คำำ�นำำ�
การตรวจราชการเป็็นกลไกสำำ�คััญของรััฐบาลในการตรวจ ติิดตาม กำำ�กับั  ดููแลการปฏิิบัติั งิ าน
ของหน่่วยงานภาครััฐ ในการขัับเคลื่่อ� นนโยบายสำำ�คััญให้้สามารถดำำ�เนิินไปตามเป้้าหมายสอดคล้้อง
กัับแผนการบริิหารราชการแผ่่นดิินนโยบายรััฐบาลและนโยบายของกระทรวง รวมทั้้�งสามารถ
แก้้ปััญหาอุุปสรรคได้้อย่่างรวดเร็็วมีีประสิิทธิิภาพ และเกิิดผลสััมฤทธิ์์�อย่่างเป็็นรููปธรรม
ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ได้้ตรวจติิดตามโครงการแบบ
บููรณาการร่่วมกัับผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี และตรวจติิดตามโครงการตามแผน
การตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่่ง� ประกอบด้้วยโครงการตามนโยบายรััฐบาล โครงการภายใต้้นโยบายดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม
และโครงการตามแผนยุุทธศาสตร์์กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม จำำ�นวน ๗ โครงการ
โดยได้้จัดั ทำำ�รายงานผลการตรวจราชการของผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม
ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่่มนี้้ขึ้้� น� เพื่่อ� นำำ�เสนอผลการตรวจราชการโครงการตามแผน
การตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม พร้้อมทั้้�งสรุุปปััญหาและอุุปสรรค 
ตลอดจนข้้อเสนอแนะในการตรวจราชการ เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการบรรลุุผลสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์
และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ในโอกาสนี้้� ขอขอบคุุณ คณะผู้้�บริิหาร ข้้าราชการ และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกท่่านที่่�ให้้
ความร่่วมมืือสนัับสนุุนข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการตรวจราชการ และการจััดทำำ�รายงาน
ผลการตรวจราชการของผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้้มีีความสมบููรณ์์ครบถ้้วน และเป็็นประโยชน์์ต่่อการบริิหารราชการ
ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนต่่อไป

กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
กัันยายน ๒๕๖๔

สารบััญ
บทสรุุปผู้้�บริิหาร
คณะผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔
๑๒
๑๓

คำำ�สั่่�งกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม เรื่่�อง มอบหมายให้้ผู้้�ตรวจราชการ
๑๖
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมรัับผิิดชอบเขตตรวจราชการ
คำำ�สั่่ง� กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม เรื่อ�่ ง แผนการตรวจราชการของผู้้�ตรวจราชการ ๑๙
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนที่่�กำำ�หนดพื้้�นที่่�เขตตรวจราชการ
๒๑

ส่่วนที่่�

๑

ผลการตรวจราชการของผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๑ พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิทัิ ัลของประเทศ
๒๓
โครงการบริิการอิินเทอร์์เน็็ตสาธารณะสู่่�ชุุมชน
	
ยุทุ ธศาสตร์์ที่�่ ๒ เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันของประเทศโดยการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมดิิจิทัิ ลั ๒๖
โครงการสร้้างและพััฒนาวิิสาหกิิจในระยะเริ่่�มต้้น
กิิจกรรมส่่งเสริิมและสนัับสนุุนยกระดัับผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจเริ่่�มต้้นด้้านดิิจิิทััล (Digital Startup)
	
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๓ ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล
๒๙
โครงการยกระดัับศููนย์์การเรีียนรู้้� ICT ชุุมชนสู่่�ศููนย์์ดิิจิทัิ ัลชุุมชน
	
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๔ ส่่งเสริิมการให้้บริิการแก่่ประชาชน ภาครััฐ และภาคเอกชนในรููปแบบดิิจิทัิ ัล ๓๖
โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ัลของรััฐ
กิิจกรรมพััฒนาระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)
	
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๕ พััฒนากำำ�ลัังคนให้้พร้้อมเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
๔๑
โครงการเรีียนโค้้ดดิ้้�งพััฒนา STEM
	
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๖ สร้้างและส่่งเสริิมความเชื่่�อมั่่�นในการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
๔๔
โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ัลของรััฐ
กิิจกรรมให้้บริิการเฝ้้าระวัังภััยคุุกคามไซเบอร์์ให้้กัับโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล
และบริิการออนไลน์์ของหน่่วยงานภาครััฐ เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นในการให้้บริิการ
	
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๗ ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล
๔๗
โครงการปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการตรวจวััดข้้อมููลอุุตุุนิิยมวิิทยาระดัับอำำ�เภอ
ให้้เป็็นระบบอััตโนมััติิ

ส่่วนที่่�

๒

ภารกิิจร่่วมกัับสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
ก ารตรวจราชการแบบบููรณาการร่่วมกัับผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
		
✣	การประชุุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการ
ของผู้้�ตรวจราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ รอบที่่� ๑
		
✣	การประชุุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการ
ของผู้้�ตรวจราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ รอบที่่� ๒
ภารกิิจอื่่�น ๆ
		
✣	การประชุุมชี้้�แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
		
✣	การประชุุมคณะกรรมการติิดตามและขัับเคลื่่อ
� นการดำำ�เนิินการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการและข้้อสั่่�งการ
ของนายกรััฐมนตรีี ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
		
✣	การประชุุมคณะกรรมการส่่งเสริิมการตรวจราชการ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่่วนที่่�

๕๒
๖๓
๖๘
๖๙
๗๑

๓

ประมวลภาพการประชุุมตรวจราชการ
ก ารประชุุมตรวจราชการแบบปกติิ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบครึ่่�งปีีแรก
การประชุุมตรวจราชการแบบปกติิ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบครึ่่�งปีีหลััง

๗๓
๗๖

บทสรุุปผู้้�บริิหาร
รายงานผลการตรวจราชการของผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็็นการนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานของคณะผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงฯ โดยการประชุุมตรวจติิดตามการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานในสัังกััดที่่�มีกี ารดำำ�เนิินงาน
ทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค  ภายใต้้ขอบเขตแผนการตรวจราชการของผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัังนี้้�

๑

การตรวจราชการโครงการสำำ�คััญตามยุุทธศาสตร์์
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยการตรวจราชการ (กรณีีปกติิ) มีีการตรวจติิดตามทั้้�งหมด ๗ โครงการ ดัังนี้้�

ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๑

พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััลของประเทศ :
โครงการบริิการอิินเทอร์์เน็็ตสาธารณะสู่่�ชุุมชน
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ
๕๕ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ :
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕) โดยมีี
ผลการดำำ�เนิินงาน คืือ ได้้มีีการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
สาธารณะ ในแหล่่ ง การเรีี ย นรู้้�ของชุุ ม ชน ได้้ แ ก่่
ศููนย์์การเรีียนรู้้� ICT ชุุมชน / ศููนย์์ดิจิิ ทัิ ลั ชุุมชน สำำ�นักั งาน
ส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย
จัังหวััด (กศน.จัังหวััด) ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การผลิิตสิินค้้าเกษตร (ศพก.) และห้้องสมุุดประชาชนระดัับ
ตำำ�บล/อำำ�เภอ/จัังหวััด ซึ่่�งได้้มีีการเพิ่่�มจุุดและความเร็็ว
ในการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต อีีกจำำ�นวน ๙ จุุด จาก
เป้้าหมายเดิิม ๘,๒๔๖ จุุด เป็็น ๘,๒๕๕ จุุด โดยผ่่าน
สื่่อ� สััญญาณสายใยแก้้วนำำ�แสง จากความเร็็ว 100/50 Mbps
เป็็น 200/100 Mbps และผ่่านสื่่�อสััญญาณดาวเทีียม
ความเร็็ว 4/2 Mbps

4

รายงานผลการตรวจราชการ ปีี ๒๕๖๔

ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๒

เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันของประเทศโดยการใช้้เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมดิิจิิทััล : โครงการสร้้างและพััฒนาวิิสาหกิิจในระยะเริ่่�มต้้น
กิิจกรรมส่่งเสริิมและสนัับสนุุนยกระดัับผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น
ด้้านดิิจิิทััล (Digital Startup)

การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ :
๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔) โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
๑  ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้น (Digital Startup) ได้้รัับการอบรมและเสริิมทัักษะ
ทั้้�งหมดจำำ�นวน ๑๕๖ ราย (จากเป้้าหมาย ๘๐ ราย) ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้น (Digital
Startup) ที่่�ได้้รัับการอบรมและเสริิมทัักษะสามารถขยายผลและปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบธุุรกิิจได้้ จำำ�นวน
๔๙ ราย
๒  สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจดิิจิทัิ ลั
เริ่่�มต้้น (Digital Startup) ในระยะก่่อตั้้�งธุุรกิิจและ
จดจััดตั้้�ง จำำ�นวน ๑๒ ราย และระยะเติิบโตและ
ขยายผล จำำ�นวน ๑๔ ราย รวมเป็็น ๒๖ ราย (จาก
เป้้าหมายทั้้�งหมด ๒๐ ราย)
ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๓

ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล :
โครงการยกระดัับศููนย์์การเรีียนรู้้� ICT ชุุมชนสู่่�ศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน

กิิจกรรมที่่� ๑ : การเช่่าอุุปกรณ์์สนัับสนุุนศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๐ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ
๓ ปีี : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๒๙ มิิถุุนายน ๒๕๖๗) โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน คืือ ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์สนัับสนุุน
ศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน กลุ่่�มที่่� ๒ จำำ�นวน ๒๕๐ แห่่ง ประกอบด้้วยอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ อิินเทอร์์เน็็ต บุุคลากร
และอุุปกรณ์์อื่่�น ๆ ที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินโครงการฯ เพื่่�อเป็็นจุุดให้้บริิการอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์
ดิิจิิทััล และสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต ของชุุมชน
กิิจกรรมที่่� ๒ : พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรดิิจิทัิ ัล
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๐ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ
๑ ปีี : ๑๓ มีีนาคม ๒๕๖๔ – ๗ มีีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
๑  จััดทำำ�หลัักสููตรสำำ�หรัับถ่่ายทอดให้้กัับผู้้�ดููแลศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน ๕ หลัักสููตร ได้้แก่่ (๑) หลัักสููตร
การสร้้างทัักษะผู้้�ประกอบการและดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยกลยุุทธ์์ดิิจิิทััล (๒) หลัักสููตรด้้าน Digital Commerce
(๓) หลัักสููตร Live streaming for e-Commerce (๔) หลัักสููตรด้้าน Digital Marketing และ
(๕) หลัักสููตรการสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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๒  จััดทำำ�สื่่�อดิิจิิทััลเพื่่�อใช้้เป็็นชุุดการสอน

และคู่่�มืือหลัักสููตรเพื่่�อใช้้ในการฝึึกอบรม
๓  จััดทำำ�ป้า้ ย (Roll up) ขนาดไม่่น้อ้ ยกว่่า
๘๐ x ๒๐๐ เซนติิเมตร จััดส่่งให้้ศููนย์์ดิจิิ ิทััลชุุมชน
๔  จััดฝึึกอบรมบุุคลากรของศููนย์์ดิิจิิทััล
ชุุมชน และหน่่วยงานพัันธมิิตร ในรููปแบบออนไลน์์
จำำ�นวน ๓๐๐ คน
๕  จััดฝึึกอบรมบุุคลากรของศููนย์์ดิิจิิทััล
ชุุมชน และหน่่วยงานพัันธมิิตร (แบบออนไลน์์)
เพื่่อ� เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการเป็็นวิิทยากรศููนย์์ดิจิิ ทัิ ลั
ชุุมชน จำำ�นวน ๒๕๐ คน (จากเป้้าหมาย ๕๐๐ คน)
๖  จัั ด กิิ จ กรรมถ่่ า ยทอดความรู้้�ด้้ า น
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลสำำ�หรัับประชาชนผ่่านศููนย์์ดิิจิิทััล
ชุุมชน จำำ�นวน ๑,๑๕๕ คน (จากเป้้าหมาย ๗,๕๐๐ คน)
ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๔

๗  จััดฝึึกอบรมบุุคลากรของศููนย์์ดิิจิิทััล

ชุุมชน และหน่่วยงานพัันธมิิตร (แบบออฟไลน์์)
เพื่่� อ เตรีี ย มพร้้ อ มสำำ� หรัั บ การเป็็ น วิิ ท ยากรศูู น ย์์
ดิิจิิทััลชุุมชน โดยมีีเป้้าหมายดำำ�เนิินการ ในพื้้�นที่่�
ส่่วนกลาง (กรุุงเทพฯ หรืือปริิมณฑล) และส่่วนภููมิภิ าค 
(ภาคกลาง ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ภาคใต้้) จำำ�นวน ๕๐๐ คน (จากเป้้าหมาย ๕๘๐ คน
โดย ๘๐ คนที่่�เหลืือเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�สำ�นั
ำ ักงานสถิิติิ
แห่่งชาติิ)
๘  จััดทำำ�ร่่างรายชื่่�อศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน
เพื่่อ� เตรีียมคััดเลืือกศููนย์์ดิจิิ ทัิ ลั ชุุมชน จำำ�นวน ๕ แห่่ง
ที่่�จะเข้้าร่่วมกิิจกรรมการบ่่มเพาะการค้้าออนไลน์์
สำำ�หรัับร้้านค้้าชุุมชน ให้้สามารถสร้้างมููลค่่าสิินค้้า
ที่่�เกิิดจากการขายสิินค้้าที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ให้้มีี
ยอดขายรวมไม่่ต่ำำ��กว่่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ส่่งเสริิมการให้้บริิการแก่่ประชาชน ภาครััฐ และภาคเอกชน
ในรููปแบบดิิจิิทััล : โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลของรััฐ
กิิจกรรมพััฒนาระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ (Government Data
Center and Cloud Service : GDCC)
การดำำ�เนิิ นงานเป็็ นไปตามแผน คิิ ด เป็็ น
ร้้อยละ ๕๐ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลา
ดำำ�เนิินการ: มิิถุุนายน ๒๕๖๔ – ธัันวาคม ๒๕๖๔)
โดยมีี ผ ลการดำำ� เนิิ น งาน คืือ ให้้ บ ริิ ก ารระบบ
คลาวด์์กลางภาครััฐ (GDCC) แก่่หน่่วยงานภาครััฐแล้้ว
จำำ�นวน ๒๘๑ กรม ๖๖๘ หน่่วยงาน (เป้้าหมาย ๖๐๐
หน่่ ว ยงาน) รวม ๒,๕๘๙ ระบบงาน คิิ ด เป็็ น
31,306 VM (เป้้ า หมาย 12,000 VM) และ
ดำำ�เนิินการจััดทำำ�ระบบบริิการข้้อมููลเปิิด (Open
Data) โดยจััดทำำ�ชุดุ ข้้อมููลเปิิดเพิ่่�มเติิมแล้้ว จำำ�นวน
๓ ชุุดข้้อมููล (Data sets) (เป้้าหมาย ๗ ชุุดข้้อมููล)
ประกอบด้้วย (๑) ข้้อมููลการจััดหางานในประเทศ
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รายงานผลการตรวจราชการ ปีี ๒๕๖๔

จำำ�แนกตามจัังหวััด (๒) ข้้อมููลการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิง (รายเดืือน) (๓) ข้้อมููลดััชนีีราคาสิินค้้า
เกษตรที่่�เกษตรกรขายได้้ ณ ไร่่นา และจะดำำ�เนิินการ
เพิ่่�มเติิมอีีก ๔ ชุุดข้้อมููล ภายในเดืือนธัันวาคม
๒๕๖๔ ประกอบด้้ ว ย (ชุุ ด ข้้ อ มูู ล อาจมีี ก าร
เปลี่่� ย นแปลง) (๔) ข้้ อ มูู ล หนี้้� ส าธารณะคงค้้ า ง
(๕)  สถานการณ์์น้ำ�ป
�ำ ระเทศไทย  (๖)  ภาพรวมอ่่างเก็็บน้ำำ��
ขนาดใหญ่่ในประเทศ  (๗)  ข้้อมููลสถิิติดัิ ชั นีีการสููงวััย
โดย ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ อยู่่�ระหว่่างการ
รายงานความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินการตามแผนงาน
และในส่่ ว นของกิิ จ กรรมการจัั ด อบรมบุุ ค ลากร
ภาครััฐ อยู่่�ระหว่่างนำำ�เสนอผู้้�บริิหารพิิจารณาอนุุมัติั ิ
หลัักสููตรการอบรม โดยจะเริ่่�มดำำ�เนิินการจััดฝึึก
อบรมฯ ในเดืือนพฤศจิิกายน ๒๕๖๔
ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๕

พััฒนากำำ�ลัังคนให้้พร้้อมเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล :
โครงการเรีียนโค้้ดดิ้้�งพััฒนา STEM

การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ :
๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔) โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�

	กิิจกรรมที่่� ๑ โรงเรีียนทั้้�งในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลได้้ รัั บ การยกระดัั บ ให้้ มีี
ศููนย์์พััฒนาการเรีียนรู้้�และหลัักสููตรเพื่่�อส่่งเสริิม
และพััฒนาศัักยภาพการจััดการเรีียนการสอนด้้าน
Coding, STEM/IoT and AI จำำ�นวน ๙๐ โรงเรีียน
(จากเป้้าหมาย ๗๘ โรงเรีียน)

กิิจกรรมที่่� ๒ ส่่งเสริิมการพััฒนาทัักษะ
ทางด้้ า นเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล ผ่่ า นการเรีี ย นรู้้�ด้้ า น
Coding, STEM และ IoT ให้้กับั นัักเรีียน ครูู อาจารย์์
และบุุคลากรทางการศึึกษา โดยมีีนัักเรีียนเข้้ารัับ
การอบรม จำำ�นวน ๑๕,๗๐๐ ราย (จากเป้้าหมาย
๘,๓๖๐ ราย) ครูู/บุุคลากรทางการศึึกษาเข้้ารัับ
การอบรม จำำ�นวน ๔๐๐ ราย (จากเป้้าหมาย ๑๔๐ ราย)
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๖

สร้้างและส่่งเสริิมความเชื่่�อมั่่�นในการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล :
โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลของรััฐ
กิิจกรรมให้้บริิการเฝ้้าระวัังภััยคุุกคามไซเบอร์์ให้้กัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ดิิจิิทััลและบริิการออนไลน์์ของหน่่วยงานภาครััฐเพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�น
ในการให้้บริิการ

การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ :
๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔) โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�

๑   ดำำ� เนิิ น การติิ ด ตั้้� ง ระบบเฝ้้ า ระวัั ง

ภััยคุุกคามไซเบอร์์ (Government Monitoring
System : GMS) ให้้กัับโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล
และบริิการออนไลน์์ของหน่่วยงานภาครััฐ และ
มีีเครื่่�องมืือในการปกป้้องระบบหรืือข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ
ของภาครััฐ ๑ ระบบ ให้้กับั หน่่วยงานภาครััฐ จำำ�นวน
๒๕๐ หน่่วยงาน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้้ มีี ก ารต่่ อ License ที่่� ห มดอายุุ  จำำ� นวน
๒๐ หน่่วยงาน และเปลี่่�ยนทดแทนอุุปกรณ์์ที่่�ชำำ�รุุด
จำำ�นวน ๕๐ หน่่วยงาน (ขึ้้�นอยู่่�กัับรอบระยะเวลา
ของแต่่ละหน่่วยงาน)
ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๗

๒  ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์สถิิติิร้้อยละของ

การแจ้้งเตืือนและดำำ�เนิินการเพื่่อ� ระงัับหรืือป้้องกััน
การโจมตีีที่่�อาจส่่งผลกระทบรุุนแรงกัับระบบที่่�มีี
การเฝ้้าระวัังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่่�วโมง คืือ
ร้้อยละ ๙๘ (ตุุลาคม ๒๕๖๓ - กัันยายน ๒๕๖๔)

ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล : โครงการปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การตรวจวััดข้้อมููลอุุตุุนิิยมวิิทยาระดัับอำำ�เภอให้้เป็็นระบบอััตโนมััติิ

การดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่่เป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐ ของเป้้าหมาย
ทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการโครงการ ๓ ปีี : สิิงหาคม ๒๕๖๓ – กัันยายน ๒๕๖๖) โดยเป้้าหมาย
การดำำ�เนิินงาน คืือ

๑   มีี ร ะบบแสดงผล วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล

และ Mobile Application สำำ�หรัับการรายงาน
ปริิ ม าณฝน การแจ้้ ง เตืือนภัั ย จากฝนตกหนัั ก
รวมทั้้�งรายงานอุุณหภููมิิในแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้
๒  มีีระบบให้้บริิการข้้อมููล ทั้้�งจากระบบ
สู่่�ผู้้�ใช้้ / ประชาชน และจากระบบสู่่�ระบบอื่่� น
เพื่่�อการเชื่่�อมโยงแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล

8

รายงานผลการตรวจราชการ ปีี ๒๕๖๔

ผลการดำำ� เนิิ น งาน : เนื่่� อ งจาก (ร่่ า ง)
เอกสารข้้อกำำ�หนดขอบเขตและรายละเอีียดของ
โครงการ (TOR) ในคำำ�ของบประมาณ มีีรายละเอีียด
เฉพาะด้้ า นคุุ ณ ลัั ก ษณะทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
อุุตุุนิิยมวิิทยา ส่่งผลให้้การจััดทำำ�  TOR ต้้องใช้้
ความละเอีี ย ดรอบคอบมากขึ้้� น  ประกอบกัั บ มีี
กรรมการร่่าง TOR ลาออก และการดำำ�เนิินการ
ไม่่เป็็นไปตามแผนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง จึึงต้้องเสนอ
ผู้้�บริิหารกรมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา (อต.) เพื่่อ� ขอปรัับแผน
การจััดซื้้อ� จััดจ้้างใหม่่ และแต่่งตั้้ง� กรรมการชุุดใหม่่
ในช่่ ว งประมาณกลางเดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
นอกจากนี้้� จ ากการตรวจสอบสถานที่่� ติิ ด ตั้้� ง

๒

ตามรายละเอีียดโครงการฯ พบว่่า สถานที่่�ติิดตั้้�ง
มีี ส ภาพพื้้� น ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปจากตอนสำำ� รวจ
ก่่อนเสนอของบประมาณ บางจุุดไม่่เหมาะสมกัับ
สภาพแวดล้้อมในปััจจุุบััน ซึ่่�ง อต. ต้้องดำำ�เนิินการ
สำำ�รวจจุุดติิดตั้้�งใหม่่ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดปััญหาอุุปสรรค
ในการดำำ�เนิินงานภายหลัังจากติิดตั้้�งแล้้ว (บางจุุด
อาจต้้ อ งเปลี่่� ย นแปลงจุุ ดติิ ดตั้้� ง ใหม่่ ) ซึ่่� ง ผลการ
ดำำ� เนิิ น งาน ณ วัั น ที่่� ๓๐ กัั น ยายน ๒๕๖๔
อยู่่�ระหว่่างการตอบประชาพิิจารณ์์ และดำำ�เนิินการ
ขออนุุญาตเจ้้าของสถานที่่� ก่่อนดำำ�เนิินการติิดตั้้�ง
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ต่่อไป

การตรวจเยี่่�ยมการปฏิิบััติิงานตามภารกิิจของหน่่วยงานในสัังกััด
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

การประชุุ ม ผ่่ า นสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ห รืือ
การลงพื้้�น ที่่�ต รวจราชการของผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงฯ ในแต่่ละครั้้�ง ได้้มีกี ารตรวจเยี่่ย� มการปฏิิบัติั งิ าน
หรืือรัับฟัังรายงานการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน
ในสัังกััดที่่อ� ยู่่�ในส่่วนภููมิภิ าค โดยการประชุุมร่่วมกัับ
หน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงฯ ที่่�มีีหน่่วยงานสาขา
ในพื้้น� ที่่� ซึ่่ง� ประกอบด้้วย (๑) สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ
(๒)  กรมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา  (๓)  บริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ

จำำ�กััด (มหาชน) (๔) บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด
(๕)  สำ�นั
ำ กั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั (มีีบางภููมิภิ าค)
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับนโยบาย/ทิิศทาง
การดำำ�เนิินงานของกระทรวงฯ ที่่�สำ�ำ คััญไปถ่่ายทอด
ให้้หน่่วยงานในพื้้น� ที่่ไ� ด้้รับั ทราบ พร้้อมทั้้ง� สดัับรัับฟััง
และให้้ข้้อเสนอแนะในการแก้้ไขปััญหา/อุุปสรรค
การดำำ�เนิินงาน เพื่่อ� ปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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๓

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่่วมกัับผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
และผู้้�ตรวจราชการกระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการ
ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การแก้้ไขปััญหา
ความเดืือดร้้อนหรืือข้้อร้้องเรีียนของประชาชน
หรืือการผลัักดัันการดำำ�เนิินโครงการ/มาตรการสำำ�คััญ
ในเชิิงพื้้�นที่่�ของส่่วนราชการ หรืือกรณีีอื่่�น ๆ ตามที่่�
ได้้รัับมอบหมาย การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔
แห่่งพระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยการบริิหารงานจัังหวััด
และกลุ่่�มจัั ง หวัั ด แบบบูู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่่�อติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินการตาม
แผนการพััฒนาจัังหวััด การตรวจติิดตามงานอื่่�น ๆ
ตามที่่�คณะรััฐมนตรีี นายกรััฐมนตรีี รองนายก
รัั ฐ มนตรีี  รัั ฐ มนตรีี ป ระจำำ� สำำ�นัั ก นายกรัั ฐ มนตรีี
และปลัั ด สำำ�นัั ก นายกรัั ฐ มนตรีี ม อบหมาย และ
สำำ�นัั ก งานปลัั ด สำำ�นัั ก นายกรัั ฐ มนตรีี ไ ด้้ กำำ� หนด
แนวทางปฏิิ บัั ติิ ใ นการตรวจราชการผ่่ า นสื่่� อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ระลอกใหม่่ โดยมีีกรอบประเด็็นการตรวจราชการ
แบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการ ประกอบด้้วย
๑) การตรวจราชการแบบบููรณาการในภาพรวม
จำำ�นวน ๓ เรื่่อ� ง ได้้แก่่ (๑) การฟื้้น� ฟููคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ของ

ประชาชนหลัังการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID–19) ในภาพรวม (๒) การจััดการ
แหล่่งน้ำำ��ชุมุ ชนภาคการเกษตร (๓) การส่่งเสริิมและ
พััฒนาอาชีีพของประชาชนในโครงการการจััดที่่ดิ� นิ
ทำำ�กิิน ให้้ ชุุ ม ชนตามนโยบายรัั ฐ บาล (คทช.)
๒) การตรวจราชการแบบบููรณาการเชิิงพื้้�นที่่� จำำ�นวน
๒ เรื่่อ� ง ได้้แก่่ (๑) การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
(๒) การแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนของประชาชน
/การพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�

จากการเข้้าร่่วมการประชุุมตรวจราชการแบบบููรณาการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ในช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััล
เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมได้้มีข้ี อ้ เสนอแนะข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมเกี่่ย� วกัับบทบาทภารกิิจหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงฯ
คืือ การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลการพยากรณ์์อากาศของกรมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา ซึ่่ง� ข้้อมููลตััวแปรทางอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา
เกี่่ย� วกัับสภาวะอากาศ ปริิมาณฝน ทิิศทางและความเร็็วของลมระดัับเพดาน การลอยตััวของอนุุภาคต่่าง ๆ
อััตราการระบายของอากาศ ฯลฯ ที่่�สามารถช่่วยคาดการณ์์เรื่่อ� งปััญหาฝุ่่น� ละอองที่่�มีผี ลกระทบต่่อการสะสม
ของฝุ่่�นละอองในพื้้�นที่่� ซึ่่�งการประมวลผลในระดัับพื้้�นที่่�ทำำ�ให้้มีีความแม่่นยำำ�มากขึ้้�น โดยจัังหวััดสามารถ
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นำำ�ข้้อมููลไปคาดการณ์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษจาก
ฝุ่่น� ละอองต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ได้้ ทั้้ง� นี้้� สามารถขอข้้อมููล
สนัับสนุุนได้้ที่่�สถานีีอุุตุุนิิยมวิิทยาจัังหวััด บริิษััท
ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด มีีโครงการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ชุุมชนผ่่านระบบ e-Commerce ซึ่่�งเป็็นช่่องทาง
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้ง� รููปแบบออนไลน์์และออฟไลน์์
หากชุุมชนในพื้้�นที่่�มีผี ลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชนพร้้อมจำำ�หน่่าย
สามารถประสานเครืือข่่ายไปรษณีีย์์ไทยในจัังหวััด
นั้้�น ๆ เพื่่�อจะได้้มีีช่่องทางจำำ�หน่่ายสิินค้้า และ
สามารถนำำ�สิิ น ค้้ า ชุุ ม ชนออกสู่่�ตลาดที่่� ก ว้้ า งขึ้้� น
รวมทั้้�งลดราคาค่่าจััดส่่งสิินค้้าในอััตราพิิเศษให้้
กัับสิินค้้าทางการเกษตร ทำำ�ให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�
มีีช่่องทางที่่�สามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น สำำ�นัักงาน
สถิิติแิ ห่่งชาติิ ได้้จัดั ทำำ� “โครงการสำำ�รวจความเดืือดร้้อน
และความต้้องการของประชาชนในหมู่่�บ้้าน/ชุุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยได้้ดำำ�เนิินการสอบถามผู้้�นำำ�/
ผู้้�แทนของหมู่่�บ้้าน/ชุุมชน เกี่่ย� วกัับความเดืือดร้้อน
และความต้้ อ งการให้้ รัั ฐ บาลเข้้ า ไปช่่ ว ยเหลืือ
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� ๗๗,๑๕๖ หมู่่�บ้้าน/ชุุมชน (ทุุกจัังหวััด
ทั่่�วประเทศ) ซึ่่�งหน่่วยงานต่่าง ๆ สามารถนำำ�ข้้อมููล
ดัั งกล่่ า วไปใช้้ ใ นการวางแผนแก้้ ไขปัั ญหาให้้ กัับ

ประชาชนตรงความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่ไ� ด้้
รัับความเดืือดร้้อนอย่่างแท้้จริิงได้้ ทั้้ง� นี้้ ส� ามารถติิดต่่อ
ขอข้้อมููล/เข้้าดููข้อ้ มููลได้้ที่่เ� ว็็บไซต์์ www.nso.go.th
บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด (มหาชน)
ดำำ�เนิินการสนัับสนุุนการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
กัับนัักเรีียนนัักศึึกษาในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19
ที่่� มีี ค วามจำำ� เป็็ น ต้้ อ งเรีี ย นผ่่ า นระบบออนไลน์์
โดยมีีบริิการซิิมการ์์ด พร้้อมโปรโมชั่่�นอิินเทอร์์เน็็ต
ราคาถููก ซึ่�ง่ สามารถช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการเรีียน
ออนไลน์์ สำำ�นััก งานส่่งเสริิ ม เศรษฐกิิ จ ดิิ จิิทััล
ดำำ� เนิิ น การส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น ให้้ เ กษตรกร
รายย่่อย ไม่่น้อ้ ยกว่่า ๒,๒๐๐ ราย และผู้้�ประกอบการ
ด้้านเกษตรอุุตสาหกรรม เกษตรปศุุสััตว์์ ฟาร์์ม
ขนาดใหญ่่ เกษตรอาหารแปรรููป  กว่่า ๔๐ ราย
ทั่่� ว ประเทศ ให้้ เ กิิ ด การประยุุ ก ต์์ ใช้้ เ ทคโนโลยีี
และนวััตกรรมดิิจิิทััลในด้้านการเกษตร ลดต้้นทุุน
การผลิิตทางการเกษตร สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ จัดั ตั้้ง� ศููนย์์
ดิิจิทัิ ลั ชุุมชน จำำ�นวน ๕๐๐ แห่่ง กระจายทั่่�วประเทศ
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนได้้มีีโอกาสติิดต่่อสื่่�อสาร
มีี ก ารเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารอย่่ า งเท่่ า เทีี ย มกัั น
ด้้วยวิิธีกี ารที่่ทั� นั สมััย รวดเร็็ว และทั่่ว� ถึึง สร้้างช่่องทาง
การเข้้าถึึงเทคโนโลยีี เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และพััฒนา
ทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
ให้้กัับประชาชน พััฒนาศัักยภาพและสมรรถนะ
ของประชาชนในระดัับพื้้�นที่่�ให้้สามารถประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการเรีียนรู้้� พััฒนาตนเอง ทำำ�ให้้
เกิิดการสร้้างรายได้้ เช่่น การศึึกษาหาความรู้้�เพื่่�อ
สร้้างอาชีีพ การวางขายสิินค้้าบนช่่องทางออนไลน์์
โดยนัักเรีียน นัักศึึกษายัังสามารถใช้้ในการเรีียน
ออนไลน์์ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 รวมทั้้�งประชาชน
ทั่่�วไปสามารถสร้้างรายได้้จากการขายของออนไลน์์
ได้้อีีกด้้วย
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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คณะผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

นางคนึึงนิิจ คชศิิลา

หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

นางปิิยนุุช วุุฒิิสอน

ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

นางสาวสุุกัันยาณีี ยะวิิญชาญ

ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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แนวทาง การตรวจราชการ

กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบีียบสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีีว่า่ ด้้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุุให้้การตรวจราชการ
เป็็นมาตรการสำำ�คััญประการหนึ่่�งในการบริิหารราชการ การตรวจราชการเป็็นเครื่่�องมืือหรืือ
กลไกสำำ�คััญของรััฐบาลในการตรวจ ติิดตาม กำำ�กัับ ดููแลการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานภาครััฐ
ในการขัับเคลื่่อ� นนโยบายสำำ�คััญให้้สามารถดำำ�เนิินไปตามเป้้าหมายสอดคล้้องกัับแผนการบริิหาร
ราชการแผ่่นดิิน นโยบายรััฐบาล และนโยบายของกระทรวง รวมทั้้�งสามารถแก้้ปััญหาอุุปสรรค
ได้้อย่่างรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ และเกิิดผลสััมฤทธิ์์�อย่่างเป็็นรููปธรรม
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม จึึงได้้
จััดทำำ�แผนการตรวจราชการของกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและ
สัังคม ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบแนวทางสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานการตรวจราชการ
ของผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม ในการตรวจ
เร่่งรััด ประสาน ติิดตาม และกำำ�กัับดููแลหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวง
ดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ เศรษฐกิิ จ และสัั ง คม ให้้ ส ามารถดำำ� เนิิ น งานบรรลุุ ต าม
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมถึึง
ตอบสนองนโยบายของรััฐบาลและนโยบายของกระทรวงฯ ให้้เกิิด
ผลสััมฤทธิ์์�อย่่างเป็็นรููปธรรมต่่อไป 

วััตถุุประสงค์์

๑  เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบแนวทางการปฏิิบััติิงานการ ๒  เพื่่อ� ใช้้เป็็นกรอบในการติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ตรวจราชการของผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั
เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม และหน่่วยงานในสัังกััด
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ให้้มีกี ารปฏิิบัติั ที่่ิ ส� อดคล้้องและเป็็นไป
ในทิิศทางเดีียวกััน

แผนงาน/โครงการ ในการตรวจราชการของ
ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม ร่่วมกัับส่่วนราชการ หน่่วยงานของรััฐ
และรััฐวิิสาหกิิจในสัังกััดกระทรวงฯ เพื่่�อให้้
การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามแผนงาน/โครงการ
บรรลุุ ผ ลตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ แ ละเป้้ า หมาย
ที่่�กำำ�หนด

๓  เพื่่อ� เป็็นเครื่่อ� งมืือในการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน ๔  เพื่่อ� เป็็นเครื่่อ� งมืือในการประสานการตรวจราชการ
ตามนโยบายที่่�สำ�ำ คััญของรััฐบาล และนโยบาย
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม  

แบบบููรณาการ ระหว่่างส่่วนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

13

เป้้าหมายการตรวจราชการ
เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นภารกิิจการตรวจราชการและติิดตามการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงฯ
ให้้สามารถดำำ�เนิินงานด้้วยความเรีียบร้้อย บรรลุุผลตามเป้้าหมาย ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
และยุุทธศาสตร์์ของกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ตลอดจน
เป็็นไปตามกรอบแนวทางบริิหารจััดการบ้้านเมืืองที่่�ดีี
การตรวจราชการของผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีงี บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้้วย

๑

การตรวจราชการกรณีีปกติิ

เป็็นการตรวจติิดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายรััฐบาล นโยบายดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม
แผนยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบัติั ริ าชการของกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีงี บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่่ง� ได้้มีกี ารคััดเลืือกแผนงาน/โครงการสำำ�หรัับบรรจุุในแผนการตรวจรการของผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๑

พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััลของประเทศ :
โครงการบริิการอิินเทอร์์เน็็ตสาธารณะสู่่�ชุุมชน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๒

เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพการแข่่งขัั น ของประเทศ
โดยการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมดิิจิิทััล :
โครงการสร้้ า งและพัั ฒ นาวิิ ส าหกิิ จ ในระยะ
เริ่่�มต้้น กิิจกรรม ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนยกระดัับ
ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจเริ่่ม� ต้้นด้้านดิิจิทัิ ลั (Digital
Startup)
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๔

ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๓

ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของประชาชนด้้ วย
เทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล : โครงการยกระดัั บ ศูู น ย์์
การเรีียนรู้้� ICT ชุุมชนสู่่�ศููนย์์ดิจิิ ิทััลชุุมชน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๕

ส่่งเสริิมการให้้บริิการแก่่ประชาชน ภาครััฐ
และภาคเอกชนในรููปแบบดิิจิิทััล : โครงการ
พััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั ของรััฐ กิิจกรรม พััฒนา
ระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ (Government Data
Center and Cloud Service : GDCC)

พััฒนากำำ�ลัังคนให้้พร้้อมเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล : โครงการเรีียนโค้้ดดิ้้�งพััฒนา STEM
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๖

สร้้ า งและส่่งเสริิ ม ความเชื่่� อ มั่่� น ในการใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั : โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทััลของรััฐ กิิจกรรม ให้้บริิการเฝ้้าระวััง
ภััยคุุกคามไซเบอร์์ให้้กับั โครงสร้้างพื้้น� ฐานดิิจิทัิ ลั
และบริิ ก ารออนไลน์์ ข องหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ
เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นในการให้้บริิการ

๒

ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๗

ส่่งเสริิ ม เศรษฐกิิ จ และสัั ง คมที่่� เ ป็็ น มิิ ต ร
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั : โครงการ
ปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการตรวจวััด
ข้้ อ มูู ล อุุ ตุุ นิิ ย มวิิ ท ยาระดัั บ อำำ� เภอให้้ เ ป็็ น
ระบบอััตโนมััติิ

การตรวจราชการแบบบููรณาการ

เป็็ น การตรวจเพื่่� อ เร่่ ง รัั ด  ติิ ด ตาม และ
แก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนหรืือข้้อร้้องเรีียนของ
ประชาชน รวมถึึงข้้ อ จำำ�กัั ด ในการดำำ� เนิิ น งาน
ตามนโยบายรััฐบาล และการผลัักดัันการขัับเคลื่่อ� น
ประเด็็ น นโยบายสำำ� คัั ญ ของรัั ฐ บาล (Issue)
การดำำ� เนิิ น งานตามโครงการ/มาตรการสำำ� คัั ญ
ในเชิิงพื้้�นที่่�ของส่่วนราชการ ทั้้�งส่่วนกลาง และ
ส่่วนภููมิภิ าค ตามภารกิิจของหน่่วยงาน (Function)
หรืือการดำำ�เนิินการตามแผนพััฒนาภาค/กลุ่่�มจัังหวััด/

จัังหวััด (Area) ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เศรษฐกิิจได้้รับั การพััฒนา
และเติิบโตตามศัักยภาพ และประชาชนมีีความเป็็นอยู่่�
และคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี ขึ้้� น โดยมีี ก รอบแนวทาง
การตรวจราชการแบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คืือ เพื่่�อผลัักดััน
แผนพััฒนาภาคภายใต้้แนวทางการปฏิิรููปประเทศ
ตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยมุ่่�งเน้้น
การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชน และการปฏิิบัติั ริ าชการ
เพื่่�อนำำ�มาซึ่่�งประโยชน์์สุุขของประชาชนเป็็นสำำ�คััญ
โดยใช้้กลไกการตรวจราชการแบบบููรณาการร่่วมกัับ
ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวง หรืือผู้้�ตรวจราชการกรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
ลงพื้้�นที่่�สืืบหาข้้อเท็็จจริิงร่่วมกัันในการหาข้้อยุุติิ
หรืือแก้้ ไขปัั ญ หาความเดืือดร้้ อ นของประชาชน
โดยผู้้�ตรวจราชการสำำ�นััก นายกรัั ฐ มนตรีี กำ�ำ หนด
กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบููรณาการ
ในภาพรวมร่่วมกัับผู้้�ตรวจราชการกระทรวงและ
ผู้้�ตรวจราชการกรมที่่�ได้้รัับมอบหมาย

ระยะเวลาการดำำ�เนิินงาน
	ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ ถึึงวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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แผนที่่� กำำ�หนดพื้้�นที่่� เขตตรวจราชการ

ของ ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เชียงราย
แมฮองสอน

พะเยา
เชียงใหม

๑๕

๑๖นาน

ลำปาง

แพร

ลำพูน

สุโขทัย

อุตรดิตถ

หนองบัวลำภู

พิษณุโลก
เพชรบูรณ
กำแพงเพชร พิจิตร

ขอนแกน

๑๘ นครสวรรค

อุทัยธานี

๑

ชัยนาท

๑๐ อุดรธานี

เลย

๑๗

ตาก

บึงกาฬ

หนองคาย

กาฬสินธุ

๑๒

ชัยภูมิ

นครพนม

๑๑

มุกดาหาร

มหาสารคาม
ยโสธร อำนาจเจริญ
รอยเอ็ด

๑๓

ลพบุรี

สกลนคร

๑๔

อุบลราชธานี
๑๑
บุ
ร
ร
ี
ม
ั
ย
ศรี
ส
ะเกษ
นครราชสี
ม
า
สระบุ
ร
ี
สุรินทร
๑๐
กาญจนบุรี ๙
๘ นครนายก
๕ ๖ ๗
ปราจีนบุรี
๑
สระแกว
ฉะเชิ
งเทรา
ราชบุรี ๔ ๓ ๒
ชลบุรี
เพชรบุรี
ระยอง จันทบุรี

๓

๒

๘

๙

๔

ตราด

ประจวบคีรีขันธ
๑. กรุงเทพมหานคร
๒. สมุทรปราการ
๓. สมุทรสาคร
๔. สมุทรสงคราม
๕. นครปฐม
๖. นนทบุรี
๗. ปทุมธานี
๘. พระนครศรีอยุธยา
๙. สุพรรณบุรี
๑๐. อางทอง
๑๑. สิงหบุรี

ชุมพร
ระนอง

สุราษฎรธานี
พังงา
ภูเก็ต

๖กระบี่

๕

นครศรีธรรมราช

นางคนึงนิจ คชศิลา
นางปยนุช วุฒิสอน

ตรัง พัทลุง
สตูล

สงขลา

ปตตานี

๗

ยะลา นราธิวาส

กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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๑

ส่่วนที่่�

ผลการตรวจราชการ ของ

ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััล
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

STARTUP

ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๑

พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิทัิ ัลของประเทศ

โครงการบริิการอิินเทอร์์เน็็ตสาธารณะสู่่�ชุุมชน
หลัักการและเหตุุผล
โครงการบริิ ก ารอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต สาธารณะ
สู่่ชุ� มุ ชน เป็็นโครงการเพื่่อพั
� ฒ
ั นาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ดิิจิทัิ ลั ประสิิทธิิภาพสููงให้้ครอบคลุุมทั่่ว� ประเทศ อัันเป็็น
รากฐานที่่สำ� ำ�คัญ
ั ต่่อการขัับเคลื่่อ� นและพััฒนาดิิจิทัิ ลั
ด้้านอื่่น� ๆ ซึ่่ง� จะกลายเป็็นสาธารณููปโภคขั้้�นพื้้�นฐาน
ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลและบริิการที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการพััฒนาอาชีีพ  สร้้างธุุรกิิจ  และ
เพิ่่�มรายได้้ในชุุมชนผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และ
ยัังเป็็นการสร้้างโอกาสอย่่างเท่่าเทีียมในการเข้้าถึึง
ข้้อมููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์ในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ที่่� ดีี ให้้ กัั บ ประชาชนผ่่ า นบริิ ก ารดิิ จิิ ทัั ล ต่่าง ๆ
โครงการบริิการอิินเทอร์์เน็็ตสาธารณะสู่่�ชุุมชน
เช่่าใช้้ โ ครงข่่ายบรอดแบนด์์ เ พื่่� อ ให้้ บ ริิ ก าร
อิินเทอร์์เน็็ตผ่า่ นสื่่อสั
� ญ
ั ญาณ ทั้้�งนี้้� หากมีีเทคโนโลยีี

ที่่ดีี� กว่่าสามารถเปลี่่ย� นแปลงได้้ตามความเหมาะสม
และวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ขอ งโครงการในเบื้้� อ งต้้ น
ได้้กำำ�หนดให้้ใช้้สื่อสั
่� ญ
ั ญาณโครงข่่ายใยแก้้วนำำ�แสง
(Fiber Optic) ความเร็็ว 100/50 Mbps และ
กรณีีในพื้้�นที่่�ไม่่มีีบริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง
เข้้ าถึึง หรืือสภาพภููมิิ ศาสตร์์ ของพื้้� นที่่�ค่่อนข้้ าง
ห่่างไกล ผู้้�ให้้เช่่าสามารถเสนอบริิการอิินเทอร์์เน็็ต
ผ่่านดาวเทีียมในการสื่่อ� สารข้้อมููล โดยในแต่่ละจุุด
ให้้บริิการจะมีีการติิดตั้้�งจุุดให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
ไร้้สายโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย (Free Wi-Fi) จำำ�นวน
ไม่่น้้ อ ยกว่่า ๑ จุุ ด  เพื่่� ออำำ� นวยความสะดวก
ให้้ ป ระชาชนสามารถนำำ�อุุ ป กรณ์์ ขอ งตน เช่่น
เครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์ แท็็บเล็็ต และโทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่�
มาใช้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตได้้
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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วััตถุุประสงค์์โครงการ
เพื่่�อจััดให้้มีีบริิการอิินเทอร์์เน็็ต ณ แหล่่งเรีียนรู้้�
ของชุุ ม ชน เพื่่� อ ให้้ ป ระชาชนสามารถเข้้ า ถึึงและ
ใช้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง รวมทั้้�งสามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลและบริิการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาอาชีีพ
สร้้างธุุรกิิจ และเพิ่่�มรายได้้ในชุุมชนผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
ตลอดจนเป็็นการให้้โอกาสอย่่างเท่่าเทีียมในการเข้้าถึึง
ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ให้้กัับประชาชนผ่่านบริิการดิิจิิทััลต่่าง ๆ

ga

s

ga

s

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
มีีบริิการอิินเทอร์์เน็็ตสาธารณะความเร็็ว 100/50 Mbps ให้้แก่่ชุุมชน จำำ�นวน ๘,๒๔๖ แห่่ง
ทั่่�วประเทศ มีีชุุมชนเป้้าหมายตามที่่ตั้้� �งของศููนย์์การเรีียนรู้้� ICT ชุุมชนหรืือศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน กศน.จัังหวััด  
ห้้องสมุุดประชาชน โรงเรีียน ตชด. ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร (ศพก.) เป็็นต้้น

ผลการดำำ�เนิินงาน
การดำำ� เนิิ น งานเป็็ น ไปตามแผน คิิ ด เป็็ น
ร้้อยละ ๕๕ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลา
ดำำ�เนิินการ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ – ๒๑ เมษายน
๒๕๖๕) โดยให้้ บ ริิ ก ารอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต สาธารณะ
ความเร็็ว 100/50 Mbps ในแหล่่งการเรีียนรู้้�
ของชุุมชน ได้้แก่่ ศููนย์์การเรีียนรู้้�  ICT ชุุมชน/
ศููนย์์ ดิิ จิิ ทัั ล ชุุ ม ชน สำำ�นัั ก งานส่่งเสริิ ม การศึึกษา
นอกระบบและการศึึกษาตามอัั ธ ยาศัั ย จัั ง หวัั ด 
(กศน.จัังหวััด) ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การผลิิตสิินค้้าเกษตร (ศพก.) และห้้องสมุุดประชาชน
ระดัับตำำ�บล/อำำ�เภอ/จัังหวััด รวมจำำ�นวน ๘,๒๔๖ แห่่ง
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ทั่่�วประเทศ และมีีการเพิ่่�มจุุดและความเร็็วในการให้้
บริิการอิินเทอร์์เน็็ต ประกอบด้้วย การเพิ่่ม� จุุดบริิการ
จำำ�นวน ๙ แห่่ง จาก ๘,๒๔๖ แห่่ง เป็็น ๘,๒๕๕ แห่่ง
และความเร็็วการให้้บริิการจาก 100/50 Mbps เป็็น
200/100Mbps ผ่า่ นสื่่อสั
� ญ
ั ญาณสายใยแก้้วนำำ�แสง
และความเร็็ว 4/2 Mbps ผ่า่ นสื่่อสั
� ญ
ั ญาณดาวเทีียม
โดยมีีระยะเวลาดำำ�เนิินงาน ๓๖๐ วััน นัับจากวััน
ลงนามในสััญญา ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการให้้บริิการ
งวดงานที่่� ๓ จากทั้้�งหมด  ๖ งวดงาน ซึ่่�งมีีสถิิติิ
ผู้้�ลงทะเบีียนใช้้บริิการใหม่่ ระหว่่างวัันที่่� ๒๗ เมษายน ๒๓ กัันยายน ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๓๐๐,๐๙๖ ราย

ปััญหา/อุุปสรรค

๑  การเข้้าพื้้�นที่่ขอ
� งเจ้้าหน้้าที่่เ� พื่่อดำ
� ำ�เนิินการย้้าย

อุุปกรณ์์ เปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ ทดสอบคุุณภาพ
ในการให้้ บ ริิ ก ารอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ความเร็็ ว สููง
ยากลำำ�บาก และบางพื้้�นที่่�ไม่่สามารถติิดต่่อ
เจ้้าหน้้าที่่ที่� ดูู่� แลสถานที่่ไ� ด้้ เนื่่อ� งจากเป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�มีีการระบาดของโรคโควิิด-19

๒  มีี การย้้ า ยสถานที่่� จุุ ด ให้้ บ ริิ ก ารหลายแห่่ง

และขอยกเลิิ ก
จุุดให้้บริิการ ซึ่่�งต้้องจััดหาสถานที่่�ที่่�มีีความต้้องการใช้้บริิการ
มาทดแทนจุุดให้้บริิการที่่�มีีการขอยกเลิิก

ข้้อเสนอแนะของผู้้�ตรวจราชการกระทรวง

๑  เห็็นควรเชิิญชวนหรืือแนะนำำ�ให้้ประชาชนที่่�อยู่่�ในบริิเวณพื้้�นที่่�การให้้บริิการได้้ใช้้ประโยชน์์จาก

อิิ น เทอร์์ เน็็ ต ในชีีวิิ ตประจำำ�วัั น เพื่่� อการประกอบอาชีีพ ต่่อยอดรายได้้ นอกเหนืือจากการใช้้
เพื่่�อความบัันเทิิง รวมทั้้�งควรมีีการจััดทำำ�แบบสำำ�รวจ  เก็็บข้้อมููล ประเมิินผลการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับประโยชน์์จากโครงการฯ อย่่างแท้้จริิง

๒  เห็็นควรให้้มีีการดำำ�เนิินการต่่อยอดโครงการฯ

โดยมีีสำำ�นััก งานคณะกรรมการดิิ จิิทััล เพื่่�อ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.) เป็็นต้้นแบบ
ในการจัั ดทำำ� โครงการฯ และให้้หน่่ วยงาน
ในพื้้�นที่่�รัับช่่วงบริิหารจััดการต่่อไป เพื่่�อความ
ยั่่�งยืืนของโครงการฯ
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๒

เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันของประเทศ
โดยการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมดิิจิิทััล

STARTUP

โครงการสร้้างและพััฒนาวิิสาหกิิจในระยะเริ่่�มต้้น
กิิจกรรมส่่งเสริิมและสนัับสนุุนยกระดัับผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น
ด้้านดิิจิิทััล (Digital Startup)
หลัักการและเหตุุผล
วิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้น (Digital Startup)
เป็็นธุุรกิิจที่่�นำำ�เอาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมดิิจิิทััล
มาใช้้เพื่่�อให้้ธุุรกิิจสามารถเติิบโตได้้อย่่างรวดเร็็ว
การพััฒนาฐานความรู้้�ทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััลขั้้�นสููง
ที่่�ซัับซ้้อนและลอกเลีียนได้้ยากจึึงเป็็นเครื่่�องมืือ
สำำ�คััญในการสร้้างผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�เหนืือ
คู่่� แ ข่่งในท้้ อ งตลาดที่่� จ ะทำำ� ให้้ ส ามารถเพิ่่� ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน ส่่งเสริิมการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจให้้สามารถเติิบโตได้้อย่่างก้้าวกระโดด อัันจะ
เป็็ น กลไกที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ ในทุุ ก ภาคส่่วน
และผลัักดัันให้้ประเทศไทยก้้าวข้้ามจากประเทศ
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เศรษฐกิิ จ ระดัั บ กลางที่่� เ น้้ น การรัั บ จ้้ า งผลิิ ต
เป็็นประเทศผู้้�สร้้างนวััตกรรมเองได้้ การส่่งเสริิม
ให้้เกิิดวิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้น (Digital Startup)
ที่่�สามารถเติิบโต ได้้รัับการระดมทุุนและสามารถ
ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ได้้ อย่่ างประสบผลสำำ� เร็็ จ จ ะต้้ อ ง
มีีการสร้้างระบบนิิเวศที่่�เหมาะสมต่่อการพััฒนา
วิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้น จึึงเป็็นความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ที่่�รััฐบาลจะต้้องปรัับเปลี่่�ยนบทบาทสู่่�การส่่งเสริิม
และอำำ�นวยความสะดวกให้้วิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้น
สามารถเติิบโตได้้

สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (สศด.)
จึึงได้้จัดตั้้
ั ง� สถาบัันส่่งเสริิมวิิสาหกิิจดิิจิทัิ ลั เริ่่ม� ต้้นขึ้้น�
เพื่่� อ เป็็ น หน่่วยงานหลัั ก ในการขัั บ เคลื่่� อ นการ
พััฒนาวิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้นของประเทศ โดยเป็็น
ภารกิิจที่่�มีีความสำำ�คััญและมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ซึ่่�งที่่�ผ่า่ นมาแม้้จะมีีหน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้ดำำ�เนิินการ
พัั ฒ นาวิิ ส าหกิิ จ เริ่่� ม ต้้ น อย่่างแพร่่หลายและ

ประเทศไทยประสบผลสำำ� เร็็ จ ในระดัั บ หนึ่่� ง
แต่่กระนั้้�นประเทศไทยยัังต้้องเผชิิญความท้้าทาย
ในการพััฒนาวิิสาหกิิจเริ่่ม� ต้้นในมิิติต่่ิ าง ๆ สศด. จึึงได้้
ส่่งเสริิมให้้วิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้นของประเทศไทย
สามารถเติิ บ โตเพื่่� อ เป็็ น ตัั ว เร่่งและผู้้�นำำ� ให้้ เ กิิ ด
การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิทัิ ัลในประเทศไทย

วััตถุุประสงค์์โครงการ
สร้้างและพััฒนาผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจ
ดิิจิิทััลในระยะเริ่่�มต้้นให้้มีีองค์์ความรู้้�และทัักษะ
ในการบริิหารจััดการธุุรกิิจได้้อย่่างเป็็นระบบและ
มีีประสิิทธิิภาพ

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน

๑  ผู้้�ป ระกอบการวิิ ส าหกิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล เริ่่� ม ต้้ น

(Digital Startup) ได้้รัับการสนัับสนุุนและ
สามารถจดจััดตั้้�งธุุรกิิจ จำำ�นวน ๘๐ ราย

๒  พัั ฒ นาผู้้�ประกอบการจดจัั ดตั้้� ง และ
ขยายผล จำำ�นวน ๒๐ ราย
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ผลการดำำ�เนิินงาน
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ ของเป้้าหมายทั้้ง� โครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ :
๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔) โดยดำำ�เนิินการส่่งเสริิมการพััฒนาอุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
และนวััตกรรมดิิจิทัิ ลั  พััฒนาให้้เกิิดการส่่งเสริิมและเกิิดการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ในลัักษณะของการช่่วยเหลืือ
หรืือการอุุดหนุุน เพื่่�อการเริ่่�มต้้นธุุรกิิจอุุตสาหกรรมดิิจิิทััล (Digital Startup) ใน ๗ กลุ่่�มเทคโนโลยีี ได้้แก่่ 
AgTech, EdTech, FinTech, FoodTech, HealthTech, Travel Tech และ ServiceTech โดยดำำ�เนิินการ
สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้น (Digital Startup) ในระยะก่่อตั้้�งธุุรกิิจ จำำ�นวน ๑๒ ราย
และระยะเติิบโตและขยายผล จำำ�นวน ๑๔ ราย
มีีการอบรมและเสริิมทัักษะผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้น
(Digital Startup) ๑๕๖ ราย ผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ๑๑ หลัักสููตร ที่่�เน้้น
ความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  (Jumpstart Program) รวมถึึง
สนัับสนุุนให้้เกิิดการสร้้างเครืือข่่ายระหว่่างผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจดิิจิิทััล
เริ่่�มต้้นของต่่างประเทศ ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจดิิจิิทััลเริ่่�มต้้น
(Digital Startup) สามารถขยายผลและปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบธุุรกิิจได้้
จำำ�นวน ๔๙ ราย

ปััญหา/อุุปสรรค

๑  งบประมาณที่่�ได้้รัับไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ จึึงต้้องหาเงิินจากแหล่่งอื่่�นมาเพิ่่�มเติิม
๒  ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ต้้องปรัับ
การดำำ�เนิินงาน เช่่น การคััดเลืือกโครงการ การประชุุมฯ ผ่า่ นระบบออนไลน์์ เป็็นต้้น

ข้้อเสนอแนะของผู้้�ตรวจราชการกระทรวง
เนื่่�องจากมีีหลายหน่่วยงานที่่�ได้้มีีการจััดทำำ�โครงการเกี่่�ยวกัับ
Digital Startup ดัังนั้้�น การจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินงานของ
โครงการฯ จึึงมีีส่่วนช่่วยในการสร้้างความเข้้าใจถึึงบทบาทและภารกิิจ
ในการดำำ�เนิินงานของ สศด. ให้้กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบ
นอกจากนั้้น� ยัังช่่วยสร้้างองค์์ความรู้้�ให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืนในการดำำ�เนิินงาน
ของโครงการฯ อีีกด้้ ว ย จึึงเห็็ น ควรให้้ มีี การจัั ดทำำ� รายงานผล
การดำำ�เนิินงานของ Startup ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นเข้้าร่่วมโครงการ เพื่่�อให้้
เห็็นถึึงผลลััพธ์์ที่่�สะท้้อนถึึงบทบาทและภารกิิจในการดำำ�เนิินงานของ
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (สศด.) เกี่่�ยวกัับ Digital Startup
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๓

ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล

โครงการยกระดัับศููนย์์การเรีียนรู้้� ICT ชุุมชนสู่่ศูู� นย์์ดิิจิิทััลชุุมชน
หลัักการและเหตุุผล
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ได้้ดำ�ำ เนิินการตามนโยบายและแผนระดัับชาติิว่่าด้้วย
การพััฒนาดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม โดยการ
จััดตั้้ง� “ศููนย์์ดิจิิ ทัิ ลั ชุุมชน” ซึ่่ง� เป็็นการขยายผลและ
ยกระดัับการดำำ�เนิินงานของศููนย์์การเรีียนรู้้�  ICT
ชุุมชนเดิิม จำำ�นวน ๒,๒๗๗ ศููนย์์ ที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการ
มาตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเพิ่่�มบทบาทของศููนย์์ฯ
ให้้ครอบคลุุมทั้้�งการสร้้างความเท่่าเทีียมกััน และ

การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคมทางดิิจิิทััล และ
การสร้้ า งคุุ ณ ค่่าทางเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมด้้ ว ย
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ซึ่่�งมีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สำำ�คััญ คืือ 
ประชาชนทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ เด็็ก
และเยาวชน สตรีี  และผู้้�ด้้อยโอกาส หรืือผู้้�อาศััย
ในพื้้� น ที่่� ห่่ างไกล ผลการดำำ� เนิิ น งานที่่� ผ่่ า นมา
กระทรวงฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการ
ดำำ�เนิินงาน ตั้้�งแต่่เริ่่ม� ดำำ�เนิินการก่่อตั้้�งจนถึึงปััจจุุบััน
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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ผ่่านโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
แต่่ยัังพบประเด็็นปััญหาในการดำำ�เนิินงานที่่�ควร
มีีการพิิจารณา เช่่น ประเด็็นขาดการสนัับสนุุน
งบประมาณที่่ต่่อ
� เนื่่อ� งในการบริิหารจััดการหลัังจาก
การส่่งมอบ ส่่งผลให้้เกิิดปัญั หาด้้านสถานที่่จั� ดตั้้
ั ง� ศููนย์์ฯ
การซ่่อมบำำ�รุงุ และเปลี่่ย� นทดแทนอุุปกรณ์์ การว่่าจ้้าง
ผู้้�ดููแลศููนย์์ ฯ ตลอดจนการประชาสัั ม พัั น ธ์์ แ ละ
การจััดกิิจกรรมของศููนย์์ฯ ปััญหาเรื่่�องสถานที่่หรืือ
�
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง ศููนย์์ฯ บางแห่่งห่่างไกลจากชุุมชน
ทำำ�ให้้เข้้าถึึงได้้ยาก และบางศููนย์์ฯ ไม่่ได้้เกิิดจาก
ความต้้องการที่่แ� ท้้จริงิ ของชุุมชน และประเด็็นเรื่่อ� ง
บุุคลากรและผู้้�ดููแลศููนย์์ฯ ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง

ผู้้�ดููแลศููนย์์ฯ และบุุคลากรในการเปิิดให้้บริิการ
ส่่งผลต่่อการบริิ ห ารจัั ด การศููนย์์ ดิิ จิิ ทัั ล ชุุ ม ชน
อย่่างเป็็นระบบ ดัังนั้้�น เพื่่อ� บรรเทาปััญหาดัังกล่่าว
จึึงมีีความจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินการกิิจกรรมที่่� ๑
การเช่่าอุุ ป กรณ์์ ส นัั บ สนุุ น ศููนย์์ ดิิ จิิ ทัั ล ชุุ ม ชน
กลุ่่ม� ที่่� ๑ จำำ�นวน ๒๕๐ ศููนย์์ ซึ่่ง� เป็็นการเช่่าต่่อเนื่่อ� ง
ในปีีที่่� ๒ ที่่�ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการแล้้วในปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะเช่่าต่่อเนื่่อ� งไปจนถึึงปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิิจกรรมที่่� ๒ การเช่่าอุุปกรณ์์
สนัั บ สนุุ น ศููนย์์ ดิิ จิิ ทัั ล ชุุ ม ชน กลุ่่� ม ที่่� ๒ จำำ� นวน
๒๕๐ ศููนย์์ ที่่�จะดำำ�เนิินระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

นอกจากนี้้�กระทรวงฯ ยัังมีีภารกิิจที่่�สำำ�คััญในการส่่งเสริิมให้้ประชาชนใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ัลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  เพื่่�อรองรัับการเป็็นดิิจิิทััลไทยแลนด์์ เป็็นการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคม
ของประเทศด้้วยเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั  ดัังนั้้น� การพััฒนาบุุคลากรจึึงเป็็นกลไกสำำ�คัญั ตามนโยบายและแผนระดัับชาติิ
ว่่าด้้วยการพััฒนาดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมฯ ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๕ การพััฒนากำำ�ลังั คนให้้มีีความพร้้อมเข้้าสู่่�
ยุุคเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิิทััล อย่่างไรก็็ตาม การดำำ�เนิินการพััฒนาศัักยภาพด้้านดิิจิิทััลของประเทศไทย
เป็็นเรื่อ�่ งที่่มีี� ความซัับซ้้อน เนื่่อ� งจากประชากรมีีหลายกลุ่่ม� แต่่ละกลุ่่ม� มีีความต้้องการและมีีศัักยภาพด้้านดิิจิทัิ ลั
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ที่่�ความแตกต่่างกััน อาทิิ บางกลุ่่�มต้้องการสร้้าง
การรัั บรู้้� และพัั ฒนาทัั กษะความเข้้ าใจในการใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital Literacy) ในขณะที่่�
บางกลุ่่ม� มีีทัักษะและความเข้้าใจขั้้�นพื้้�นฐานอยู่่แ� ล้้ว
แต่่ต้้องการได้้รับั การยกระดัับสมรรถนะ หรืือบางกลุ่่ม�
มีีศัั ก ยภาพที่่� จ ะเป็็ นผู้้�นำำ�การใช้้ เ ทคโนโลยีีอย่่าง
ชาญฉลาด รวมถึึงการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ ๆ
เป็็นต้้น ดัังนั้้�น จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องศึึกษา ทบทวน
และกำำ�หนดทิิศทางในการพััฒนาบุุคลากรอย่่าง
ชััดเจน เพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างตรงประเด็็น

สอดคล้้องกัับแนวคิิดในเรื่่�องการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์ (Digital Manpower) ให้้ก้้าวทัันเทคโนโลยีี
ที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงอย่่างรวดเร็็ ว พร้้ อ มเข้้ า สู่่�
ยุุคเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิทัิ ลั อย่่างแท้้จริงิ โดยการ
นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ให้้เข้้ามามีีบทบาทต่่อเศรษฐกิิจ
และสัังคมในทุุกมิิติิ เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงโครงสร้้าง
ทางเศรษฐกิิจแบบก้้าวกระโดด เน้้นการขัับเคลื่่อ� น
ด้้ ว ยนวัั ต กรรม นำำ�ป ระเทศไปสู่่� วิิ ธีี การคิิ ด ใหม่่ 
กระบวนการการทำำ� งานใหม่่  และวิิ ถีีชีีวิิ ต ใหม่่ 
สร้้างความเท่่าเทีียมและลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ในสัังคม

ซึ่่�งจะนำำ�พาประเทศไทยพััฒนาไปสู่่�ความมั่่�นคง
มั่่� ง คั่่� ง  ยั่่� ง ยืืน ด้้ ว ยการสร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง จาก
ภายใน ขัับเคลื่่�อนตามแนวคิิดปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียงผ่่านกลไกประชารััฐ ดัังนั้้�น ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึึงเห็็นควรดำำ�เนิินกิิจกรรมพััฒนา
ศัั ก ยภาพบุุ ค ลากรดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ การจัั ด ฝึึ ก อบรม
ให้้แก่่บุุคลากรศููนย์์ดิจิิ ทัิ ลั ชุุมชนและเครืือข่่าย และ
ประชาชนทั่่�วไปทุุกกลุ่่�ม ให้้มีีความรู้้�และพััฒนา
ทัักษะการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และ
ศึึกษา วิิเคราะห์์ พััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเฉพาะ
ด้้านการเกษตรสมััยใหม่่  (Digital Agriculture)

ด้้านเทคโนโลยีีการศึึกษา (Digital Education)
ด้้านพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Digital Commerce)
ด้้านการท่่องเที่่�ยวดิิจิทัิ ัล (Digital Tourism) และ
ด้้ า นสุุ ข ภาพดิิ จิิ ทัั ล (Digital Health) รวมทั้้� ง
การพัั ฒ นาศููนย์์ ดิิ จิิ ทัั ล ชุุ ม ชนสู่่� ก ารเป็็ น ต้้ น แบบ
พื้้�นที่่�ศึึกษาและพััฒนาทางด้้านดิิจิิทััลเฉพาะทาง
(Digital Learning Base Station) สำำ�หรัั บ
ประชาชนในพื้้�นที่่� หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสัั ง คม เพื่่� อนำำ� ไปสู่่� ก ารพัั ฒ นา
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในระดัับชุุมชนต่่อไป
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วััตถุุประสงค์์โครงการ

๑  เพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อมสำำ�หรัับการเรีียนรู้้� ๓  เ พื่่� อพัั ฒ นาศัั ก ยภาพและสมรรถนะของ
ตลอดชีีวิิ ต ที่่� เ อื้้� อสำำ�หรัั บ การเรีียนรู้้�ตาม
อัั ธ ยาศัั ย  ทุุ ก ที่่�  ทุุ ก เวลา บนทุุ ก อุุ ป กรณ์์
การสื่่�อสารแบบดิิจิิทััล
๒  จััดเช่่าอุุปกรณ์์สนัับสนุุนศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน

ประชาชนไทยในระดัับพื้้น� ที่่ใ� ห้้มีีความรู้้�เกี่่ย� วกัับ
เทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ เศรษฐกิิ จ และสัั ง คม
สำำ�หรัั บ การประยุุ ก ต์์ ใช้้ เ ทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล
ในการเรีียนรู้้� พััฒนาตนเอง สร้้างเสริิมศัักยภาพ 
สร้้างรายได้้ และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ
ตนเองและชุุมชน
๔  ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์จากศููนย์์การเรีียนรู้้�
ICT ชุุมชนเพื่่อ� ยกระดัับสู่่ศูู� นย์์ดิิจิิทััลชุุมชน

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
กิิจกรรม : เช่่าอุุปกรณ์์สนัับสนุุนศููนย์์การเรีียนรู้้�
ICT ชุุมชน
ศููนย์์การเรีียนรู้้�  ICT ชุุมชน จำำ�นวน
๒๕๐ แห่่ง มีีอุุปกรณ์์สนัับสนุุนการดำำ�เนิินการ
ยกระดัับสู่่�ศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน
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กิิจกรรม : พัฒ
ั นาศัักยภาพบุุคลากรดิิจิิทััล
๑  มีีผู้้�เข้้ า รัั บ การฝึึ ก อบรมความรู้้�เกี่่� ย วกัั บ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
จำำ�นวน ๗,๕๐๐ คน
๒  มีีบุุคลากรของศููนย์์การเรีียนรู้้�  ICT ชุุมชน
หรืือศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน และเครืือข่่าย เข้้ารัับ
การฝึึ ก อบรมความรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ เทคโนโลยีี
ดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ เศรษฐกิิ จ และสัั ง คม จำำ� นวน
๕๐๐ คน

ผลการดำำ�เนิินงาน
กิิจกรรม : เช่่าอุุปกรณ์์สนัับสนุุนศููนย์์การเรีียนรู้้� ICT ชุุมชน
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๐
ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ ๓ ปีี :
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๒๙ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๗) โดยดำำ�เนิินการ
ติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์สนัับสนุุนศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน กลุ่่�มที่่� ๒ จำำ�นวน
๒๕๐ แห่่ง ประกอบด้้วยอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ อิินเทอร์์เน็็ต
บุุคลากร และอุุปกรณ์์อื่น่� ๆ ที่่จำ� ำ�เป็็นในการดำำ�เนิินโครงการฯ
เพื่่อ� เป็็นจุุดให้้บริิการอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ อุปุ กรณ์์ดิจิิ ทัิ ลั และ
สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตของชุุมชน
กิิจกรรม : พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรดิิจิิทััล
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๕๐ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ
๑ ปีี : ๑๓ มีีนาคม ๒๕๖๔ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕) รายละเอีียดดัังนี้้�

๑  จััดทำำ�หลัักสููตรสำำ�หรัับถ่่ายทอดให้้กัับผู้้�ดููแล

ศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน ๕ หลัักสููตร ได้้แก่่  (๑)
หลัักสููตรการสร้้างทัักษะผู้้�ประกอบการและ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยกลยุุทธ์์ดิิจิิทััล (๒) หลัักสููตร
ด้้าน Digital Commerce (๓) หลัักสููตร
Live streaming for e-Commerce
(๔) หลัักสููตรด้้าน Digital Marketing และ
(๕) หลัั ก สููตรการสร้้ า งความตระหนัั ก รู้้�
ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

๒  จััดทำำ�สื่่�อดิิจิิทััลเพื่่�อใช้้เป็็นชุุดการสอนและ ๓  จััดทำำ�ป้้าย
คู่่�มืือหลัักสููตรเพื่่�อใช้้ในการฝึึกอบรม

(Roll up) ขนาดไม่่น้้ อ ยกว่่า
๘๐ x ๒๐๐ เซนติิเมตร จััดส่่งให้้ศููนย์์ดิิจิทัิ ัล
ชุุมชน
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๔  จััดฝึึกอบรมบุุคลากรของศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน
และหน่่วยงานพัันธมิิตร ในรููปแบบออนไลน์์
 จำำ�นวน ๓๐๐ คน
๕  จััดฝึึกอบรมบุุคลากรของศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน
และหน่่วยงานพัันธมิิตร (แบบออนไลน์์) เพื่่�อ
เตรีียมพร้้ อ มสำำ�หรัับ การเป็็ น วิิ ท ยากรศููนย์์
ดิิจิทัิ ลั ชุุมชน จำำ�นวน ๒๕๐ คน (จากเป้้าหมาย
๕๐๐ คน)

๖  จััดกิิจกรรมถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
สำำ�หรัับประชาชนผ่่านศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน จำำ�นวน
๑,๑๕๕ คน (จากเป้้าหมาย ๗,๕๐๐ คน)

๗  จััดฝึึกอบรมบุุคลากรของศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน ๘  จััดทำำ�ร่่างรายชื่่�อศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชนเพื่่�อเตรีียม
และหน่่วยงานพัั น ธมิิ ต ร (แบบออฟไลน์์ )
เพื่่� อ เตรีียมพร้้ อ มสำำ�หรัั บ การเป็็ น วิิ ท ยากร
ศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน โดยมีีเป้้าหมายดำำ�เนิินการ
ในพื้้�นที่่�ส่่วนกลาง (กรุุงเทพฯ หรืือปริิมณฑล)
และส่่วนภููมิิ ภ าค (ภาคกลาง ภาคเหนืือ 
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ  ภาคใต้้) จำำ�นวน
๕๐๐ คน (จากเป้้าหมาย ๕๘๐ คน โดย ๘๐ คน
ที่่�เหลืือเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�สำ�นั
ำ ักงานสถิิติิแห่่งชาติิ)  
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คััดเลืือกศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน จำำ�นวน ๕ แห่่ง
ที่่� จ ะเข้้ า ร่่วมกิิ จ กรรมการบ่่มเพาะการค้้ า
ออนไลน์์ สำำ�หรัั บร้้ า นค้้ า ชุุ ม ชน ให้้ ส ามารถ
สร้้ า งมููลค่่าสิิ น ค้้ า ที่่� เ กิิ ดจ ากการขายสิิ น ค้้ า
ที่่เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรม ให้้มีียอดขายรวมไม่่ต่ำำ��กว่่า
๕๐๐,๐๐๐ บาท

ปััญหา/อุุปสรรค
กิิจกรรม : การเช่่าอุุปกรณ์์สนัับสนุุนศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน

๑  สาเหตุุความล่่าช้้าของโครงการฯ เนื่่�องจากมีี ๒  ขนาดพื้้�นที่่�ไม่่เพีียงพอในการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์
รายละเอีียดมากและซัับซ้้อน การดำำ�เนิินงาน
ในแต่่ละขั้้� น ตอน เช่่น การจัั ดทำำ�  TOR
การจััดซื้้�อจััดจ้้าง การส่่งร่่างสััญญาให้้อััยการ
พิิจารณา จึึงต้้องใช้้ความละเอีียดรอบคอบ
เพื่่� อ ให้้ มีี ความถููกต้้ อ ง เป็็ น ไปตามหลัั ก
กฎหมายและระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ตามโครงการฯ
๓  หน่่วยงานหรืือชุุมชนที่่เ� ป็็นเป้้าหมายดำำ�เนิินการ
ไม่่พร้้ อ มรัั บ ผิิ ดชอ บค่่าใช้้ จ่่ ายที่่� เ กิิ ดขึ้้� น
ในการดำำ�เนิินกิิจกรรม เช่่น ค่่าหมึึกพิิมพ์์ ค่่าน้ำำ�� 
ค่่าไฟฟ้้า เป็็นต้้น

กิิจกรรม : พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรดิิจิิทััล
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�น
มีีแนวโน้้ ม ความรุุ น แรงและมีีการแพร่่กระจายของโรคไปยัั ง หลายพื้้� น ที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น  จึึงส่่งผลให้้
การจััดฝึึกอบรมให้้ประชาชนและบุุคลากรของศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชนเกิิดความล่่าช้้า

ข้้อเสนอแนะของผู้้�ตรวจราชการกระทรวง

๑  ควรมีีระบบการติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน

ของศููนย์์ ดิิ จิิ ทัั ล ชุุ ม ชน ทั้้� ง ๕๐๐ แห่่ง
เพื่่�อประเมิินการใช้้ประโยชน์์จากศููนย์์ดิิจิิทััล
ชุุมชนดัังกล่่าว
๒  ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ
ศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชนได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ WSIS
Prizes 2021 จาก ITU ในหมวดสัังคมและ
จริิยธรรมของเทคโนโลยีีสารสนเทศ ถืือว่่า
การดำำ� เนิิ น โครงการฯ ได้้ รัั บ การยอมรัั บ
ในระดัับสากล ซึ่่�งผู้้�ดููแลศููนย์์ฯ จำำ�เป็็นต้้อง
สร้้างความตระหนัักรู้้�ในระดัับชุุมชนให้้เห็็นถึึง
ความสำำ�คัั ญ และประสานความร่่วมมืือ
ในการใช้้ประโยชน์์ศููนย์์ฯ ให้้เป็็นแกนกลางและ

กลไกขัับเคลื่่�อนในการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
เพื่่อ� สร้้างชุุมชนดิิจิทัิ ลั อย่่างยั่่ง� ยืืน ผ่า่ นการพััฒนา
ความสามารถด้้านดิิจิิทััลให้้กัับคนในชุุมชน
ในวงกว้้างขึ้้�น
๓  เห็็นควรมีีการสร้้างความตระหนัักรู้้�ในการ
ใช้้ประโยชน์์จากศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชนให้้เกิิดขึ้้�น
อย่่างเป็็นรููปธรรมกัับคนในชุุมชนในวงกว้้าง
และเพื่่อ� ให้้การบริิหารจััดการศููนย์์ฯ เป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ  โดยเน้้นเรื่่�องการติิดตามผล
การใช้้งานจริิงในพื้้�นที่่� และพััฒนาต่่อยอด
ในประเด็็ น สำำ�คัั ญ ที่่� ส่่ งผลให้้ เ กิิ ดป ระโยชน์์
ต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม

กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

35

ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๔

ส่่งเสริิมการให้้บริิการแก่่ประชาชน ภาครััฐ
และภาคเอกชนในรููปแบบดิิจิิทััล

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ
กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
(Government Data Center and Cloud Service : GDCC)
หลัักการและเหตุุผล
ยุุทธศาสตร์์การปรัับสมดุุลและการพััฒนา
ระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ เป็็น ๑ ใน ๖
ยุุทธศาสตร์์หลัักของแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่่� ไ ด้้ กำำ�ห นดให้้ ภ าครัั ฐ ต้้ อ ง
มีีความทัั น สมัั ย  ทัั น ต่่อการเปลี่่� ย นแปลง และ
มีีขีีดสมรรถนะสููง สามารถปฏิิ บัั ติิ ง านอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ มีีความคุ้้�มค่่า เทีียบได้้กับั มาตรฐาน
สากล สามารถรองรัับกัับสภาพแวดล้้อม ในการ
ปฏิิบััติิงานที่่�มีีความหลากหลายซัับซ้้อนมากขึ้้�น
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และทัันต่่อการเปลี่่ย� นแปลงในอนาคต และจะต้้อง
นํํานวััตกรรม เทคโนโลยีีข้้อมููลขนาดใหญ่่  ระบบ
การทํํางานที่่เ� ป็็นดิิจิทัิ ลั เข้้ามาใช้้ในการบริิหารและ
การตััดสินิ ใจ รวมทั้้ง� นํําองค์์ความรู้้�ในแบบสหสาขาวิิชา
เข้้ ามาประยุุ กต์์ ใช้้ เพื่่� อสร้้ างคุุ ณค่่าและแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศในการตอบสนองกัับสถานการณ์์
ต่่าง ๆ ได้้อย่่างทัันเวลา พร้้อมทั้้�งมีีการจััดการความรู้้�
และถ่่ายทอดความรู้้�อย่่างเป็็นระบบเพื่่�อพััฒนา
ภาครััฐให้้เป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�

นโยบายคณะรััฐมนตรีีชุุดปััจจุุบัันภายใต้้
การบริิหารราชการแผ่่นดิินของ พลเอก ประยุุทธ์์
จัั น ทร์์ โ อชา ซึ่่� ง แถลงต่่อรัั ฐ สภา เมื่่� อวัั น ที่่� ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้้� น ได้้ แ ถลงนโยบาย
เพื่่� อพัั ฒ นาประเทศไทยให้้ ก้้ า วไปข้้ า งหน้้ า
ด้้วยความมั่่�นคง สัังคมไทยมีีความสงบสุุข  สามััคคีี
และเอื้้�ออาทร คนไทยมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น และ
มีีความพร้้อมที่่�จะดํําเนิินชีีวิิตในศตวรรษที่่� ๒๑
เศรษฐกิิ จ ไทยมีีความแข็็ ง แกร่่ง และมีีความ
สามารถในการแข่่งขัันสููงขึ้้�น ควบคู่่�ไปกัับการดููแล
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มตามหลัั ก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ซึ่่ง� เป็็นกรอบแนวคิิด
หลัักของนโยบายรััฐบาล มุ่่�งเน้้นการสร้้างความ
เข้้มแข็็งและการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนให้้แก่่ประชาชน
ใน ๑๒ ด้้าน ได้้แก่่  ๑) การปกป้้องเชิิดชููสถาบััน
พระมหากษััตริิย์์ ๒) การรัักษาความมั่่�นคงและ
ความปลอดภััยของประเทศ   ๓)   การทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ ศาสนา
ศิิลปะ และวััฒนธรรม ๔) การสร้้างบทบาทไทย

ในเวทีีโลก ๕) การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และความ
สามารถในการแข่่งขัันของไทย ๖) การพััฒนา
เศรษฐกิิจและการกระจายความเจริิญสู่่�ภููมิิภาค
๗) การพัั ฒ นาสร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง จากฐานราก
๘) การปฏิิรููปกระบวนการเรีียนรู้้�และการพััฒนา
ศัั ก ยภาพของคนไทยทุุ ก ช่่วงวัั ย ๙) การพัั ฒ นา
ระบบสาธารณสุุ ข และหลัั ก ประกัั น ทางสัั ง คม
๑๐) การฟื้้�นฟููทรััพยากรธรรมชาติิและการรัักษา
สิ่่� ง แวดล้้ อ มเพื่่� อ สร้้ า งความเติิ บ โตอย่่างยั่่� ง ยืืน
๑๑) การปฏิิ รููป การบริิ ห ารจัั ด การภาครัั ฐ
๑๒) การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตและ
ประพฤติิมิิชอบ

การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััลสำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐจึึงมีีความจำำ�เป็็น เพื่่�อให้้ระบบ
การบริิหารจััดการภาครััฐมีีความทัันสมััยและยัังจะสามารถช่่วยลดภาระด้้านงบประมาณให้้กัับหน่่วยงาน
ภาครััฐที่่�ต้้องการปรัับปรุุงหรืือเปลี่่�ยนแปลงกระบวนการทำำ�งานภายในหน่่วยงานหรืือกระบวนการ
ในการให้้บริิการประชาชนให้้มีีความสะดวกคล่่องตััว โดยการนำำ�เอาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาประยุุกต์์ใช้้
ดัังนั้้�น กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม จะดำำ�เนิินการเพื่่�อพััฒนา ติิดตั้้�ง บริิหาร และดููแล
ระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) เพื่่�อให้้
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หน่่วยงานภาครััฐที่่มีี� ความต้้องการใช้้งานทรััพยากร
ทางคอมพิิวเตอร์์ อาทิิ เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย
พื้้�นที่่จั� ดั เก็็บข้้อมููลดิิจิทัิ ลั เป็็นต้้น เพื่่อ� เป็็นโครงสร้้าง
พื้้�นฐานคลาวด์์ (Cloud Infrastructure) ที่่�มีีความ
สามารถในการรองรัับการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล
ขนาดใหญ่่ (Big data) และข้้อมููลแบบเปิิด (Open
data) เพื่่� อนำำ� ไปสู่่� ก ารประยุุ ก ต์์ ใช้้ ขั้้� น สููง เช่่น
Internet of Thing (IoT) ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
โดยระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ (GDCC) จะทำำ�ให้้
เกิิดการพััฒนาการทำำ�งานของภาครััฐให้้มีีลัักษณะ
เป็็นแพลตฟอร์์ม (Government as a Platform : GaaP)

ที่่� ส ามารถเชื่่� อ มโยงกัั น ได้้ (Interoperability)
ทั้้�งรููปแบบ Government Cloud, Private Cloud
และ Public Cloud และพร้้ อ มให้้ บ ริิ ก ารแก่่
ทุุกภาคส่่วน (Open Platform) โดยเป็็นโครงสร้้าง
พื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััลที่่�มีีมาตรฐาน ปลอดภััย และ
เข้้ า ถึึงได้้ อย่่ างรวดเร็็ ว  ทัั น ต่่อการใช้้ ง าน และ
ตอบสนองต่่อความต้้ อ งการปรัั บ กระบวนการ
ทำำ�งานและการให้้บริิการประชาชนให้้เปลี่่�ยนเป็็น
รััฐบาลดิิจิทัิ ลั ได้้อย่่างรวดเร็็ว เป็็นไปตามเป้้าหมาย
ของการพัั ฒ นาประเทศตามยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้้อย่่างยั่่�งยืืน

วััตถุุประสงค์์โครงการ

๑  เพื่่�อตอบสนองแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้าน ๒  เ พื่่� อ ให้้ มีี ระบบกลางในการให้้ บ ริิ ก าร
การสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน

Cloud Service สำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐ
ที่่� มีี มาตรฐาน ปลอดภัั ย และสามารถ
แลกเปลี่่� ย นข้้ อมูู ลระหว่่างกัั น ได้้ อย่่ างมีี
ประสิิทธิิภาพ

๓  เพื่่�อให้้หน่่วยงานภาครััฐสามารถเข้้าถึึงทรััพยากรคอมพิิวเตอร์์ได้้อย่่างรวดเร็็ว ทัันต่่อ
ความต้้องการในการเปลี่่�ยนแปลงเข้้าสู่่รั� ัฐบาลดิิจิทัิ ัล (Government Transformation)

๔  เพื่่�อเพิ่่�มความต่่อเนื่่�องในการให้้บริิการ
ระบบงานภาครััฐ (Availability) ให้้
เป็็นไปตามมาตรฐานสากล คืือ ร้้อยละ
๙๙.๙๙

๕  เ พื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การแลกเปลี่่� ย นข้้ อมูู ลข้้ า ม

หน่่วยงานที่่�นำำ�ไปสู่่�การปรัับกระบวนการ
ทำำ�งานและการพััฒนาการบริิการประชาชน
ได้้ อย่่ างมีีมาตรฐานและเป็็ น ระบบ
และส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์ Big data
ของภาครััฐ
๖  เพื่่อป
� ระหยััดงบประมาณด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานการประมวลผลโดยมีีการทดลอง (Sandbox)
การคิิดค่่าบริิการตามอุุปสงค์์ของผู้้�ใช้้งาน (Demand-side Financing)
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
สามารถให้้บริิการระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ
ที่่�มีีหน่่วยประมวลผลรวม ที่่�สามารถให้้บริิการได้้
อย่่างน้้อย จำำ�นวน 48,000 vCPU หรืือ 12,000 VM
โดยมีีหน่่วยงานภาครััฐใช้้บริิการไม่่น้้อยกว่่า ๖๐๐
หน่่วยงาน (สะสม) และมีีข้้ อมูู ลเปิิ ดจำำ� นวน
ไม่่น้้อยกว่่า ๗ ชุุดข้้อมููล (Data Set)

ผลการดำำ�เนิินงาน
การดำำ� เนิิ น งานเป็็ น ไปตามแผน คิิ ด เป็็ น
ร้้อยละ ๕๐ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลา
ดำำ�เนิินการ: มิิถุุนายน ๒๕๖๔ – ธัันวาคม ๒๕๖๔)
โดยให้้บริิการระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ (GDCC)
แก่่หน่่วยงานภาครัั ฐ แล้้ ว จำำ� นวน ๒๘๑ กรม
๖๖๘ หน่่วยงาน รวม ๒,๕๘๙ ระบบงาน คิิดเป็็น
31,306 VM และดำำ�เนิินการจััดทำำ�ระบบบริิการ
ข้้อมููลเปิิด  (Open Data) โดยจััดทำำ�ชุุดข้อมูู
้ ลเปิิด

เพิ่่�มเติิมแล้้ว จำำ�นวน ๓ ชุุดข้้อมููล (Data sets)
ประกอบด้้วย (๑) ข้้อมููลการจััดหางานในประเทศ
จำำ�แนกตามจัังหวััด  (๒) ข้้อมููลการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มััน
เชื้้� อ เพลิิ ง (รายเดืือน) (๓) ข้้ อมูู ลดัั ชนีี ราคา
สิินค้้าเกษตรที่่�เกษตรกรขายได้้ ณ ไร่่นา และ
จะดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมอีีก ๔ ชุุดข้อมูู
้ ล ภายในเดืือน
ธัันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้้วย (ชุุดข้้อมููลอาจมีี
การเปลี่่�ยนแปลง) (๔) ข้้อมููลหนี้้�สาธารณะคงค้้าง
(๕)  สถานการณ์์น้ำ�ป
�ำ ระเทศไทย  (๖)  ภาพรวมอ่่างเก็็บน้ำำ��
ขนาดใหญ่่ในประเทศ  (๗)  ข้้อมููลสถิิติดัิ ชนีี
ั การสููงวััย
ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการรายงานความคืืบหน้้า
การดำำ�เนิินการตามแผนงาน และในส่่วนของกิิจกรรม
การจััดอบรมบุุคลากรภาครััฐ อยู่่�ระหว่่างนำำ�เสนอ
หลัักสููตรการอบรม เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิหารพิิจารณาอนุุมัติั ิ
ดำำ� เนิิ น การต่่อไป  โดยคาดว่่าจะเริ่่� ม ดำำ� เนิิ น การ
จััดฝึึกอบรมฯ ในเดืือนพฤศจิิกายน ๒๕๖๔
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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ปััญหา/อุุปสรรค

๑  ทรััพยากรของระบบคลาวด์์กลางภาครััฐตามงบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ
ใช้้บริิการของหน่่วยงาน
๒  สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้บางหน่่วยงานต้้อง
Work From Home ซึ่่�งส่่งผลให้้ติิดต่่อประสานงานค่่อนข้้างยาก
๓  ปััญหาระบบปฏิิบััติิการ version เก่่า, Application ไม่่มีีการ update version ให้้เป็็นปััจจุุบััน
มีีผลทำำ�ให้้ระบบหน่่วยงานมีีความเสี่่�ยงต่่อการถููกโจมตีี

ข้้อเสนอแนะของผู้้�ตรวจราชการกระทรวง

๑  เห็็นควรบริิหารจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปตาม ๒  เห็็นควรให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลประเมิินผลการ
การใช้้งานจริิง โดยอ้้างอิิงจากข้้อมููลการใช้้งาน
ที่่ผ่� า่ นมาของหน่่วยงาน เพื่่อ� ให้้เกิิดความคุ้้�มค่่า
ในการใช้้ ท รัั พ ยากรอย่่างมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ 
และควรมีีการติิดตามตรวจสอบการใช้้งานเป็็น
ระยะ ๆ หลัังจากหน่่วยงานได้้รัับการจััดสรร
เพื่่�อการบริิหารจััดการทรััพยากรให้้สามารถ
ให้้บริิการได้้สอดคล้้องกัับความต้้องการใช้้งาน
ของหน่่วยงาน

ใช้้บริิการจากหน่่วยงานที่่�ใช้้บริิการ GDCC
มาประกอบการพิิ จ ารณาเพื่่� อพัั ฒ นาการ
ทำำ� ง า น ใ ห้้ มีีป ร ะ สิิ ท ธิิ ภ า พ ม า ก ยิ่่� ง ขึ้้� น
และเป็็ นข้้ อมูู ลในการแก้้ ไขปัั ญ หาจากการ
ใช้้งานระบบฯ ต่่อไป

๓  เพื่่อ� การพััฒนาเข้้าสู่่รั� ฐั บาลดิิจิทัิ ลั อย่่างแท้้จริงิ ๔  เห็็นควรให้้ใช้้ประโยชน์์จากการดำำ�เนิินโครงการฯ
เห็็ น ควรบริิ ห ารจัั ด การให้้ แ ต่่ละหน่่วยงาน
สามารถใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากข้้ อมูู ลร่่วมกัั น ได้้
โดยมีีการบููรณาการ แลกเปลี่่�ยน เชื่่�อมโยง
ข้้อมููล และการดำำ�เนิินงานระหว่่างหน่่วยงาน
(Government Integration) ได้้
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และข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่มีีอยู่
� ่� ในการเรีียนรู้้� วิเิ คราะห์์
และวางแผนกำำ�หนดโครงการที่่�จะดำำ�เนิินการ
ในอนาคต เพื่่� อ เป็็ น การสร้้ า งองค์์ ค วามรู้้� 
พร้้อมถ่่ายทอดให้้กัับบุุคลากรในหน่่วยงาน
อย่่างต่่อเนื่่อ� งต่่อไป

ยุุทธศาสตร์์ที่่�

๕

พััฒนากำำ�ลัังคนให้้พร้้อมเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
JS

</>

{...}

PHP

STE

XML

M

+
C+

โครงการเรีียนโค้้ดดิ้้�งพััฒนา STEM
หลัักการและเหตุุผล
การพััฒนาทัักษะในลัักษณะของสหวิิทยากร
(Interdisciplinary) เช่่น ทัักษะทางด้้านเทคโนโลยีี
ดิิ จิิ ทัั ล  ทัั ก ษะการคิิ ดคำำ� นวณอย่่างเป็็ น ระบบ
(Computational Thinking) การเขีียนโปรแกรม
(Coding) ทัักษะการเรีียนรู้้�ด้้านสเต็็ม (STEM)
ในระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมของเด็็กไทยในระยะยาวไปสู่่�อนาคต
รวมถึึงการจััดให้้มีีศููนย์์ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ทางด้้าน
นวััตกรรมและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เน้้นการเรีียนรู้้�
และปฏิิบััติิเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะรููปแบบใหม่่ในลัักษณะ
บููรณาการการเรีียนการสอนร่่วมกัับภาครััฐ ภาคเอกชน

และภาคการศึึกษา ซึ่่� ง ทัั ก ษะด้้ า น “Coding”
ถืือเป็็นทัักษะพื้้น� ฐานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในศตวรรษที่่� ๒๑
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล ในฐานะ
หน่่วยงานขัับเคลื่่�อนหลัักด้้านการพััฒนากำำ�ลัังคน
ดิิจิทัิ ลั ได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน
ดำำ�เนิินโครงการ Coding Thailand เพื่่อ� เพิ่่�มทัักษะ
กำำ�ลังั คนด้้านดิิจิทัิ ลั รวมถึึงบ่่มเพาะเด็็กและเยาวชน
สู่่ก� ารเป็็นผู้้�เชี่่ย� วชาญ ด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ดิิจิิทััลในอนาคต โดยมีีเป้้าหมายระยะยาวเพื่่อ� เพิ่่�ม
จำำ�นวนบุุคลากรผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
และสนองตอบต่่อความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม

กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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วััตถุุประสงค์์โครงการ

๑  ยกระดัับและปรัับเปลี่่�ยนสถานศึึกษาระดัับประถมศึึกษาเพื่่�อรองรัับการเรีียนเชิิงปฏิิบััติิการ

ที่่�ผสมผสานวิิชา STEM และ Coding ที่่ช่่� วยสร้้างประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ผ่่านประสบการณ์์จริิง
๒  ยกระดัับและพััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษาให้้มีีความพร้้อม เท่่าทัันกัับการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ 
พร้้อมเป็็นผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่เยาวชนผู้้�เรีียนได้้ และนำำ�ร่่องให้้เกิิดอุุตสาหกรรมการผลิิต
๓  เสริิมสร้้างทัักษะกำำ�ลัังคนด้้านดิิจิทัิ ัล รวมถึึงบ่่มเพาะเด็็กและเยาวชน ผ่่านการเรีียนรู้้�แบบผสมผสาน
วิิชา STEM และ Coding

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน

๑  สถานศึึกษาได้้รัับการพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�เพื่่�อ

ยกระดัับทัักษะด้้าน Coding  STEM และ IoT
จำำ�นวน ๗๘ โรงเรีียน
๒  นัั ก เรีียนได้้ รัั บ การพัั ฒ นาทัั ก ษะ Coding  
STEM และ IoT จำำ�นวน ๘,๓๖๐ ราย
๓  ครูู  และบุุคลากรทางการศึึกษาได้้รัับพััฒนา
ทัักษะการสอนด้้าน Coding STEM และ IoT
จำำ�นวน ๑๔๐ ราย
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ผลการดำำ�เนิินงาน
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ ของเป้้าหมายทั้้�งโครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ :
๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔) โดยแบ่่งออกเป็็น ๒ กิิจกรรม ดัังนี้้�
	กิิจกรรมที่่� ๑ ยกระดัับโรงเรีียนทั้้�งในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล จำำ�นวน ๙๐ โรงเรีียน
ให้้มีีศููนย์์พัฒ
ั นาการเรีียนรู้้�และหลัักสููตรเพื่่อส่่
� งเสริิม
และพัั ฒ นาศัั ก ยภาพการจัั ด การเรีียนการสอน
ด้้าน Coding, STEM/IoT and AI  

	กิิจกรรมที่่� ๒ ส่่งเสริิมการพััฒนาทัักษะ
ทางด้้านเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ผ่า่ นการเรีียนรู้้�ด้า้ น Coding,
STEM และ IoT ให้้กัับนัักเรีียน ครูู อาจารย์์และ
บุุคลากรทางการศึึกษา มีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
๑. พัั ฒ นาทัั ก ษะดิิ จิิ ทัั ล ด้้ า น Coding,
STEM/IoT and AI รวมถึึงความรู้้�ด้้านการเขีียน
โปรแกรมให้้กัับนัักเรีียนระดัับประถมศึึกษาและ
มััธยมศึึกษา เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ความรู้้�และทัักษะ
ไปต่่อยอดประยุุกต์์ใช้้สร้้างสรรค์์นวััตกรรม โดยมีี
นัักเรีียนเข้้ารัับการอบรม จำำ�นวน ๑๕,๗๐๐ ราย
๒. พััฒนาศัักยภาพในการออกแบบกิิจกรรม
การเรีียนรู้้� สื่่�อการเรีียนการสอนดิิจิทัิ ัล ให้้กัับครูู/
บุุคลากรทางการศึึกษา โดยมีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม
จำำ�นวน ๔๐๐ ราย

ข้้อเสนอแนะของผู้้�ตรวจราชการกระทรวง

๑  เห็็นควรดำำ�เนิินโครงการฯ ในเชิิงรุุก โดยมุ่่�งเป้้าไปยัังพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษาภายใต้้พระราชบััญญััติิ

พื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่่�งได้้มีีการจััดตั้้�งพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษาใน ๘ จัังหวััด 
(ศรีีสะเกษ ระยอง สตููล เชีียงใหม่่ กาญจนบุุรีี ปััตตานีี ยะลา และนราธิิวาส) มีีโรงเรีียน/สถานศึึกษา
นำำ�ร่่องที่่เ� น้้นการใช้้นวััตกรรมการศึึกษาเพื่่อพั
� ฒ
ั นาทัักษะผู้้�เรีียน โดยที่่ก� ารยกระดัับทัักษะด้้าน Coding
STEM และ IoT ของโครงการฯ สามารถเป็็นแนวทางหนึ่่�งที่่�ยกระดัับทัักษะของผู้้�เรีียนและสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของโรงเรีียน/สถานศึึกษาในพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษาได้้ต่่อไป
๒  ในอนาคตเห็็นควรให้้ประสานความร่่วมมืือกัับกระทรวงศึึกษาธิิการในการดำำ�เนิินโครงการฯ ร่่วมกััน
พร้้อมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และให้้ความรู้้�  เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินโครงการฯ
ให้้มากยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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๖

สร้้างและส่่งเสริิมความเชื่่�อมั่่�นในการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล

โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลของรััฐ
กิิจกรรม ให้้บริิการเฝ้้าระวัังภััยคุุกคามไซเบอร์์ให้้กัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ดิิจิิทััลและบริิการออนไลน์์ของหน่่วยงานภาครััฐ เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่�อ่ มั่่�น
ในการให้้บริิการ
หลัักการและเหตุุผล
ในการผลัั ก ดัั น และสนัั บ สนุุ น ให้้ รัั ฐ เกิิ ด
การเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่รั� ฐั บาลดิิจิทัิ ลั อย่่างเป็็นรููปธรรม
โดยมีีสภาพแวดล้้ อ มที่่� มีี ความปลอดภัั ย และ
น่่าเชื่่อถืือ 
� เพื่่�อให้้ประชาชนและภาคธุุรกิิจมีีความ
เชื่่�อมั่่�นต่่อระบบการให้้บริิการของรััฐ อัันถืือเป็็น
รากฐานที่่�สำำ�คััญต่่อการปฏิิรููปประเทศและเตรีียม
ประเทศให้้พร้อ้ มเข้้าสู่่ศ� ตวรรษที่่� ๒๑ นั้้�น สำำ�นักั งาน
พััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (สพธอ.) จำำ�เป็็นต้้อง
ดำำ� เนิิ น การเพื่่� อส่่ งเสริิ ม การพัั ฒ นาแพลตฟอร์์ ม
ดิิจิิทััลของรััฐ เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการและประชาชน
ได้้รัับบริิการที่่�สะดวก รวดเร็็ว มั่่�นใจ ปลอดภััย
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ด้้ ว ยการพัั ฒ นาแบบจํําลองมาตรฐานและแบบ
จํําลองข้้อมููล (Data Model) แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ระหว่่างหน่่วยงาน สนัั บ สนุุ น ศููนย์์ แ ลกเปลี่่� ย น
ข้้อมููลกลางภาครััฐจััดทํํามาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การใช้้เอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ Digital ID และ
e-Signature สร้้างความพร้้อม ความตระหนััก
แก่่บุุคลากรภาครััฐผ่า่ นการอบรม พร้้อมให้้บริิการ
เฝ้้าระวัังตอบสนองและจััดการภััยคุุกคามไซเบอร์์
ให้้กัับโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััลและบริิการออนไลน์์
ของหน่่วยงานภาครััฐ

วััตถุุประสงค์์โครงการ

๑  เพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนผ่่าน
ของรััฐบาลดิิจิิทััลอย่่างเป็็นรููปธรรม โดย
สนัับสนุุนผ่า่ นการพััฒนามาตรฐานที่่สำ� ำ�คัญ
ั
และจำำ� เป็็ น สำำ�หรัั บ การทำำ�ธุุ ร กรรมทาง
ดิิจิิทััล

๒  พััฒนาสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการทำำ�

ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
(Secured Environment) ได้้แก่่ บริิการ
พื้้� น ฐานสำำ�คัั ญ ที่่� น่่ าเชื่่� อถืือ  (Trusted
Services) สำำ�หรัั บ บริิ ก ารประชาชน
ในกระบวนการอนุุมัติั  อนุ
ิ ญ
ุ าตของราชการ
และการตรวจสอบเฝ้้ า ระวัั ง ทางด้้ า น
Cyber Security ให้้แก่่หน่่วยงานภาครััฐ

๓  ตอบสนองและจััดการเหตุุการณ์์ภัยั คุุกคามไซเบอร์์ให้้กับั โครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คัญั ทางสารสนเทศ

(Critical Information Infrastructure) ตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการการรัักษาความมั่่น� คง
ปลอดภััยไซเบอร์์แห่่งชาติิ

๔  เ พื่่� อบูู รณาการกระบวนการ

และลด
ความซ้ำ�ซ้
� ำ อ้ นของการพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐาน
ที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรม
ทางดิิจิทัิ ลั ไม่่ว่่าทางด้้านการพััฒนามาตรฐาน
และการเตรีียมระบบที่่� เ ป็็ น โครงสร้้ า ง
พื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั เช่่น ระบบที่่เ� สริิมสร้้างความ
น่่าเชื่่�อถืือของเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์

๕  เพื่่อ� สร้้างความตระหนัักของบุุคลากรภาครััฐ

ให้้พร้้อมต่่อการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�รััฐบาล
ดิิจิิทััล โดยเฉพาะประเด็็นแนวทางการใช้้
เอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�น่่าเชื่่�อถืือ  และ
การรัับมืือภััยคุุกคามทางไซเบอร์์

กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน

๑  หน่่วยงานภาครััฐได้้รัับการเฝ้้าระวัังและ ๒  มีีเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยในการประสานการแจ้้งเหตุุ
ป้้องกัันภััยคุุกคามทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ
รููปแบบต่่าง ๆ

ร่่วมกัับหน่่วยงานโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คััญทาง
สารสนเทศ (Critical Information Infrastructure)
เพื่่� อ ตอบสนองต่่อเหตุุ ก ารณ์์ ภัั ย คุุ ก คามได้้
อย่่างทัันท่่วงทีี และมีีประสิิทธิิภาพ

ผลการดำำ�เนิินงาน
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผน คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ ของเป้้าหมายทั้้ง� โครงการ (ระยะเวลาดำำ�เนิินการ :
๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔) ดัังนี้้�
๑) มีีการติิดตั้้�งระบบเฝ้้าระวัังภััยคุุกคามไซเบอร์์ (Government Monitoring System : GMS)
ให้้กัับโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััลและบริิการออนไลน์์ของหน่่วยงานภาครััฐ และมีีเครื่่�องมืือในการปกป้้อง
ระบบหรืือข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของภาครััฐ ๑ ระบบ ให้้กัับหน่่วยงานภาครััฐ จำำ�นวน ๒๕๐ หน่่วยงาน
โดยในระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้มีีการต่่อ  License ที่่�หมดอายุุ จำำ�นวน ๒๐๐ หน่่วยงาน
และเปลี่่�ยนทดแทนอุุปกรณ์์ที่ชำ่� ำ�รุุด จำำ�นวน ๕๐ หน่่วยงาน (ขึ้้�นอยู่่�กัับรอบระยะเวลาของแต่่ละหน่่วยงาน)
๒) ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์สถิิติร้ิ อ้ ยละของการแจ้้งเตืือนและดำำ�เนิินการเพื่่อ� ระงัับหรืือป้้องกัันการโจมตีี
ที่่�อาจส่่งผลกระทบรุุนแรงกัับระบบที่่�มีีการเฝ้้าระวัังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่่�วโมง คืือ ร้้อยละ ๙๘
(ตุุลาคม ๒๕๖๓ - กัันยายน ๒๕๖๔)

ข้้อเสนอแนะของผู้้�ตรวจราชการกระทรวง
ควรมีีการพิิ จ ารณาใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือด้้ า นความมั่่� น คงปลอดภัั ย ไซเบอร์์ ขอ ง
อาเซีียนหรืือกรอบความร่่วมมืืออื่่� น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
โดยเฉพาะในมิิติิการปฏิิบััติิ และการแลกเปลี่่�ยนองค์์
ความรู้้�/ประสบการณ์์ ร ะหว่่างบุุ ค ลากร เพื่่� อนำำ� มา
เสริิ มสร้้ างขีีดความสามารถและการบริิ การเฝ้้ าระวัั ง
ป้้องกััน รัับมืือ และลดความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามไซเบอร์์
ให้้ได้้ตามที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้
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๗

ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

โครงการปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการตรวจวััดข้้อมููล
อุุตุุนิิยมวิิทยาระดัับอำำ�เภอให้้เป็็นระบบอััตโนมััติิ
หลัักการและเหตุุผล
โครงการปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การตรวจวัั ดข้้ อมูู ลอุุ ตุุ นิิ ย มวิิ ท ยาระดัั บ อำำ� เภอ
ให้้เป็็นระบบอััตโนมััติิ เป็็นการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั
มาใช้้แทนเจ้้าหน้้าที่่ที่� ต้�่ อ้ งรายงานข้้อมููลการตรวจวััด
ข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ฝน อุุณหภููมิิและความชื้้น� สััมพััทธ์์
ซึ่่� ง จะทำำ� ให้้ เ กิิ ดป ระสิิ ท ธิิ ภ าพรวดเร็็ ว มากขึ้้� น
การปรัับปรุุงระบบตรวจวััดของสถานีีฝนอำำ�เภอจาก

ระบบการตรวจวััดด้ว้ ยบุุคคลเป็็นระบบการตรวจวััด
ระบบดิิ จิิ ทัั ล  จึึงมีีความจำำ� เป็็ น และเหมาะสม
ในสภาพปััจจุุบััน เพราะข้้อมููลที่่�ได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง
ทัันเวลา และสามารถพยากรณ์์ได้้ถููกต้้อง แม่่นยำำ� 
ในระดัับพื้้�นที่่� รวมทั้้�งสามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ได้้
ทั้้ง� ในการสร้้างการเฝ้้าระวัังภััย การบรรเทาภััยพิิบัติั ิ
จากภัั ย ธรรมชาติิ การตระหนัั ก รู้้� แ ก่่ประชาชน
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ในการเปลี่่ย� นแปลงสภาพอากาศ รวมทั้้ง� การนำำ�ไปใช้้
ในการวางแผนจััดการน้ำำ��  การวางแผนการผลิิต
ทางการเกษตรของประชาชน และให้้ บ ริิ ก าร
แก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งจะดำำ�เนิินการติิดตั้้�ง
ทั้้�งหมดจำำ�นวน ๑,๑๐๕ สถานีีทั่่�วประเทศ โดย
ในปีีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะดำำ�เนิินการติิดตั้้ง� ระบบ
ตรวจวัั ดฝ นอัั ต โนมัั ติิ ใ นสถานีีฝนอำำ� เภอจำำ� นวน
๒๓๖ แห่่ง ในพื้้�นที่่ภ� าคเหนืือ ลุ่่�มน้ำำ�� ปิงิ  วััง ยม น่่าน
และเจ้้าพระยาตอนบน ในสถานีีฝนระดัับอำำ�เภอเดิิม

เป็็นหลัักก่่อน เว้้นแต่่พื้้�นที่่�ในสถานีีเดิิมไม่่เหมาะสม
อาจพิิจารณาย้้ายไปในตำำ�แหน่่งใหม่่  ซึ่่�งการติิดตั้้�ง
ระบบตรวจวััดนี้้ จ� ะตรวจวััดสารประกอบอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา
๕ ชนิิด  ได้้แก่่ ฝนอุุณหภููมิิ (เฉลี่่�ย สููงสุุด ต่ำำ��สุุด)
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ทิิศทางและความเร็็วลม และ
ความกดอากาศ ซึ่่� ง ข้้ อมูู ลที่่� ต รวจวัั ด ได้้  จ ะใช้้
ประโยชน์์ได้้ทั้้�งหน่่วยงานราชการ องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น และประชาชน

วััตถุุประสงค์์โครงการ

๑  เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการตรวจวััดเดิิมของ

๒  เพื่่อ� ให้้ประชาชนในพื้้�นที่่ หน่่
� วยงานราชการ

๓  เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพการเฝ้้าระวัังภััย

๔  ยกระดัับประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั งิ านของ

สถานีีฝนระดัับอำำ�เภอจากการตรวจด้้วย
บุุคคลไปสู่่�การใช้้การตรวจวััดด้้วยระบบ
ดิิจิิทััล

การตระหนัักรู้้�ในการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ และการใช้้ข้อมูู
้ ลเพื่่อ� สนัับสนุุน
การประกอบอาชีีพของประชาชนในพื้้น� ที่่�
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ทั้้�งในพื้้�นที่่แ� ละส่่วนกลาง รวมทั้้�งหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง สามารถใช้้ข้อมูู
้ ลได้้อย่่างรวดเร็็ว
ใกล้้เวลาจริิง

กรมอุุตุุนิิยมวิิทยาโดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ให้้มากขึ้้�นและมีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน

๑  มีีระบบแสดงผล วิิเคราะห์์ข้้อมููล และ Mobile
Application สำำ�หรัับการรายงานปริิมาณฝน
การแจ้้งเตืือนภััยจากฝนตกหนััก รวมทั้้�งรายงาน
อุุณหภููมิิในแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้
๒  มีีระบบให้้บริิการข้้อมููล ทั้้�งจากระบบสู่่�ผู้้�ใช้้/
ประชาชน และจากระบบสู่่�ระบบอื่่�น
เพื่่�อการเชื่่�อมโยงแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล

ผลการดำำ�เนิินงาน
การดำำ�เนิินงานไม่่เป็็นไปตามแผน คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๑๐ ของเป้้าหมายทั้้ง� โครงการ (ระยะเวลา
ดำำ�เนิินการ ๓ ปีี : สิิงหาคม ๒๕๖๓ – กัันยายน
๒๕๖๖) โดยโครงการฯ ได้้รับั การอนุุมัติั ิ และจััดทำำ�
รายละเอีียดคุุ ณ ลัั ก ษณะเฉพาะ (TOR) เสร็็ จ
เรีียบร้้อยแล้้ว รวมทั้้�งได้้มีีการเผยแพร่่ร่่าง TOR
ผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ ขอ งกรมอุุ ตุุ นิิ ย มวิิ ท ยา และ
กรมบััญชีีกลาง เพื่่�อให้้สาธารณชนเข้้ามาวิิจารณ์์
เสนอแนะ หรืือแสดงความคิิดเห็็นเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร ระหว่่างวัันที่่� ๒๑ - ๒๗ กัันยายน ๒๕๖๔
ซึ่่� ง ปัั จจุุ บัั น อยู่่� ร ะหว่่างการตอบประชาพิิ จ ารณ์์
ทั้้�งนี้้� กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา (อต.) จะต้้องดำำ�เนิินการ
ขออนุุญาตเจ้้าของพื้้น� ที่่�ในแต่่ละจัังหวััด ก่่อนดำำ�เนิินการ
ติิดตั้้�งเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ในพื้้�นที่่� โดย อต. ได้้จััดทำำ�
หนัั ง สืือถึึงผู้้�อำ�ำ นวยการสถานีีอุุ ตุุ นิิ ย มวิิ ท ยา

ประจำำ�จัังหวััดให้้มีีการประสานงานเป็็นการภายใน
กัับหน่่วยงานเจ้้าของพื้้�นที่่ทุ� กุ จุุดก่่อนล่่วงหน้้า และ
ลงพื้้�นที่่ไ� ปติิดตามการดำำ�เนิินงานในทุุกจุุด พร้อ้ มทั้้�ง
จััดทำำ�หนัังสืือถึึงผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดทุุกจัังหวััดที่�่มีี
จุุดติดตั้้
ิ ง� เครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ (ทั้้�งหมด ๗๓ จัังหวััด)
โดยขอความอนุุเคราะห์์ให้้จัังหวััดมีีหนัังสืือสั่่�งการ
ไปยัังเจ้้าของพื้้�นที่่� (อำำ�เภอ อบต. เกษตรอำำ�เภอ 
ที่่ดิ� นิ อำำ�เภอ ฯลฯ) เพื่่อ� ความสะดวกในการประสาน
งานและดำำ�เนิินการต่่อไป ซึ่่ง� หลัังจากการส่่งหนัังสืือ
ขอความอนุุเคราะห์์ใช้้พื้้�นที่่�ไปยัังจัังหวััดต่่าง ๆ
และให้้จัังหวััดมีีหนัังสืือสั่่�งการไปยัังเจ้้าของพื้้�นที่่�
จุุ ดติิ ดตั้้� ง เครื่่� อ งมืือตรวจอากาศ (จากทั้้� ง หมด 
๑,๑๐๕ สถานีี) ได้้มีีหนัังสืือตอบกลัับมาบางส่่วน
เท่่านั้้�น
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ปััญหา/อุุปสรรค
กรมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา (อต.) ได้้พิจิ ารณาดำำ�เนิินการตามระเบีียบจััดซื้้อจั
� ดจ้
ั า้ ง ให้้เป็็นไปด้้วยความถููกต้้อง
และเป็็นประโยชน์์กับั ทางราชการและประชาชนสููงสุุด จึึงต้้องทบทวนการดำำ�เนิินการให้้รอบคอบ ครบถ้้วน
ดัังนี้้�
๑. จากการตรวจสอบสถานที่่�ติิดตั้้�งตาม
๓. เนื่่อ� งจากในคำำ�ของบประมาณ ร่่าง TOR
รายละเอีียดโครงการฯ พบว่่า สถานที่่ติ� ดตั้้
ิ ง� มีีสภาพ มีีรายละเอีียดปลีีกย่่อยและคุุ ณ ลัั ก ษณะทาง
พื้้�นที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปจากตอนสำำ�รวจ ก่่อนเสนอขอ วิิทยาศาสตร์์และทางอุุตุุนิิยมวิิทยามาก ส่่งผลให้้
งบประมาณ บางจุุดไม่่เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อม การจััดทำ� 
ำ TOR ต้้องใช้้ความละเอีียดรอบคอบ
ในปััจจุบัุ นั ซึ่่ง�  อต. ต้้องดำำ�เนิินการสำำ�รวจจุุดติดตั้้
ิ ง� ใหม่่  มากขึ้้�น ประกอบกัับมีีกรรมการร่่าง TOR ลาออก
เพื่่�อ ไม่่ให้้ เ กิิ ดปััญ หาอุุ ป สรรคในการดำำ� เนิิ น งาน และดำำ�เนิินการไม่่เป็็นไปตามแผนการจััดซื้้อจั
� ดจ้
ั า้ ง
ภายหลัังจากติิดตั้้ง� แล้้ว (บางจุุดอาจต้้องเปลี่่ย� นแปลง จึึงต้้องเสนอผู้้�บริิหาร อต. ขอปรัับแผนการจััดซื้้�อ
จุุดติิดตั้้�งใหม่่)
จััดจ้้างใหม่่  และแต่่งตั้้�งกรรมการชุุดใหม่่ในช่่วง
๒. อต. ได้้ดำ�ำ เนิินการขออนุุญาตใช้้พื้้�นที่่� ประมาณกลางเดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
เพื่่�อติิดตั้้�งเครื่�่องมืือ/อุุปกรณ์์ เนื่่�องจากที่่�ผ่่านมา
จากเหตุุผลข้้างต้้นดัังกล่่าว จึึงต้้องมีีการ
มีีหน่่วยงานราชการบางแห่่งมีีการขอคืืนพื้้น� ที่่ ดั
� งั นั้้น�
ทบทวนรายละเอีียดคุุณลัักษณะเฉพาะ (TOR)
อต. จึึงจำำ�เป็็นต้้องตรวจสอบยืืนยัันการใช้้สถานที่่� อย่่างละเอีียด รอบคอบ ก่่อนจะดำำ�เนิินการประกาศ
เพื่่�อป้้องกัันปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้�นภายหลัังจากการ รายละเอีียดคุุณลัักษณะเฉพาะ (TOR) ซึ่่�งปััจจุุบััน
ลงนามในสััญญา
อยู่่ร� ะหว่่างทบทวนร่่างรายละเอีียดคุุณลัักษณะเฉพาะ
(TOR)

ข้้อเสนอแนะของผู้้�ตรวจราชการกระทรวง

๑  ปัญั หาการดำำ�เนิินโครงการฯ ที่่เ� กิิดจากการประสานงานในการขออนุุเคราะห์์จุดติ
ุ ดตั้้
ิ ง� เครื่่อ� งมืือฯ นั้้�น

ควรมีีการติิดตามและจััดทำำ�หลัักฐานข้้อตกลงระหว่่างหน่่วยงานให้้ชััดเจน เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นอุุปสรรค
ต่่อความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินโครงการฯ และควรคำำ�นึึงถึึงปััญหา/อุุปสรรคเฉพาะของแต่่ละพื้้�นที่่�
ที่่�ไม่่เหมืือนกััน เพื่่�อบรรจุุรายละเอีียดทั้้�งหมดใน TOR ให้้ครบถ้้วน รวมทั้้�งควรมีีการสร้้างเครืือข่่าย
การทำำ�งานร่่วมกัันกัับหน่่วยงานในพื้้�นที่่�
๒  กรณีีประสบปััญหา/อุุปสรรคในการประสานงานระดัับกรมฯ และไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวได้้
สามารถขอคำำ�แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับแนวทางการแก้้ไขปััญหา หรืือความช่่วยเหลืือจากระดัับกระทรวง ต่่อไป
๓  กรณีีที่่�มีีปััญหาในการขอความอนุุเคราะห์์ใช้้พื้้�นที่่�เพื่่�อติิดตั้้�งเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ เห็็นควรให้้พิิจารณา
ใช้้พื้้�นที่่�ของหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจภายใต้้กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมเป็็นจุุดติิดตั้้�งแทน
๔  จากผลการดำำ�เนิินงานโครงการฯ ข้้างต้้น เห็็นควรให้้เร่่งรััดการดำำ�เนิินงานในขั้้�นตอนต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนการดำำ�เนิินโครงการฯ ภายใต้้กรอบระยะเวลาที่่กำ� ำ�หนดไว้้
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๒
ส่่วนที่่�

ภารกิิจร่่วมกัับ
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี

การตรวจราชการแบบบููรณาการร่่วมกัับ
ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การประชุุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการ
ของผู้้�ตรวจราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ รอบที่่� ๑
การตรวจราชการตามระเบีียบสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีีว่า่ ด้้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้้อ ๘ ให้้ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี และผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ร่่วมกัับ
ผู้้�ตรวจราชการกระทรวง หรืือผู้้�ตรวจราชการกรมที่่�ได้้รัับมอบหมายดำำ�เนิินการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัังต่่อไปนี้้�

การขัับเคลื่่�อนประเด็็นนโยบายสำำ�คััญของรััฐบาล (Issue)

๑  การฟื้้�นฟููคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนหลัังการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา

2019

(COVID–19) ในภาพรวม
๒  การจััดการแหล่่งน้ำำ��ของชุุมชนภาคการเกษตร
๓  การส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพของประชาชนในโครงการจััดสรรที่่�ดิินทำำ�กิินให้้ชุุมชน (คทช.)
๔  การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
การแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนหรืือข้้อร้้องเรีียนของประชาชน หรืือการผลัักดัันการดำำ�เนิิน
โครงการ/มาตรการสำำ�คััญในเชิิงพื้้�นที่่�ของส่่วนราชการ หรืือกรณีีอื่่�น ๆ ตามที่�ไ่ ด้้รัับมอบหมาย

ก ารตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่่งพระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยการบริิหารงาน
จัังหวััดและกลุ่่�มจัังหวััดแบบบููรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่่�อติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิิน

การตามแผนพััฒนาจัังหวััด แผนพััฒนากลุ่่�มจัังหวััด แผนปฏิิบััติิราชการประจำำ�ปีีของจัังหวััดและ
กลุ่่�มจัังหวััด รวมทั้้�งการบริิหารงบประมาณจัังหวััด และงบประมาณกลุ่่�มจัังหวััด ประจำำ�ปีงี บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้ง้� นี้้� กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม มีีการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการขัับเคลื่่อ� น
ประเด็็ น นโยบายสำำ�คัั ญ ของรัั ฐ บาล  (Issue) ในประเด็็ น ที่่� (๑) การฟื้้� น ฟูู คุุ ณภาพชีี วิิ ต
ของประชาชนหลัังการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในภาพรวม และ
ประเด็็นที่่� (๔) การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
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เขตตรวจราชการที่่� ๙ จัังหวััดสระแก้้ว
วัันอัังคารที่่� ๓๐ มีีนาคม ๒๕๖๔

นางคนึึงนิิจ คชศิิลา ผู้ต้� รวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม และคณะ ร่่วมประชุุม
ตรวจราชการแบบบููรณาการกัับ นางสาวหิิรััญญา บุุญจำำ�รููญ ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
เขตตรวจราชการที่่� ๙ (จัังหวััดสระแก้้ว) พร้้อมด้้วยผู้้�ตรวจราชการกระทรวงต่่าง ๆ โดยผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมได้้ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะในประเด็็นการแก้้ไขมลพิิษ
ทางอากาศ ดัังนี้้�

๑  กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม โดยกรมอุุตุุนิิยมวิิทยา

มีีข้้อมููลการพยากรณ์์อากาศซึ่่�งข้้อมููลตััวแปรทางอุุตุุนิิยมวิิทยา
เกี่่�ยวกัับสภาวะอากาศ ปริิมาณฝน ทิิศทางและความเร็็วของลม
ระดัับเพดาน การลอยตััวของอนุุภาคต่่าง ๆ อััตราการระบายของ
อากาศ ฯลฯ ที่่�สามารถช่่วยคาดการณ์์เรื่่�องปััญหาฝุ่่�นละอองที่่�มีี
ผลกระทบต่่อการสะสมของฝุ่่น� ละอองในพื้้น� ที่่� ซึ่่ง� การประมวลผล
ในระดัับพื้้�นที่่�ทำำ�ให้้มีีความแม่่นยำำ�มากขึ้้�น โดยจัังหวััดสามารถ
นำำ�ข้อ้ มููลไปคาดการณ์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษจากฝุ่่น� ละอองต่่าง ๆ
ในพื้้น� ที่ข่� องจัังหวััดได้้ ทั้้�งนี้้� สามารถขอข้้อมููลสนัับสนุุนได้้ที่ส่� ถานีี
อุุตุุนิิยมวิิทยาจัังหวััดแต่่ละจัังหวััดได้้โดยตรง
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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๒  กระบวนการทางสัังคม (Social Partner) เป็็นส่่วนสำำ�คััญ
ในการดำำ�เนิินการเรื่่�องปััญหามลพิิษทางอากาศ นอกจากจะมีี
การใช้้เทคโนโลยีีในการจัับพิิกััดความร้้อน หรืือประมวลผล
ข้้อมููลต่่าง ๆ แล้้ว การสร้้างจิิตสำำ�นึึกส่่วนรวมของประชาชน
ในพื้้�นที่่� พฤติิกรรมในครััวเรืือน อาจจะมีีส่่วนช่่วยแก้้ไขปััญหา
ในภาพรวมได้้ นอกเหนืือจากการบัังคัับใช้้กฎหมาย ข้้อบัังคัับ
ระเบีียบ หรืือบทลงโทษต่่าง ๆ

๓  ปัญั หามลพิิษจากฝุ่่น� ละอองไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� เฉพาะภายในประเทศไทย
ซึ่่� ง ประเทศเพื่่� อ นบ้้ า นของไทยยัั ง คงประสบปัั ญ หาเหล่่ า นี้้�
อยู่่�ค่่อนข้้างมาก ดัังนั้้�น การใช้้กลไกความร่่วมมืือการแก้้ไขปััญหา
มลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนทั้้�งในระดัับภููมิภิ าคอาเซีียน และ
ระดัับอนุุภูมิู ภิ าคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง โดยในระดัับอาเซีียนมีีความตกลง
อาเซีียนว่่าด้้วยมลพิิษจากหมอกควัันข้้ามพรมแดนที่อ่� าจสามารถ
แก้้ไขปััญหานี้้�ในภาพรวมได้้

รวมทั้้� ง ได้้ ใ ห้้ ข้้ อ เสนอแนะในประเด็็ น การดำำ� เนิิ น โครงการฟื้้� น ฟูู คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของประชาชน
หลัังการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัังคม โดยสำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ ได้้จัดั ทำำ� “โครงการสำำ�รวจความเดืือดร้้อนและความต้้องการของประชาชน
ในหมู่่�บ้้าน/ชุุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยได้้ดำำ�เนิินการสอบถามผู้้�นำำ�/ผู้้�แทนของหมู่่�บ้้าน/ชุุมชน เกี่่�ยวกัับ
ความเดืือดร้้อนและความต้้องการให้้รััฐบาลเข้้าไปช่่วยเหลืือ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๗๗,๑๕๖ หมู่่�บ้้าน/ชุุมชน
(ทุุกจัังหวััดทั่่�วประเทศ) ซึ่่ง� หน่่วยงานต่่าง ๆ สามารถนำำ�ข้อ้ มููลดังั กล่่าวไปใช้้ในการวางแผนแก้้ไขปััญหาให้้กับั
ประชาชนตรงความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่ไ� ด้้รับั ความเดืือดร้้อนอย่่างแท้้จริงิ ได้้ ทั้้�งนี้้� สามารถติิดต่่อ
ขอข้้อมููล/เข้้าดููข้้อมููลดัังกล่่าวได้้ที่�เ่ ว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ (www.nso.go.th)
นอกจากนี้้� เห็็ น ควรเร่่ ง ดำำ� เนิิ น การบูู ร ณาการฐานข้้ อ มูู ล
สวััสดิิการภาครััฐ เพื่่�อให้้มีีการใช้้งบประมาณที่่�มีีอย่่างจำำ�กััดเพื่่�อ
ช่่วยเหลืือให้้กัับประชาชนที่่�มีีความเดืือดร้้อนอย่่างแท้้จริิง ไม่่ซ้ำำ��ซ้้อน
และขจััดปััญหาการจ่่ายเงิินหรืือให้้ความช่่วยเหลืือกัับผู้้�ที่ไ่� ม่่ควรได้้รับั
(Inclusion Errors) และ/หรืือการไม่่ได้้จ่า่ ยเงิินหรืือให้้ความช่่วยเหลืือ
ให้้กัับผู้้�ที่่�ควรได้้รัับ (Exclusion Errors) และยัังมีีหน่่วยงานต่่าง ๆ
เช่่น บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด (มหาชน) ที่�ส่ นัับสนุุนการให้้
บริิการอิินเทอร์์เน็็ตกัับนัักเรีียน นัักศึึกษาในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19
ที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์ โดยมีีบริิการซิิมการ์์ด
พร้้อมโปรโมชัันอิินเทอร์์เน็็ตราคาถููก ซึ่่�งสามารถช่่วยลดค่่าใช้้จ่่าย
ในการเรีียนออนไลน์์ได้้
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เขตตรวจราชการที่่� ๓
จัังหวััดกาญจนบุุรีี

วัันพุุธที่่� ๓๑ มีีนาคม ๒๕๖๔

นางคนึึงนิิจ คชศิิลา ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม และคณะ
ร่่วมประชุุมตรวจราชการแบบบููรณาการกัับ นายสมเกีียรติิ ธงศรีี ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี
เขตตรวจราชการที่่� ๓ (จัังหวััดกาญจนบุุรี)ี พร้้อมด้้วยผู้้�ตรวจราชการกระทรวงต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมได้้ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่อที่ป่� ระชุุมฯ เกี่่ย� วกัับประเด็็น
การแก้้ไขมลพิิษทางอากาศ ดัังนี้้�

๑  กระบวนการทางสัังคม (Social Partner) ๒  กลไกความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ ระดัับ
อาจจะช่่ ว ยลดปัั ญ หาได้้ การมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
ของประชาชน การสร้้างจิิตสำำ�นึึก รวมทั้้�ง
พฤติิกรรมครััวเรืือน การประชาสััมพัันธ์์ถึึง
ผลกระทบในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ด้้านสุุขภาพ
รวมถึึงการบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมาย โดยการ
ประชาสััมพัันธ์์ด้้านกฎหมายให้้ชััดเจน

ภููมิภิ าค ระดัับอาเซีียน และระดัับอนุุภูมิู ภิ าค
ลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง โดยการนำำ�เสนอประเด็็นหารืือ
ในเวทีีระหว่่างประเทศต่่าง ๆ เนื่่�องจาก
ปััญหามลพิิษทางอากาศ ไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� เฉพาะ
ภายในประเทศไทย ซึ่่�งประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ยัังคงประสบปััญหาเหล่่านี้้�อยู่่�ค่่อนข้้างมาก
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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๓  ข้อ้ มููลสภาพอากาศจากกรมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา จะมีีข้อ้ มููลตัวั แปรทาง

อุุตุุนิิยมวิิทยา ทำำ�ให้้สามารถคาดการณ์์ผลกระทบต่่อการสะสม
ของฝุ่่�นละออง สภาวะอากาศ ทิิศทางลม เพดานการลอยตััว
ของอนุุภาคฝุ่่�นละออง อััตราการระบายของอากาศ ซึ่่�งข้้อมููล
เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้สามารถคาดการณ์์สภาวะอากาศในพื้้�นที่่� และเป็็น
ข้้อมููลในการจััดการแก้้ปััญหาฝุ่่�นละอองในพื้้�นที่่�ได้้ ทั้้�งนี้้� มีีสถานีี
อุุตุนิุ ยิ มวิิทยาในทุุกจัังหวััด หากหน่่วยงานในพื้้น� ที่่ต้� อ้ งการข้้อมููล
ดัังกล่่าว สามารถติิดต่่อไปยัังสถานีีอุุตุุนิิยมวิิทยาแต่่ละจัังหวััด
ได้้โดยตรง

รวมทั้้�งได้้ให้้ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
การดำำ� เนิิ น โครงการฟื้้� น ฟูู คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของ
ประชาชนหลัั ง การระบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม
โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม ได้้จััดตั้้�งศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน ๕๐๐ แห่่ง
ทั่่�วประเทศ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนได้้มีีโอกาส
ติิ ด ต่่ อ สื่่� อ สาร มีี ก ารเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ลข่่ า วสารอย่่ า ง
เท่่าเทีียมกัันด้้วยวิิธีกี ารที่่ทั� นั สมััย รวดเร็็ว และทั่่�วถึึง
สร้้างช่่องทางการเข้้าถึึงเทคโนโลยีี เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
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และพัั ฒ นาทัั ก ษะการใช้้ เ ทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
และการสื่่�อสารให้้กัับประชาชน พััฒนาศัักยภาพ
และสมรรถนะของประชาชนในระดัั บ พื้้� น ที่่�
ให้้สามารถประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ในการเรีียนรู้้�
และพััฒนาตนเอง ทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างรายได้้ เช่่น
การศึึกษาหาความรู้้�เพื่่อ� สร้้างอาชีีพ การวางขายสิินค้้า
บนช่่องทางออนไลน์์ ซึ่่ง� นัักเรีียน นัักศึึกษาสามารถใช้้
ในการเรีียนออนไลน์์ในช่่วงสถานการณ์์การระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 และประชาชน
ทั่่ว� ไปสามารถสร้้างรายได้้จากการขายของออนไลน์์ได้้

เขตตรวจราชการที่่� ๑๐ จัังหวััดบึึงกาฬ
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๘ เมษายน ๒๕๖๔

นางคนึึงนิิจ คชศิิลา ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม และคณะ
ร่่วมประชุุมตรวจราชการแบบบููรณาการกัับ นางสาวปภััสมน อมราลิิขิติ ผู้ต้� รวจราชการสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี
เขตตรวจราชการที่่� ๑๐ (จัังหวััดบึึงกาฬ) พร้้อมด้้วยผู้้�ตรวจราชการกระทรวงต่่าง ๆ โดยผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมได้้ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะในประเด็็นการแก้้ไขมลพิิษ
ทางอากาศ ดัังนี้้�

๑  กระบวนการทางสัังคม (Social Partner)

อาจจะช่่วยลดปััญหาในระดัับชุุมชนได้้อย่่าง
มีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทั้้� ง เรื่่� อ งของการเผาในที่่� โ ล่่ ง
การเผาขยะ การเผาพื้้�นที่่�การเกษตร หากมีี
การรณรงค์์ สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ การมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชน การสร้้างจิิตสำำ�นึึก
ประชาสััมพัันธ์์ถึึงผลกระทบเชิิงลบในด้้าน
ต่่าง ๆ เช่่น ด้้านสุุขภาพ รวมถึึงการบัังคัับใช้้
กฎหมาย โดยการประชาสััมพัันธ์์ด้า้ นกฎหมาย
ให้้ประชาชนทราบอย่่างชััดเจน
๒  ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ ระดัับภููมิิภาค
ระดัับอาเซีียน จะช่่วยให้้เกิิดการแก้้ปััญหา
ร่่วมกััน เนื่่�องจากปััญหามลพิิษทางอากาศ
ไม่่ ไ ด้้ เ กิิ ด ขึ้้� น เฉพาะภายในประเทศไทย
ซึ่่ง� ประเทศเพื่่อ� นบ้้านยัังคงประสบปััญหาเหล่่านี้้�
อยู่่�ค่่อนข้้างมาก

๓  การคาดการณ์์สภาวะอากาศในการแก้้ไขปััญหา

มลพิิษทางอากาศ โดยกรมอุุตุุนิิยมวิิทยามีี
ข้้อมููลทางอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา ตััวแปรต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับ
สภาวะอากาศ เช่่น ปริิมาณฝน ทิิศทางลม
ปัั จ จัั ย เหล่่ า นี้้� จ ะมีี ผ ลต่่ อ สภาวะอากาศ
การคาดการณ์์ปัญ
ั หาฝุ่่น� ละออง หากมีีการนำำ�
ข้้อมููลทางอุุตุุนิิยมวิิทยาไปใช้้ประกอบการ
แก้้ปััญหา จะสามารถช่่วยแก้้ปััญหาได้้อย่่าง
แม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� มีีสถานีีอุุตุุนิิยมวิิทยา
อยู่่�ในทุุกจัังหวััด หน่่วยงานในพื้้�นที่่�สามารถ
ติิดต่่อขอข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้โดยตรง
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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	สำำ�หรัับประเด็็นการดำำ�เนิินโครงการฟื้้�นฟูู
คุุณภาพชีีวิิตของประชาชนหลัังการระบาดของ
โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในภาพรวม นั้้�น กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม โดยสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ได้้จััดทำำ�
“โครงการสำำ�รวจความเดืือดร้้อนและความต้้องการ
ของประชาชนในหมู่่�บ้้าน/ชุุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓”
โดยได้้ดำำ�เนิินการสอบถามผู้้�นำำ�/ผู้้�แทนของหมู่่�บ้้าน/
ชุุมชน เกี่่ย� วกัับความเดืือดร้้อนและความต้้องการให้้
รััฐบาลเข้้าไปช่่วยเหลืือ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๗๗,๑๕๖
หมู่่�บ้้าน/ชุุมชน (ทุุกจัังหวััดทั่่ว� ประเทศ) ซึ่่ง� หน่่วยงาน
ต่่าง ๆ สามารถนำำ�ข้อ้ มููลดังั กล่่าวไปใช้้ในการวางแผน
แก้้ ไขปัั ญ หาให้้ กัับ ประชาชนตรงความต้้ อ งการ
ของกลุ่่�มเป้้ า หมายที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเดืือดร้้ อ น
อย่่างแท้้จริิงได้้ ทั้้�งนี้้� สามารถติิดต่่อขอข้้อมููล/
เข้้ า ดูู ข้้ อ มูู ลดัั ง กล่่ า วได้้ ที่�่ เว็็ บ ไซต์์ ข องสำำ�นัั ก งาน
สถิิติแิ ห่่งชาติิ (www.nso.go.th)

รวมทั้้�งเห็็นควรเร่่งดำำ�เนิินการบููรณาการ
ฐานข้้ อ มูู ล สวัั ส ดิิ ก ารภาครัั ฐ เพื่่� อ ให้้ มีี ก ารใช้้
งบประมาณที่่�มีีอย่่างจำำ�กััดช่่วยเหลืือประชาชน
ที่่มี� คว
ี ามเดืือดร้้อนอย่่างแท้้จริงิ ไม่่ซ้ำำ��ซ้อ้ น และขจััด
ปััญหาการจ่่ายเงิินหรืือให้้ความช่่วยเหลืือกัับผู้้�ที่่�
ไม่่ควรได้้รับั (Inclusion Errors) และ/หรืือการไม่่ได้้
จ่่ายเงิินหรืือให้้ความช่่วยเหลืือให้้กัับผู้้�ที่่�ควรได้้รัับ
(Exclusion Errors)

นอกจากนี้้� บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด (ปณท) รััฐวิิสาหกิิจในสัังกััดกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม ยัังได้้ดำำ�เนิินการโครงการจำำ�หน่่ายสิินค้้าชุุมชนผ่่านระบบ e-Commerce โดยแนะนำำ�ช่่องทาง
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้ง� รููปแบบออนไลน์์และออฟไลน์์ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการในพื้้น� ที่�่ ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ผลิิตสิินค้้าชุุมชน
ที่่ข� าดโอกาสและช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านระบบออนไลน์์ สามารถนำำ�สินิ ค้้ามาจำำ�หน่่ายผ่่านเว็็บไซต์์
thailandpostmart.com และวางจำำ�หน่่ายสิินค้้า ณ ที่่�ทำำ�การไปรษณีีย์์ รวมทั้้�งลดราคาค่่าจััดส่่งสิินค้้า
ในอััตราพิิเศษให้้กัับสิินค้้าทางการเกษตรด้้วย
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เขตตรวจราชการที่่� ๑๒ จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
วัันจัันทร์์ที่่� ๒๙ มีีนาคม ๒๕๖๔

นางปิิยนุุช วุุฒิิสอน ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม และคณะ ร่่วม
ประชุุมตรวจราชการแบบบููรณาการกัับ นายมงคลชััย สมอุุดร ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
เขตตรวจราชการที่่� ๑๒ (จัังหวััดร้้อยเอ็็ด) พร้้อมด้้วยผู้้�ตรวจราชการกระทรวงต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมได้้แสดงความชื่่น� ชมจัังหวััดร้้อยเอ็็ด ที่่มี� กี ารเตรีียมความพร้้อมในการ
แก้้ไขปััญหามลพิิษ ทั้้ง� มีีกิจิ กรรมเฝ้้าระวััง มีีการป้้องกััน และมีีการบููรณาการการดำำ�เนิินงานในหลาย ๆ เรื่่อ� ง

นอกจากนี้้� ไ ด้้ เ สนอความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ
การแก้้ ไ ขมลพิิ ษ ทางอากาศต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม ว่่ า
สำำ�นัั ก ง า น พัั ฒ น า เ ทค โ น โ ลยีี อ ว ก า ศ แ ล ะ
ภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) หรืือ GISTDA
ในสัังกััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) มีีชุุดข้้อมููลแผนที่่�แสดง
จุุ ด ความร้้ อ น (Hot Spot) ทั่่� ว ประเทศไทย
เป็็นรายจัังหวััด และสิ่่ง� ที่่สำ� ำ�คัญ
ั จากแผนที่่ภ� าพถ่่าย
ดาวเทีียม จะเห็็นได้้ว่่าสถานการณ์์จุุด Hot Spot
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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รอบประเทศไทยมีีเป็็นจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่่�มประเทศ CLMV ได้้แก่่ กััมพููชา ลาว พม่่า เวีียดนาม
ซึ่่�งจัังหวััดร้้อยเอ็็ดควรจะมีีข้้อมููลของ GISTDA เพื่่�อสนัับสนุุนการแก้้ไขปััญหาในเรื่่�องนี้้� เนื่่�องจากปััญหา
มลพิิษทางอากาศเป็็นเรื่่�องไร้้พรมแดน ดัังนั้้�น จึึงควรอาศััยกลไกความร่่วมมืือทั้้�งในระดัับพื้้�นที่�่ และระดัับ
ภููมิิภาค ซึ่่�งชุุดข้้อมููลดัังกล่่าวนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ในเรื่่�องการบริิหารจััดการสถานการณ์์มลพิิษทางอากาศ
ด้้วยเช่่นกััน

	อีีกทั้้�ง ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะในประเด็็นโครงการฟื้้�นฟููคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนหลัังการระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมว่่า กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
โดยบริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด (ปณท) มีีโครงการจำำ�หน่่ายสิินค้้าชุุมชนผ่่านระบบ e-Commerce
(www.thailandpostmast.com) ซึ่่�งเป็็นช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้�งรููปแบบออนไลน์์และออฟไลน์์
หากชุุมชนในพื้้�นที่่�จัังหวััดร้้อยเอ็็ดมีีผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนพร้้อมจำำ�หน่่าย สามารถประสานเครืือข่่ายไปรษณีีย์์
ในจัังหวััดนั้้�น ๆ เพื่่�อจะได้้มีีช่่องทางจำำ�หน่่ายสิินค้้า และสามารถนำำ�สิินค้้าชุุมชนออกสู่่�ตลาดที่่�กว้้างขึ้้�น
ทำำ�ให้้มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
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เขตตรวจราชการที่่� ๑๕ จัังหวััดเชีียงใหม่่
วัันพุุธที่่� ๓๑ มีีนาคม ๒๕๖๔

นางปิิยนุุช วุุฒิิสอน ผู้ต้� รวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม และคณะ ร่่วมประชุุม
ตรวจราชการแบบบููรณาการกัับ นายสมเกีียรติิ ธงศรีี ผู้ต้� รวจราชการสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี เขตตรวจราชการ
ที่่� ๑๕ (จัังหวััดเชีียงใหม่่) พร้้อมด้้วยผู้้�ตรวจราชการกระทรวงต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััล
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมได้้ให้้ข้้อเสนอแนะในประเด็็นการแก้้ไขมลพิิษทางอากาศ

กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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โดยสถานการณ์์ไฟป่่า อำำ�เภอสะเมิิง จัังหวััด
เชีียงใหม่่ มีีสภาพการเผาไหม้้จากพื้้�นที่่�ด้้านล่่าง
ลามขึ้้น� ไปด้้านบนพื้้น� ที่่สู� งู ทำำ�ให้้การบริิหารจััดการ
เป็็นไปโดยยาก แนะนำำ�ให้้ประสานไปยัังสำำ�นัักงาน
พััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิสิ ารสนเทศ (GISTDA)
ซึ่่�งมีีดาวเทีียม SA2 (เทคโนโลยีี GIS) ที่่�สามารถใช้้
ถ่่ายภาพดาวเทีียมในบริิเวณดัังกล่่าวได้้ และสามารถ
นำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ ระบุุขอบเขตพื้้�นที่่�เผาไหม้้
ทัับซ้้อนกัับ Hot Spot ไว้้สำำ�หรัับเป็็นแผนที่พื้่� น้� ฐาน

ประกอบการพิิจารณาแก้้ไขปััญหาในพื้้�นที่�ไ่ ด้้ และ
สถานการณ์์ในปััจจุบัุ นั พบว่่า Hot Spot จากภาพถ่่าย
ดาวเทีียมที่่� GISTDA ประมวลภาพถ่่ายในรอบ
๖ วััน/สััปดาห์์นั้้น� พื้้น� ที่ป่� ระเทศไทยไม่่มีปัี ญ
ั หา Hot
Spot ที่�ร้่ ้ายแรง แต่่ในพื้้�นที่�ข่ องประเทศเพื่่�อนบ้้าน
เช่่น พม่่า ลาว และเวีียดนาม มีี Hot Spot กระจายอยู่่�
จำำ�นวนมาก ดัังนั้้น� จึึงควรมีีการประสานการดำำ�เนิินการ
แก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวร่่วมกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ผ่่านกลไกอาเซีียนด้้วย

นอกจากนี้้� ได้้ให้้ข้อ้ เสนอแนะในประเด็็นการ
ดำำ�เนิินโครงการฟื้้�นฟููคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
หลัังการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในภาพรวม ว่่าควรจะเป็็นโครงการ
ที่่�สามารถช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบ
อย่่างแท้้จริิง และเป็็นโครงการที่่�สามารถสร้้าง
รายได้้ ใ ห้้ กัั บ ประชาชน โดยกระทรวงดิิ จิิ ทัั ล
เพื่่� อ เศรษฐกิิ จ และสัั ง คมได้้ มีี ก ารดำำ� เนิิ น งาน
โครงการฯ ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น สำำ�นักั งานส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจดิิจิิทััล (depa) ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนให้้เกษตรกรรายย่่อย ไม่่น้อ้ ยกว่่า ๒,๒๐๐ ราย
และผู้้�ประกอบการด้้านเกษตรอุุตสาหกรรม เกษตร
ปศุุสััตว์์ ฟาร์์มขนาดใหญ่่ เกษตรอาหารแปรรููป

กว่่า ๔๐ ราย ทั่่�วประเทศ ให้้เกิิดการประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมดิิจิิทััลในด้้านการเกษตร
ลดต้้ น ทุุ น การผลิิ ต ทางการเกษตร และบริิ ษัั ท
ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด (ปณท) ดำำ�เนิินการโครงการ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าชุุมชนผ่่านระบบ e-Commerce
โดยแนะนำำ�ช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้�งรููปแบบ
ออนไลน์์และออฟไลน์์ ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการในพื้้น� ที่่�
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ผลิิตสิินค้้าชุุมชนที่่ข� าดโอกาสและช่่องทาง
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านระบบออนไลน์์ สามารถนำำ�สินิ ค้้า
มาจำำ�หน่่ายผ่่านเว็็บไซต์์ thailandpostmart.com
และวางจำำ�หน่่ายสิินค้้า ณ ที่ทำ่� ำ�การไปรษณีีย์์ รวมทั้้�ง
ลดราคาค่่าจััดส่่งสิินค้้าในอััตราพิิเศษให้้กัับสิินค้้า
ทางการเกษตร

62 รายงานผลการตรวจราชการ ปีี ๒๕๖๔

การประชุุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการ
ของผู้้�ตรวจราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ รอบที่่� ๒
การตรวจราชการตามระเบีียบสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีีว่า่ ด้้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้้อ ๘ ให้้ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี และผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ร่่วมกัับ
ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงหรืือผู้้�ตรวจราชการกรมที่่�ได้้รัับมอบหมาย ดำำ�เนิินการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัังต่่อไปนี้้�

การขัับเคลื่่�อนประเด็็นนโยบายสำำ�คััญของรััฐบาล (Issue)

๑  การฟื้้�นฟููคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนหลัังการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา

2019

(COVID–19) ในภาพรวม
๒  การจััดการแหล่่งน้ำำ��ของชุุมชนภาคการเกษตร
๓  การส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพของประชาชนในโครงการจััดสรรที่่�ดิินทำำ�กิินให้้ชุุมชน (คทช.)
๔  การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่่งพระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยการบริิหารงานจัังหวััดและ
กลุ่่ม� จัังหวััดแบบบููรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินการตามแผนพััฒนาจัังหวััด
แผนพััฒนากลุ่่�มจัังหวััด แผนปฏิิบััติิราชการประจำำ�ปีีของจัังหวััด และกลุ่่�มจัังหวััด รวมทั้้�งการบริิหาร
งบประมาณจัังหวััดและงบประมาณกลุ่่�มจัังหวััด ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การตรวจติิดตามงานอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

๑  โครงการสััตว์์ปลอดโรค คนปลอดภััยจากโรคพิิษสุุนััขบ้้า ตามพระปณิิธานศาสตราจารย์์

ดร.สมเด็็จเจ้้าฟ้้าฯ กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒  การพััฒนาเมืืองสมุุนไพร ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะจัังหวััดจัันทบุุรีี และปราจีีนบุุรี)ี

ก ารตรวจติิดตามการขัับเคลื่่�อนการบููรณาการเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตกลุ่่�มเปราะบาง
รายครััวเรืือน ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ทั้ง้� นี้้� กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม มีีการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการขัับเคลื่่อ� น
ประเด็็นนโยบายสำำ�คัญ
ั ของรััฐบาล (Issue) ในประเด็็นที่่� (๑) การฟื้้น� ฟููคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชน
หลัังการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในภาพรวม ประเด็็นที่่� (๓) การส่่งเสริิม
และพััฒนาอาชีีพของประชาชนในโครงการจััดสรรที่่�ดิินทำำ�กิินให้้ชุุมชน (คทช.) และประเด็็นที่่�
(๔) การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
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เขตตรวจราชการที่่� ๓ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
วัันพุุธที่่� ๑ กัันยายน ๒๕๖๔

นางคนึึงนิิจ คชศิิลา ผู้ต้� รวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม และคณะ ร่่วมประชุุม
ตรวจราชการแบบบููรณาการกัับ นายสมเกีียรติิ ธงศรีี ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เขตตรวจ
ราชการที่่� ๓ (จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี) พร้้อมด้้วยผู้้�ตรวจราชการกระทรวงต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ได้้เสนอแนะเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับประเด็็นการแก้้ไขปััญหามลพิิษ
ทางอากาศ ดัังนี้้�

๑  กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ๒  เห็็นควรให้้มีีการแก้้ไขปััญหามลพิิษทาง
โดยกรมอุุ ตุุ นิิ ย มวิิ ท ยา มีี ข้้ อ มูู ล การ
พยากรณ์์ อ ากาศ ข้้ อ มูู ลตัั ว แปรทาง
อุุ ตุุ นิิ ย มวิิ ท ยาเกี่่� ย วกัั บ สภาวะอากาศ
ปริิมาณฝน ทิิศทางและความเร็็วลมระดัับ
เพดาน การลอยตััวของอนุุภาคต่่าง ๆ อััตรา
การระบายของอากาศ ฯลฯ ที่่ส� ามารถช่่วย
คาดการณ์์เรื่่อ� งปััญหาฝุ่่น� ละอองในพื้้น� ที่่ไ� ด้้
โดยมีี ก ารรายงานข้้ อ มูู ล การคาดหมาย
สภาวะอากาศเป็็นรายวััน และยัังมีีข้้อมููล
ผลกระทบต่่อการสะสมของฝุ่่น� PM ๒.๕ ด้้วย
ซึ่่� ง หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งสามารถใช้้
ประโยชน์์จากข้้อมููลการพยากรณ์์อากาศ
ประกอบการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
ในพื้้�นที่่�ได้้ ทั้้�งนี้้� สามารถติิดต่่อไปยัังสถานีี
อุุตุุนิิยมวิิทยาแต่่ละจัังหวััดได้้โดยตรง
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อากาศ ด้้วยการใช้้กระบวนการทางสัังคม
หรืือ Social Partner โดยให้้ประชาชน
มีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหา รวมทั้้�งควร
มีี ก ารประชาสัั ม พัั น ธ์์ เ กี่่� ย วกัั บ กฎหมาย
ระเบีียบข้้อบัังคัับ และบทลงโทษที่่�ชััดเจน
กรณีีมีีการฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบััติิตาม เพื่่อ� สร้้าง
ความตระหนัักให้้กับั ประชาชน ทั้้ง� นี้้� การสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกส่่วนรวมของประชาชนในพื้้�นที่่�
มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการแก้้ไขปััญหามลพิิษทาง
อากาศจากฝุ่่�นละอองในภาพใหญ่่ได้้

เขตตรวจราชการที่่� ๙ จัังหวััดจัันทบุุรีี

วัันจัันทร์์ที่่� ๖ กัันยายน ๒๕๖๔

นางคนึึงนิิจ คชศิิลา ผู้ต้� รวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม และคณะ ร่่วมประชุุม
ตรวจราชการแบบบููรณาการกัับ นางสาวหิิรััญญา บุุญจำำ�รููญ ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
เขตตรวจราชการที่่� ๙ (จัังหวััดจัันทบุุรีี) พร้้อมด้้วยผู้้�ตรวจราชการกระทรวงต่่าง ๆ ซึ่่�งผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ได้้ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะในประเด็็นการดำำ�เนิินโครงการ
ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพของประชาชนในโครงการการจััดที่่�ดิินทำำ�กิินให้้ชุุมชน (คทช.) ดัังนี้้�

๑  กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ได้้ ร่่ ว มเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในคณะกรรมการ
ขัับเคลื่่�อน 5G แห่่งชาติิ มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
สำำ�คัญ
ั ในการกำำ�หนดทิิศทางการขัับเคลื่่�อน
ยุุทธศาสตร์์ 5G ของประเทศไทย ในส่่วน
ของการต่่ อ ยอดการใช้้ ป ระโยชน์์ ข อง
เทคโนโลยีี 5G ซึ่่ง� กระทรวงดิิจิทัิ ลั ฯ มุ่่�งเน้้น
ในการนำำ� 5G ไปใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นด้้ า น
การเกษตร ปัั จจุุ บัั น มีี โ ครงการนำำ�ร่่ อ ง
ด้้านการเกษตรในหลายพื้้น� ที่่� เช่่น โครงการ
นำำ�ร่อ่ งเกษตรดิิจิิทััล (Smart Agriculture)
เพื่่อ� การพััฒนาระบบส่่งเสริิมการเพาะเลี้้ย� ง
สาหร่่ายผมนางและปลากะพงขาวในลุ่่�มน้ำำ��
ทะเลสาบสงขลา และโครงการนำำ�ร่่ อ ง
เกษตรดิิจิิทััลด้้วยเทคโนโลยีี 5G สำำ�หรัับ
การบริิ ห ารจัั ด การน้ำำ��อัั จ ฉริิ ย ะ (Smart
Irrigation) ร่่วมกัับมููลนิิธิิปิิดทองหลัังพระ
สืืบสานแนวพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดอุุดรธานีี
ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงดิิจิิทััลฯ

ได้้แก่่ บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ NT พร้้อมให้้คำ�ำ ปรึึกษาเกี่่ย� วกัับ
ระบบอิินเทอร์์เน็็ต และยัังมีีสำ�นั
ำ กั งานส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจดิิจิิทััล (ดีีป้้า/depa) พร้้อมให้้
คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ� เงิินทุุน และสนัับสนุุนด้้าน
การนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ในการเกษตร
ไม่่ว่า่ จะเป็็นระบบเซ็็นเซอร์์ ระบบน้ำำ�� ระบบ
ตรวจวััดปริิมาตรน้ำำ�� ซึ่่�งเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�
จะสามารถช่่วยผ่่อนแรง และช่่วยลดต้้นทุุนให้้
กัับเกษตรกรได้้ นอกจากนี้้ก� ระทรวงดิิจิทัิ ลั ฯ
ยัังได้้จััดทำำ�โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านโครงข่่าย
ระบบอิิ นเทอร์์ เ น็็ ต ให้้ ส ามารถเข้้ า ถึึงได้้
ทุุกหมู่่�บ้้านในประเทศไทย เพื่่�อให้้ประชาชน
ได้้ ใ ช้้ ป ระโยชน์์ จ ากเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล
ได้้อย่่างทั่่�วถึึง โดยเห็็นว่่า เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
จะสามารถเข้้ า ไปเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการ
ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพของประชาชนได้้
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๒ กรณีีหน่่วยงานที่่มี� ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องในการดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพของประชาชน
ในโครงการการจััดที่่�ดิินทำำ�กิินให้้ชุุมชน ต้้องการคำำ�ปรึึกษาแนะนำำ� หรืือระบบอิินเทอร์์เน็็ต
หรืือเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินโครงการฯ ดัังกล่่าว สามารถประสานงานกัับ
กระทรวงดิิจิิทััลฯ หรืือบริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด (มหาชน) และสำำ�นัักงานส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจดิิจิิทััล ในพื้้�นที่่�นั้้�น ๆ ได้้

เขตตรวจราชการที่่� ๑๕ จัังหวััดเชีียงใหม่่
วัันศุุกร์์ที่่� ๓ กัันยายน ๒๕๖๔

นางปิิ ย นุุช วุุฒิิ ส อน ผู้้�ต รวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม และคณะ
ร่่ ว มประชุุ ม ตรวจราชการแบบบูู ร ณาการกัั บ
นางสาวหิิรััญญา บุุญจำำ�รููญ ผู้้�ตรวจราชการ
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เขตตรวจราชการที่่� ๑๕
(จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ ) พร้้ อ มด้้ ว ยผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงต่่าง ๆ โดยผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั
เพื่่� อ เศรษฐกิิ จ และสัั ง คม ได้้ ใ ห้้ คว ามเห็็ น และ
ข้้อเสนอแนะในประเด็็นการฟื้้�นฟููคุุณภาพชีีวิิต
ของประชาชนหลัั ง การระบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในภาพรวมว่่า
จากข้้อมููลการดำำ�เนิินงานโครงการต่่าง ๆ ในการฟื้้น� ฟูู
คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของประชาชนหลัั ง การระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�หน่่วยงาน
ในพื้้น� ที่จั่� งั หวััดเชีียงใหม่่ได้้นำำ�เสนอนั้้�น โดยภายใต้้
โครงการต่่าง ๆ ได้้มีีการจ้้างงานนัักศึึกษาจบใหม่่
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หรืือมีีการจ้้างงานคนเป็็นจำำ�นวนมาก ยกตััวอย่่าง
เช่่น โครงการ Lanna Gastronomy ที่่มี� ส่ี ว่ นช่่วย
เกษตรกรและผู้้�ประกอบการในการเรีี ย นรู้้�
(New Skill, Re Skill, Up Skill) ที่่�เป็็นไปตาม
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ห ลัั ก ข้้ อ หนึ่่� ง ในการดำำ� เนิิ น การ
ฟื้้�นฟููคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนหลัังการระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 คืือเรื่่�องการ
จ้้างงาน ซึ่�ง่ เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินการ
ฟื้้�นฟููฯ เท่่านั้้�น แต่่ยัังไม่่เห็็น Output ในด้้าน
อื่่� น ๆ ที่่� เ ป็็ น ภาพรวมของทั้้� ง จัั ง หวัั ด ดัังนั้้�น
จึึงอยากเห็็นการดำำ�เนิินการฟื้้น� ฟููคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ของ
ประชาชนหลัังการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 ในภาพรวมของจัังหวััดเชีียงใหม่่
สำำ� หรัั บ การเตรีี ย มพร้้ อ มในการเปิิ ด จัั ง หวัั ด
อีีกครั้้�งหนึ่่�ง

นอกจากนั้้�นยัังได้้ให้้ข้้อเสนอแนะในประเด็็นการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ ดัังนี้้�

๑  ข้้อมููลจากแผนที่่�ภาพถ่่ายดาวเทีียมของ ๒  กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
สำำ�นััก งานพัั ฒนาเทคโนโลยีี อวกาศและ
ภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) หรืือ
GISTDA สัังกััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม (อว.) สามารถ
แสดงให้้เห็็นจุุดความร้้อน (Hot Spot)
ของประเทศได้้ โดยขณะนี้้�ในประเทศไทย
ไม่่ มีีจุุ ด ความร้้ อน และข้้ อมูู ล PM 2.5
จากแผนที่่�ดััชนีีคุุณภาพอากาศขนาดเล็็ก
ของประเทศไทยในปััจจุุบัันยัังอยู่่�ในระดัับ
คุุณภาพปานกลางถึึงระดัับคุุณภาพดีี อาจจะ
เนื่่�องมาจากปััจจััยจากฤดููกาลในช่่วงนี้้�ด้ว้ ย
ขณะที่่�สถานการณ์์โดยรอบประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ของไทย พบว่่า ยัังมีีจุดุ ความร้้อนอยู่่� ซึ่่�งจาก
การรายงานของผู้้�แทนในพื้้น� ที่จั�่ งั หวััดเชีียงใหม่่
ได้้ ก ล่่ า วถึึงแนวทางในการแก้้ ไขปัั ญ หา
ต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่� แต่่สาเหตุุของปััญหาไม่่ได้้
มาจากในพื้้น� ที่เ�่ พีียงเท่่านั้้น� เพราะปััญหามลพิิษนี้้�
ยัังมีีสาเหตุุจากการข้้ามพรมแดนมาจาก
ประเทศเพื่่อ� นบ้้าน รวมถึึงการแปรผัันตาม
ฤดููกาลอีีกด้้วย โดยข้้อมููลต่่าง ๆ เหล่่านี้้�
จะเป็็นประโยชน์์ในการแก้้ไขปััญหามลพิิษ
ในพื้้�นที่่�ได้้

โดยกรมอุุตุุนิิยมวิิทยา มีีข้้อมููลด้้านการ
พยากรณ์์อากาศที่่�เป็็นข้้อมููลตััวแปรทาง
อุุตุุนิิยมวิิทยา ทำำ�ให้้สามารถคาดการณ์์
ผลกระทบต่่อการสะสมของฝุ่่�นละออง
สภาวะอากาศ ทิิศทางลม เพดานการลอยตััว
ของอนุุภาคฝุ่่�นละออง อััตราการระบาย
ของอากาศ ฯลฯ โดยข้้อมููลเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้
สามารถคาดการณ์์สภาวะอากาศในพื้้น� ที่่�
และเป็็นข้้อมููลในการจััดการแก้้ปััญหา
ฝุ่่�นละอองในพื้้�นที่่�ได้้ ซึ่่ง� หน่่วยงานในพื้้น� ที่�่
อาจจะมีีการบููรณาการในเรื่่�องนี้้�แล้้ว

๓  หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องสามารถใช้้ประโยชน์์

จากข้้ อ มูู ล การพยากรณ์์ อ ากาศ เพื่่� อ
ประกอบการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
ในพื้้น� ที่่ไ� ด้้ โดยสามารถติิดต่่อไปยัังสถานีี
อุุตุุนิิยมวิิทยาแต่่ละจัังหวััดได้้โดยตรง

๔  คว รเน้้ น ย้ำำ�� ในจุุ ด ที่่� เ ป็็ น สาเหตุุ ข อง

ปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�ไม่่ได้้เกิิดจาก
ประเทศไทย อาจจะดำำ� เนิิ น การแก้้ ไข
ปััญหาโดยความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
บริิเวณชายแดน หรืือยกระดัับข้้อตกลง
ระหว่่างประเทศให้้ครอบคลุุมการแก้้ไข
ปััญหาดัังกล่่าว ซึ่่�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อาจจะต้้ อ งมีี ก ารเตรีี ย มตัั วล่่ ว งหน้้ า
ในการแก้้ ปัั ญ หาเรื่่� อ งนี้้� เ พื่่� อ ให้้ ทัั น ต่่ อ
สถานการณ์์
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ภารกิิจอื่่�น ๆ
การประชุุมชี้้�แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการแบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีได้้แจ้้งแผนการตรวจ
ราชการแบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่่ง� ในแผนการตรวจราชการ
ดัังกล่่าวได้้กำำ�หนดให้้เป็็นดุุลยพิินิิจของปลััดสำำ�นััก
นายกรััฐมนตรีีในการพิิจารณาปรัับเปลี่่ย� นหรืือขยาย
กรอบเวลาการตรวจติิ ด ตามและการรายงานผล
การตรวจราชการที่่กำ� �ำ หนดตามแผนการตรวจราชการ
ดัังกล่่าวได้้ตามความเหมาะสม รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้
เป็็ น ดุุ ล ยพิิ นิิ จ ของผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัั ก นายก
รััฐมนตรีีที่่�จะใช้้การประชุุมกัับหน่่วยรัับตรวจผ่่าน
สื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Video/Web Conference) ในการ
ตรวจราชการ ทั้้�งในส่่วนของการรัับฟัังรายงานและ
การสอบถามข้้ อ มูู ลจ ากหน่่ ว ยงานฯ และ/หรืือ
การสัังเกตการณ์์การดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่�จริิง ซึ่่�งเป็็น
การกำำ�หนดแนวปฏิิบััติเิ พื่่�อรองรัับการตตวจราชการ
ของผู้้�ตรวจราชการ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อัั น เนื่่� อ งมาจากการระบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 (COVID–19)
	ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการรองรัับการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการฯ ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิ ด เชื้้�อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 (Covid-19)
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ระลอกใหม่่ และเป็็นการปรัับการปฏิิบััติิราชการให้้
สอดรัับกัับชีีวิติ วิิถีใี หม่่ (New Normal) ผู้้�ตรวจราชการ
สำำ�นัั ก นายกรัั ฐ มนตรีี ไ ด้้ เ ห็็ น ชอบแนวทางปฏิิ บัั ติิ
ในการตรวจราชการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และ
ปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีเห็็นชอบให้้ปรัับวิิธีีการ
ตรวจราชการแบบบููรณาการ จากการตรวจราชการ
โดยผู้้�ตรวจราชการลงพื้้�นที่่� เป็็นการตรวจราชการ
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และขยายกรอบระยะเวลา
ของการตรวจราชการแบบบูู ร ณาการฯ เพื่่� อ ให้้
สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิในการตรวจราชการ
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
	ทั้้�งนี้้� ปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีได้้กำำ�หนด
ให้้มีกี ารประชุุมชี้้แ� จงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่�่ ๑
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูู ร ณาการของ
ผู้้�ตรวจราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในวัันพุุธที่่� ๑๗ กุุมภาพัันธ์์
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้้องประชุุม
๑๐๘ อรรถไกวััลวทีี ชั้้�น ๑ สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นััก
นายกรััฐมนตรีี ทำำ�เนีียบรััฐบาล โดยมีีหัวั หน้้าผู้้�ตรวจ
ราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
(นางคนึึงนิิจ คชศิิลา) และผู้้�ตรวจราชการกระทรวงฯ
(นางปิิยนุุช วุุฒิิสอน) เข้้าร่่วมการประชุุม

การประชุุมคณะกรรมการติิดตามและขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการ
และข้้อสั่่�งการของนายกรััฐมนตรีี
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การตรวจราชการเป็็ น มาตรการสำำ�คัั ญ
ประการหนึ่่ง� ในการบริิหารงานราชการแผ่่นดิินที่่จ� ะ
ทำำ� ให้้ ก ารปฏิิ บัั ติิ ร าชการหรืือการจัั ด ทำำ� ภารกิิ จ
ของหน่่วยงานของรััฐเป็็นไปตามเป้้าหมาย อีีกทั้้�ง
ยัั ง เป็็ น กลไกสำำ�คัั ญ ที่่� ส ามารถแก้้ ไขปัั ญ หาหรืือ
อุุปสรรคต่่าง ๆ อัันเกิิดจากการปฏิิบััติิราชการ
หรืือการจััดทำำ�ภารกิิจต่่าง ๆ ของภาครััฐ รวมทั้้�ง
การแก้้ ไขปัั ญ หาความเดืือดร้้ อ นของประชาชน
ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การติิดตามและ
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการแบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการ
มีีรููปแบบการปฏิิบััติิงานที่่�ชััดเจน ทำำ�ให้้การตรวจ
ราชการมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งสามารถ
ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการแก้้ไขปััญหาจากการปฏิิบััติิ
ราชการที่�เ่ กิิดขึ้้�นซ้ำำ�� ๆ หรืือปััญหาความเดืือดร้้อน
ของประชาชนที่่มี� คว
ี ามสำำ�คัญ
ั ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
ดัังนั้้�น อาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖)
แห่่งพระราชบััญญััติริ ะเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ จึึงให้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการติิดตาม
และขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการ และ
ข้้อสั่่�งการของนายกรััฐมนตรีี
โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้มีี
การประชุุมคณะกรรมการติิดตามและขัับเคลื่่�อน
การดำำ� เนิิ น การตามแผนการตรวจราชการ

แบบบููรณาการของผู้้�ตรวจราชการและข้้อสั่่�งการ
ของนายกรััฐมนตรีี จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง คืือ การประชุุม
คณะกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๔ เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่�
๑๘ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ โดยมีีหััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม (นางคนึึงนิิจ
คชศิิลา) เข้้าร่่วมการประชุุมฯ ดัังกล่่าว ผ่่านสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งที่่�ประชุุมฯ ได้้รัับทราบคำำ�สั่่�ง
สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี ที่่� ๘๑/๒๕๖๔ เรื่่อ� ง การแต่่งตั้้ง�
คณะกรรมการติิดตามและขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูู ร ณาการของ
ผู้้�ตรวจราชการและข้้อสั่่�งการนายกรััฐมนตรีี และ
รัับทราบสรุุปผลการดำำ�เนิินการของหน่่วยงานตาม
ข้้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบููรณาการของ
ผู้้�ตรวจราชการ ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รวมทั้้ง� ได้้พิจิ ารณาประเด็็นสำำ�คัญั จากการตรวจราชการ
แบบบูู ร ณาการของผู้้�ตรวจราชการ ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้แก่่ ประเด็็นเกษตร
สร้้างมููลค่่า การจััดที่�ดิ่ ินทำำ�กิินให้้ชุุมชน การพััฒนา
ชุุมชนเมืือง และการแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อน
ของประชาชน/การพััฒนาในเชิิงพื้้�นที่่� เพื่่�อติิดตาม
การดำำ�เนิินการที่่�มีีผลต่่อการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ/
แผนการปฏิิรูปู ประเทศ ซึ่่ง� จำำ�เป็็นต้้องมีีการขัับเคลื่่�อน
ต่่ อ ให้้ เ ห็็ น ผลเป็็ น รูู ป ธรรม หรืือมีี แ นวทางการ
ดำำ�เนิินงานที่ชั่� ดั เจน รวมถึึงประเด็็นการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ไม่่สามารถขัับเคลื่่�อนได้้ในเชิิงพื้้�นที่่�ได้้
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	ทั้้�งนี้้� หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม (นางคนึึงนิิจ คชศิิลา)
ได้้ให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในประเด็็น Smart Farmer ว่่า
กระทรวงดิิจิทัิ ลั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับการพััฒนา
เกษตรดิิจิิทััลด้้วยเทคโนโลยีี 5G โดยเป็็นไปตาม
ข้้ อ สั่่� ง การของนายกรัั ฐ มนตรีี ใ นคณะกรรมการ
ขัับเคลื่่�อน 5G แห่่งชาติิ ที่่�เห็็นควรพััฒนาโครงข่่าย
5G ให้้ เ ข้้ า ถึึงทุุ ก พื้้� น ที่่� โดยเฉพาะพื้้� น ที่่� สูู ง
ที่่�ประชาชนทำำ�การเกษตรด้้วยความยากลำำ�บาก
และควรให้้ความสำำ�คััญในการนำำ�เทคโนโลยีี 5G
ไปช่่วยเหลืือด้้านการเกษตรเป็็นลำำ�ดัับต้้น โดยใน
การดำำ�เนิินการเพื่่�อเป็็น Smart Farmer นั้้�น จำำ�เป็็น

ต้้องใช้้โครงข่่ายที่่�มีีความเร็็วสููงและสามารถรองรัับ
อุุปกรณ์์ IoT ได้้ครั้้�งละจำำ�นวนมาก ซึ่่�งเทคโนโลยีี
5G สามารถรองรัั บ ระบบอัั ต โนมัั ติิ ที่่� ใช้้ ร่่ ว มกัั บ
เครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ IoT และ AI ของเกษตรกรได้้
เช่่ น การใช้้ โ ดรน การสำำ� รวจแปลงอัั ต โนมัั ติิ
การบริิหารจััดการน้ำำ�� ปุ๋๋�ย เชื่่�อมโยงอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ
การจัั ด เก็็ บ ฐานข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ด้้ จ ากการใช้้ อุุ ป กรณ์์
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม ได้้มีีการดำำ�เนิินโครงการนำำ�ร่่องการใช้้
ประโยชน์์จากเทคโนโลยีี 5G ด้้านการส่่งเสริิม
เกษตรดิิจิิทััล จำำ�นวน ๔ โครงการ ประกอบด้้วย

๑  โครงการนำำ�ร่่องด้้านเกษตรดิิจิิทััล

ณ ศููนย์์ฝึึกอบรมผาหมีี จัังหวััดเชีียงราย

๒  โครงการนำำ�ร่่องด้้านเกษตรดิิจิิทััล

ณ โครงการร้้อยใจรัักษ์์ อำำ�เภอแม่่อาย
จัังหวััดเชีียงใหม่่

๓  โครงการนำำ�ร่่องเกษตรดิิจิิทััลด้้วยเทคโนโลยีี 5G เพื่่�อการพััฒนาระบบส่่งเสริิมการเพาะเลี้้�ยง
สาหร่่ายผมนางและปลากะพงขาวในลุ่่�มน้ำำ�ท
� ะเลสาบสงขลา

๔  โครงการนำำ�ร่อ่ งระบบชลประทานอััจฉริิยะ

(Smart Irrigation system) ณ อ่่างเก็็บน้ำำ��
ห้้วยคล้้าย จัังหวััดอุุดรธานีี

โดยหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�มีีความสนใจ สามารถไปศึึกษาดููงานเพื่่�อนำำ�มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับ
โครงการอื่่�น ๆ ต่่อไปได้้
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การประชุุมคณะกรรมการส่่งเสริิมการตรวจราชการ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยที่่�ปรึึกษาผู้้�ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ
ณ วัันที่่� ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ และสำำ�นัักเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีีได้้นำำ�ลงประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา ณ วัันที่่�
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยระเบีียบดัังกล่่าวได้้กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการส่่งเสริิมการตรวจราชการ ดัังนั้้�น
สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีจึึงได้้มีีคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งคณะกรรมการส่่งเสริิมการตรวจราชการ ประกอบด้้วย
หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เป็็นประธาน หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการทุุกกระทรวง เป็็นกรรมการ
และผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจราชการ สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เป็็นกรรมการและเลขานุุการ มีีอำ�ำ นาจ
หน้้าที่่�กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ การได้้มาและการทำำ�หน้้าที่่�ที่�ป่ รึึกษาผู้้�ตรวจราชการภาคประชาชน รวมทั้้�ง
พิิจารณาเสนอชื่่�อที่่�ปรึึกษาผู้้�ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่่�อให้้การมีีส่่วนร่่วมกัับกลไกการตรวจราชการ
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้มีกี ารประชุุม และมีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพยิ่่� ง ขึ้้� น นอกจากนี้้� ที่่� ป ระชุุ ม ได้้
คณะกรรมการส่่งเสริิมการตรวจราชการ จำำ�นวน ๒ ครั้้�ง รัั บ ทราบสรุุ ป ผลการตรวจราชการแบบบูู ร ณาการ
โดยมีี หัั ว หน้้ า ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ ของผู้้�ตรวจราชการ ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เศรษฐกิิจและสัังคม (นางคนึึงนิิจ คชศิิลา) เข้้าร่่วม และพิิ จ ารณาแบบฟอร์์ ม การเสนอความเห็็ น /
ข้้อสัังเกต/ข้้อเสนอแนะของ ทปษ.ภาคประชาชน
การประชุุมในฐานะกรรมการ ดัังนี้้�
รวมทั้้�งพิิจารณาความคืืบหน้้าเรื่่�องการจััดทำำ�แผนการ
✣ การประชุุมคณะกรรมการฯ ครั้้� ง ที่่�
๔/๒๕๖๓ ในวัันจัันทร์์ที่่� ๙ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓ ตรวจราชการแบบบูู ร ณาการของผู้้�ตรวจราชการ
ที่่� ป ระชุุ ม ได้้ รัั บ ทราบคำำ�สั่่� ง สำำ�นัั ก นายกรัั ฐ มนตรีี ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่่� ๓๒๗/๒๕๖๓ ลงวัันที่่� ๑๙ ตุุลาคม ๒๕๖๓ เรื่่�อง
✣ การประชุุมคณะกรรรมการฯ ครั้้� ง ที่่�
แต่่งตั้้�งหััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ๑/๒๕๖๔ ในวัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๘ มีี น าคม ๒๕๖๔
โดยแต่่งตั้้ง� ให้้ นายพีีระ ทองโพธิ์์� (ผู้้�ตรวจราชการสำำ�นักั
ที่่� ป ระชุุ ม ได้้ รัั บ ทราบการดำำ� เนิิ น การตามแผนการ
นายกรััฐมนตรีี) เป็็นหััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการสำำ�นักั นายก ตรวจราชการแบบบูู ร ณาการของผู้้�ตรวจราชการ
รััฐมนตรีี และเป็็นประธานคณะกรรมการส่่งเสริิม ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การตรวจราชการ รวมทั้้�งปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี กัับที่่�ปรึึกษาผู้้�ตรวจราชการภาคประชาชน และได้้มีี
ได้้มอบหมายให้้ นายสุุรศัักดิ์์� เรีียงเครืือ รองปลััดสำำ�นักั
การพิิจารณาผลการประเมิิน ทปษ.ภาคประชาชน
นายกรััฐมนตรีี ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ ประจำำ�ปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่่� อ ประกอบ
ส่่งเสริิมการตรวจราชการ เนื่่อ� งจากเป็็นผู้้�มีคว
ี ามสามารถ การกำำ� หนดกรอบและแนวทางการสรรหา ทปษ.
และประสบการณ์์ด้้านการตรวจราชการ และงาน ภาคประชาชนในวาระต่่ อไป นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุ ม
ด้้านที่่�ปรึึกษาผู้้�ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ. ได้้ มีี ก ารพิิ จ ารณาแบบการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ
ภาคประชาชน) ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนงาน หน้้าที่่�ของ ทปษ.ภาคประชาชน ประจำำ�ปีีงบประมาณ
ทปษ.ภาคประชาชน เป็็ น ไปด้้ ว ยความเรีี ย บร้้ อ ย พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้้วย
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๓

ส่่วนที่่�

ประมวลภาพ

การประชุุมตรวจราชการ

การตรวจราชการแบบปกติิ

ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบครึ่่�งปีีแรก (ตุุลาคม ๒๕๖๓ – มีีนาคม ๒๕๖๔)

วัันพุุธที่่� ๓ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔

เขตตรวจราชการที่่� ๑๗ (จัังหวััดตาก)
และเขตตรวจราชการที่่� ๘ (จัังหวััดระยอง)

นางคนึึงนิิจ คชศิิลา หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นประธาน
การประชุุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในวัันพุุธที่่� ๓ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔ โดยมีี นางปิิยนุุช วุุฒิสิ อน
ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม นางอำำ�ไพ จิิตรแจ่่มใส หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกรม
สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ และนายธารธรรม อุุประวงศา ผู้้�ตรวจราชการกรม สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
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รวมทั้้� ง ผู้้� แ ทนหน่่ ว ยงานในสัั ง กัั ด จากส่่ ว นกลาง
ได้้แก่่ สำำ�นักั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ และสำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
ดิิจิิทััล พร้้อมหน่่วยงานภายใต้้สัังกััดกระทรวงฯ
ในพื้้�นที่่�เขตตรวจราชการที่่� ๑๗ จัังหวััดตาก และ
เขตตรวจราชการที่่� ๘ จัังหวััดระยอง ได้้แก่่ สำำ�นักั งาน
สถิิติจัิ งั หวััด สถานีีอุุตุนิุ ยิ มวิิทยาจัังหวััด ไปรษณีีย์์จังั หวััด 
และ บมจ.โทรคมนาคมแห่่งชาติิ เข้้าร่่วมการประชุุมฯ
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
สำำ�หรัั บ ปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลฯ ได้้เน้้นการตรวจ
ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานในสัังกััด 
และการแก้้ ไขปัั ญ หาอุุ ปส รรคในเชิิ ง นโยบาย
ภาพรวม ซึ่ง่� มีีโครงการหลััก ๆ อาทิิ โครงการบริิการ

74 รายงานผลการตรวจราชการ ปีี ๒๕๖๔

อิินเทอร์์เน็็ตสาธารณะสู่่�ชุุมชน, การพััฒนาวิิสาหกิิจ
ในระยะเริ่่�มต้้น เน้้นกิิจกรรมส่่งเสริิม สนัับสนุุน
ยกระดัับผู้้�ประกอบการด้้านดิิจิิทััลฯ, การยกระดัับ
ศููนย์์ ก ารเรีียนรู้้�  ICT ชุุ ม ชนสู่่�ศููนย์์ ดิิ จิิ ทัั ล ชุุ ม ชน
และโครงการพัั ฒ นาแพลตฟอร์์ ม ดิิ จิิ ทัั ล ของรัั ฐ
กิิ จ กรรมให้้ บ ริิ ก ารเฝ้้ า ระวัั ง ภัั ย คุุ ก คามไซเบอร์์
ให้้กัับโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััลและบริิการออนไลน์์
ของหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ เพื่่� อ เพิ่่� ม ความเชื่่� อ มั่่� น
ในการให้้บริิการ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงฯ
ได้้ ใ ห้้ กำำ�ลัั ง ใจในการดำำ� เนิิ น งานของหน่่ ว ยงาน
สัังกััดกระทรวงฯ ในพื้้�นที่่�ทั้้�ง ๒ จัังหวััด  ภายใต้้
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ด้้วย

วัันพุุธที่่� ๑๗ มีีนาคม ๒๕๖๔

เขตตรวจราชการที่่� ๑๔ (จัังหวััดศรีีสะเกษ)
และเขตตรวจราชการที่่� ๑๓ (จัังหวััดชััยภููมิิ)
วัันพุุธที่่� ๑๗ มีีนาคม ๒๕๖๔ นางคนึึงนิิจ
คชศิิลา หััวหน้้าผู้้ต� รวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ�
เศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นประธานการประชุุมตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ
เศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้้ อ งประชุุ ม ๘๐๑ ชั้้� น ๘ สำำ�นัั ก งานปลัั ด
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม โดยมีี
นางปิิยนุุช วุุฒิสิ อน ผู้้ต� รวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ร่่วมกัับหน่่วยงานภายใต้้
สัั ง กัั ด กระทรวงดิิ จิิ ทัั ล ฯ จากส่่ ว นกลาง ได้้ แ ก่่
สำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ และสำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
ดิิจิิทััล พร้้อมด้้วยหน่่วยงานภายใต้้สัังกััดในพื้้�นที่่�
เขตตรวจราชการที่่� ๑๔ (จัังหวััดศรีีสะเกษ) และ
เขตตรวจราชการที่่� ๑๓ (จัังหวััดชััยภููมิิ) เข้้าร่่วม
ประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยหน่่วยงานภายใต้้สัังกััดในพื้้�นที่่� ได้้แก่่
สำำ�นัักงานสถิิติิจัังหวััด สถานีีอุุตุุนิิยมวิิทยาจัังหวััด 
ไปรษณีีย์์ จัั ง หวัั ด  บมจ.โทรคมนาคมแห่่ ง ชาติิ
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั (ส่่วนกลาง) และ
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั (สาขาภาคอีีสาน
ตอนล่่าง) ได้้รายงานความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินงาน
ได้้แก่่ โครงการบริิการอิินเทอร์์เน็็ตสาธารณะสู่่�ชุมุ ชน

โครงการสร้้างและพััฒนาวิิสาหกิิจในระยะเริ่่�มต้้น
กิิจกรรม ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนยกระดัับผู้้�ประกอบการ
วิิสาหกิิจเริ่่�มต้้นด้้านดิิ จิิทััล (Digital Startup)
โครงการยกระดัั บ ศููนย์์ ก ารเรีียนรู้้�  ICT ชุุ ม ชน
สู่่�ศููนย์์ดิิจิิทััลชุุมชน โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทััลของรััฐ กิิจกรรม พััฒนาระบบคลาวด์์กลาง
ภาครัั ฐ (Government Data Center and
Cloud Service : GDCC) โครงการเรีียนโค้้ดดิ้้�ง
พััฒนา STEM โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
ของรััฐ กิิจกรรม ให้้บริิการเฝ้้าระวัังภััยคุุกคาม
ไซเบอร์์ ใ ห้้ กัั บ โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานดิิ จิิ ทัั ล และ
บริิการออนไลน์์ของหน่่วยงานภาครััฐ เพื่่�อเพิ่่�ม
ความเชื่่� อ มั่่� น ในการให้้ บ ริิ ก าร และโครงการ
ปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการตรวจวััดข้้อมููล
อุุตุุนิิยมวิิทยาระดัับอำำ�เภอให้้เป็็นระบบอััตโนมััติิ
นอกจากนี้้� กระทรวงดิิจิิทััลฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญ
ในเรื่อ�่ งการสนัับสนุุนการบริิหารสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ได้้แก่่
การขัับเคลื่่�อนการใช้้แพลตฟอร์์ม/แอปพลิิเคชััน
“ไทยชนะ” และแอปพลิิเคชััน “หมอชนะ” ด้้วย
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การตรวจราชการแบบปกติิ

ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบครึ่่�งปีีหลััง (เมษายน – กัันยายน ๒๕๖๔)
วัันจัันทร์์ที่่� ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เขตตรวจราชการที่่� ๔ (จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์)
และเขตตรวจราชการที่่� ๑๓ (จัังหวััดสุุริินทร์์)

นางคนึึงนิิจ คชศิิลา หััวหน้้าผู้้ต� รวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นประธาน
การประชุุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่่อ� วัันจัันทร์์ที่�่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๔ ร่่วมกัับหน่่วยงานภายใต้้สัังกััดกระทรวงฯ
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีี  นางปิิยนุุช วุุฒิิสอน
และนางสาวสุุกัันยาณีี ยะวิิญชาญ ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม พร้้อมด้้วย
นางอำำ�ไพ จิิตรแจ่่มใส หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกรม
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สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ และนายจำำ�ลอง เก่่งตรง
ผู้้ต� รวจราชการกรม สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ รวมทั้้�ง
ผู้้แ� ทนสำำ�นักั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ เข้้าร่่วมประชุุม ณ ห้้องประชุุม
๘๐๒ ชั้้�น ๘ สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อ
เศรษฐกิิจและสัังคม เพื่่�อติิดตามการดำำ�เนิินงาน
ที่่�สำำ�คััญตามภารกิิจกระทรวงฯ ในพื้้�นที่่�เขตตรวจ
ราชการที่่� ๔ จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ในช่่วงเช้้า
และเขตตรวจราชการที่่� ๑๓ จัังหวััดสุริุ นิ ทร์์ ในช่่วงบ่่าย

โดยหน่่วยงานภายใต้้สังั กััดกระทรวงฯ ในพื้้�นที่่� ได้้สรุปผ
ุ ลการดำำ�เนิินงาน และความคืืบหน้้าของงาน
โครงการต่่าง ๆ เช่่น โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้� ICT ชุุมชน/ศููนย์์ดิจิิ ทัิ ลั ชุุมชน โครงการเน็็ตประชารััฐ โครงการ
ปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการตรวจวััดข้อ้ มููลอุุตุนิุ ยิ มวิิทยาระดัับอำำ�เภอให้้เป็็นระบบอััตโนมััติิ รวมทั้้�ง
ผลกระทบและปััญหาอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งแต่่ละหน่่วยงานได้้มีีการปรัับตััวและรููปแบบการทำำ�งานให้้สอดคล้้อง

กัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมได้้รัับฟัังปััญหาและอุุปสรรคการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่� พร้้อมให้้
ข้้อแนะนำำ�/แนวทางแก้้ไขที่่ส� อดคล้้องกัับนโนบายหลัักของกระทรวงฯ รวมทั้้�งให้้กำำ�ลังั ใจหััวหน้้าหน่่วยงาน
และเจ้้าหน้้าที่่ทุ� กุ คนในการร่่วมมืือร่่วมใจกัันทำำ�งานบนพื้้�นฐานความปลอดภััยและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ต่่อไป
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วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เขตตรวจราชการที่่� ๗ (จัังหวััดนราธิิวาส)
และเขตตรวจราชการที่่� ๕ (จัังหวััดพััทลุุง)

ช่่วงเช้้า วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
นางคนึึ ง นิิ จ คชศิิ ล า หัั ว หน้้ า ผู้้� ต รวจราชการ
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นประธาน
ในการประชุุมตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่่�อติิดตาม
ผลการดำำ�เนิินงานโครงการฯ รวมถึึงปััญหาอุุปสรรค
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน ร่่วมกัับหน่่วยงาน
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ภายใต้้สัังกััดกระทรวงฯ ในพื้้�นที่่�เขตตรวจราชการ
ที่่� ๗ จัังหวััดนราธิิวาส  โดยมีีนางปิิยนุุช วุุฒิิสอน
และนางสาวสุุกัันยาณีี ยะวิิญชาญ ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม พร้้อม
ผู้้แ� ทนสำำ�นักั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ เข้้าร่่วมประชุุม ณ ห้้องประชุุม
๘๐๒ ชั้้� น ๘ สำำ�นัั ก งานปลัั ด กระทรวงดิิ จิิ ทัั ล
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

และช่่วงบ่่าย นางปิิยนุุช วุุฒิสิ อน ผู้้ต� รวจราชการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นประธาน
ในการประชุุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่่วมกัับหน่่วยงานภายใต้้สัังกััด ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีี นางสาวสุุกัันยาณีี 
ยะวิิญชาญ ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม เข้้าร่่วมประชุุม ทั้้�งนี้้� เพื่่�อติิดตาม
การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญตามภารกิิจกระทรวงฯ ในพื้้�นที่่�เขตตรวจราชการที่่� ๕ จัังหวััดพััทลุุง

โดยการประชุุ ม ตรวจราชการฯ ครั้้� ง นี้้�
หน่่วยงานภายใต้้สัังกััดกระทรวงฯ ในพื้้�นที่่�เขต
ตรวจราชการที่่� ๗ จัั ง หวัั ด นราธิิ ว าส  และเขต
ตรวจราชการที่่� ๕ จัังหวััดพััทลุุง ได้้แก่่ สำ�นั
ำ ักงาน
สถิิติิจัังหวััด สถานีีอุุตุุนิิยมวิิทยา ไปรษณีีย์์จัังหวััด 
บมจ.โทรคมนาคมแห่่งชาติิ และสำำ�นัักงานส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจดิิจิิทััล (สาขาภาคใต้้ตอนล่่าง) ได้้สรุุปผล
การดำำ�เนิินงานและความคืืบหน้้าของงานโครงการต่่าง ๆ
เช่่น โครงการ Smart City โครงการปรัับปรุุง
และเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการตรวจวัั ดข้้ อ มููล
อุุตุุนิิยมวิิทยาระดัับอำำ�เภอให้้เป็็นระบบอััตโนมััติิ
และโครงการอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต สาธารณะสู่่�ชุุ ม ชน

รวมทั้้�งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งแต่่ละหน่่วยงาน
ได้้มีีการปรัับตััวและรููปแบบการทำำ�งานให้้สอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั  ทั้้�งนี้้ ที่
� ป�่ ระชุุมได้้รับั ฟัังปััญหา
และอุุ ปส รรคการดำำ� เนิิ น งานในพื้้� น ที่่�  พร้้ อ มให้้
ข้้อแนะนำำ�/แนวทางแก้้ไขที่่ส� อดคล้้องกัับนโนบายหลััก
ของกระทรวงฯ รวมทั้้�งให้้กำำ�ลังั ใจหััวหน้้าหน่่วยงาน
และเจ้้าหน้้าที่่ทุ� กุ คนในการร่่วมมืือร่่วมใจกัันทำำ�งาน
บนพื้้�นฐานความปลอดภััยและความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมต่่อไป
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คณะผู้�จั้ ัดทำำ�
ที่่�ปรึึกษา

นางคนึึงนิิจ  คชศิิลา
นางปิิยนุุช  วุุฒิิสอน
นางสาวสุุกัันยาณีี  ยะวิิญชาญ

ผู้้�จััดทำำ�

นายเวทางค์์  พ่่วงทรััพย์์
นางสาวสุุคนธ์์  สิิงห์์สุุวรรณ
นางสาวศิิริิรััตน์์  สมเป็็น
นางสาวณััฐนรีี  พรหมดวง

หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกระทรวง
ผู้้�ตรวจราชการกระทรวง
ผู้้�ตรวจราชการกระทรวง

ผู้้�อำำ�นวยการกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มงานติิดตามประเมิินผลและตรวจราชการ
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการ
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนปฏิิบััติิการ

กลุ่่�มงานติิดตามประเมิินผลและตรวจราชการ กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน

สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม อาคารรััฐประศาสนภัักดีี
ศููนย์์ราชการเฉลิิมพระเกีียรติิ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้้งวััฒนะ แขวงทุ่่�งสองห้้อง
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
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