-๑-

ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
ภายใต้แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

๑

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability)
กิจกรรมที่ ๑ ใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และ
สร้างชาติ
กิจกรรมที่ ๒ สร้ า งกรอบการท้ างานด้ า น e-Commerce (e-Commerce Nation) เป็ น วาระแห่ งชาติ
(National Agenda) และการเป็นศูนย์ประสานงานและจัดการโครงการอีคอมเมิร์ซของ
ประเทศ (National Project Management Office: National PMO)
กิจกรรมที่ ๓ ใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุม ชน ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และ
สร้างชาติ (ด้านการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันภัยคุกคาม
ไซเบอร์)
งบประมาณ ทังโครงการ ๗๓.๔๓๐๗ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต้าแหน่ง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้อีคอมเมิร์ ซเป็ นเครื่ องมือแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน โดยท้างานผ่านชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง มองตลอด Supply Chain ของการท้าอีคอมเมิร์ซ ตังแต่การพัฒนาสินค้า /บริการ การช่วยหาแหล่งเงิน
การน้าสินค้า/บริการ Go Online การช่วยชาวบ้านและชุมชนบริหารระบบหลังบ้าน และช่ วยผู้ประกอบการให้
เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย e-Directory ที่รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการให้เห็นภาพทังประเทศ
๒) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ ป ระสบปั ญ หาขาดแรงงาน (Workforce) ที่ จ ะช่ ว ย
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ านการท้ า ธุรกิ จ และ Go Online อี ก ทั งยั ง เป็ น การช่ว ย Workforce ให้
สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ไม่ตกงานแม้อยู่ในยุค Digital Disruption
๓) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการท้างานร่วมกันของทุกหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ที่ท้าภารกิจด้ าน
e-Commerce โดยผลักดันให้ e-Commerce เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ผ่านรูปแบบการท้างาน
ในลักษณะ PMO เพื่อการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิด Impact ในระดับมหภาค โดยการลดความ
เหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และสร้างชาติอย่างยั่งยืน
๔) เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่ เป็น Foresight ด้าน e-Transaction และ e-Commerce ในการต่อยอด
การก้าหนดนโยบายเพื่อก้าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
เป้าหมาย
๑) ชาวบ้ านในชุมชนกลุ่ มเป้ าหมาย เช่น กลุ่ มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่ มวิส าหกิจชุมชน เป็นต้น
สามารถแก้ปัญหาปากท้อง มีรายได้เพิ่มขึน และการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้า
ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามนโยบายของรั ฐ บาล และเป้ า หมายที่ ส ภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ก้ าหนด
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

-๒๒) ประเทศมีก้าลังแรงงานทุกระดับ ตังแต่ระดับฐานราก ทุกเพศ ทุกวัย ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีศักยภาพใช้เครื่องมือสื่อสารใกล้ตัว อาทิ โทรศัพท์มือถือและ
ระบบอินเทอร์เน็ตที่รัฐจัดให้ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนสามารถขายสินค้าและให้บริการ
บนตลาดออนไลน์ เพื่อลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส รวมทังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทังใน
และต่างประเทศ อันน้าไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการสร้างชาติให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
๓) ประเทศมีกรอบการท้างานด้านอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Nation) เป็นวาระแห่งชาติ (National
Agenda) ที่ทุกหน่วยงานท้างานร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑
และส่งเสริมการท้าอีคอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
๔) ประเทศมี ข้ อ มู ล การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้ า นธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
ด้านอีคอมเมิร์ซ ทังในบทบาทภายในประเทศและเวทีระหว่างประเทศที่พร้อมใช้งานในทุกระดับ ตังแต่ผู้ก้าหนด
นโยบาย (Policy Maker) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถท้าการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ (๑๐ ชุมชน)
๒) จ้านวนคู่มือการด้าเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO) (๑ ฉบับ)
๓) สามารถด้าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ (๑๒ เดือน)
๔) สามารถด้าเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (ร้อยละ ๑๐๐)
พื้นที่ดาเนินการ
ด้าเนินการกระจายทัง ๔ ภาค (จ้านวน ๑๐ ชุมชน) ซึ่งในขณะนีคัดเลือกยังไม่แล้วเสร็จ โดยชุมชนแรก
ที่คัดเลือกท้ากิจกรรมอยู่ที่จังหวัดสกลนคร
ผลการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ โดยมีกิจกรรมทังหมด จ้านวน
๓ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการท้างานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และ
การบริ ห ารในลั กษณะ Project Management Office (PMO) โดยมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒ นาต้นแบบ
(Model) แนวทางการพัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซและการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการชุมชน และมีการด้าเนินการ
ส้ารวจและประเมินความพร้อมของชุมชนแล้วในบางส่วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการท้าคู่มือโมเดลต่อไป คาดว่า
จะได้คู่มือดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้
และสร้างชาติ มีผลการด้าเนินการ คือ
๑) การสนับสนุนชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซและพัฒนาสินค้าหรือบริการชุมชน
๒) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Workforces โดยช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม
๒๕๖๓ ได้ทดลองขยายการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซไปยังกลุ่มเรือนจ้า/ทัณฑสถานอีก ๒๓ แห่ง โดยใน
ส่วนของการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้เจ้าหน้าที่ จะใช้การทดลองปฏิบัติจริง แต่กรณีผู้ต้องขังจะได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการเรียน (ออฟไลน์) โดยการใช้เนือหาสื่อวิดีทัศน์ประกอบการพัฒนา
ศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ (นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และทัณฑสถานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้าน
อีคอมเมิร์ซ รวมจ้านวน ๗๑๙ ราย)
๓) บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) โดยปัจจุบันมีปริมาณการติดต่อตังแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จ้านวนทังสิน ๒๑,๖๐๘ ครัง

-๓๔) การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และมั่นคงปลอดภัย ผ่านสื่อเผยแพร่
ทางออนไลน์ (Internet for Better Life) อยู่ระหว่างพัฒนาเนือหาและรูปแบบสื่อส้าหรับการเรียนรู้ โดยทดลอง
น้าเข้าระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-Learning) ของส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส้านักงาน ก.พ.)
กิจ กรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และอีคอมเมิร์ซ
มีผลการด้าเนินการ คือ
๑) การจัดประชุมในการจัดท้า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ
๒) การวิจัยและพัฒนาด้าน e-Transactions และ e-Commerce พร้อมการจัดท้าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อก้าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่สู่สาธารณชน
๒ เรื่ อ ง คื อ ๑) เรื่ อ ง Digital Taxation พร้ อ มด้ ว ยข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ ๒) การวิ จั ย
e-Commerce Market Size มีการศึกษาแนวทางการวิจัยและก้าหนดขอบเขตในเบืองต้น เพื่อจัดท้า TOR ต่อไป
๓) สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (FEGO) มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับ
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดท้าขอบเขตการด้าเนินงาน
แล้วเสร็จ
๔) ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Data Bureau for Future
Economy and Internet Governance) แหล่งรวบรวมและส้ารวจข้อมูลทางสถิติที่จะสนับสนุนผู้บริหารระดับ
นโยบาย ผู้ประกอบการรายย่อยในการวางแผนการตลาด ก้าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยออนไลน์ และ
ช่วยให้มองเห็นโอกาสในการเติบโตผ่าน e-Commerce ในแต่ละอุตสาหกรรม
๕) การจัดท้าระบบ Advanced Machine Learning ได้มีการศึกษาแนวทางและขอบเขตการพัฒนา
ระบบแล้วในเบืองต้น เพื่อให้ส้านักงานมีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๖) การจัดท้ารายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยด้าเนินการจัดท้า
สรุปแนวทางและผลการศึกษาความเห็นต่อการต่ออายุหรือยกเลิก การยกเว้นภาษีศุลกากรส้าหรับ Electronic
Transmissions (Moratorium) เพื่อเตรียมเสนอผู้บริหารและส่งความเห็นให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) แล้วเสร็จ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) เป็นวงกว้างตังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน เช่น การลงพืนที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ชุมชนในต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้กลุ่ม Workforce เช่น นิสิตนักศึกษาใน
ห้องเรียน รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิด ขึนและคงไว้ซึ่งเป้าหมายของการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ด้าเนินงานนัน สพธอ. มีความจ้าเป็นต้องปรับแผนการด้าเนินงานเพื่อลดอุปสรรคจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทัง
สอดคล้องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาด และการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น
จัดท้าหลักสูตร e-Learning ปรับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้อยู่ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ จัดประชุม
ออนไลน์ เป็นต้น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เห็นควรให้ สพธอ. ปรับแผนการด้าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับระยะเวลาการ
ด้าเนินงานที่เหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

-๔-

๒

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่
งบประมาณ ๗.๗๕๙๖ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต้าแหน่ง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกระบวนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย และ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด
จ้านวนเกษตรกรรายย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ๔๐๐ ราย แบ่งเป็น
๑) เกษตรกรรายย่อย พืชสวน จ้านวน ๒๐๐ ราย
๒) เกษตรกรรายย่อย พืชไร่ จ้านวน ๒๐๐ ราย
พื้นที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้ า คิด เป็น ร้ อยละ ๑๐ ของเป้า หมายทั้งโครงการ โดยมีกิจกรรมทังหมด จ้านวน ๓
กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ จับคู่ธุรกิจ ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล หรือวิสาหกิจระยะเริ่มต้น
ด้านดิจิทัลและกลุ่มผู้น้าเกษตรชุมชนด้านพืชสวน พืชไร่ มีผลการด้าเนินการ คือ ด้าเนินการออกประกาศมาตรการ
และเปิดรับสมัคร โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นหน่วยร่วม ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีการประชุมคณะท้างานเพื่อพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการที่ขอรับการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผ่ า นมาตรการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม (Digital Transformation Transformation)
กิจกรรมที่ ๒ เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส้าหรับภาค
การเกษตร โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายละเอียดโครงการร่วมกับ ส้านักงานฯ ผ่านทาง Website และ
Social network รวมทังกลุ่มเครือข่ายสมาชิกของสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม young smart farmer
โดยจะด้าเนินการประชาสัมพันธ์เมื่อลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลและปิดโครงการ คาดว่าจะประเมินผลและปิดโครงการในไตรมาส ๔/๖๓
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่าก้าหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการด้าเนินงาน
ของส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ส้านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ตามแผนที่ก้าหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้อง
ด้าเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การด้าเนินงานล่าช้าออกไป

-๕-

๓

ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

๓.๑ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคอีสาน (หนองคาย นครพนม
มุกดาหาร)
งบประมาณ ๕๔.๗๖๒๘ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต้าแหน่ง)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา Platform ข้อมูลกลางด้านระบบการขนส่งและการจราจรในพืนที่ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว
คล่องตัว ตรวจสอบได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางในการพัฒนาแนวทางและการแก้ไขปัญหาด้าน
ความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดน รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนและชุมชน
ในพืนที่พัฒนา
โดยมีกิจกรรมที่ส้าคัญของโครงการ คือ
๑) จัดท้าแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อประกาศเขตการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
๒) พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านจราจรใน ๒ พืนที่เป้าหมาย
๓) จัดให้มีศูนย์สั่งการอัจฉริยะ(IOC) เพื่อควบคุม ติดตาม และตรวจสอบข้อมูล ในพืนที่การดูแลของ
หน่วยงานที่จังหวัดมอบหมาย
๔) ร่ ว มกั บ Digital Startup เครื อ ข่ า ยภาคเอกชนในพื นที่ พั ฒ นา application ให้ บ ริ ก ารจั ด คิ ว รถ
โดยสารสาธารณะเพื่ออ้านวยความสะดวกประชาชน
๕) ติดตามประเมินผลส้าเร็จโครงการ
เป้าหมาย
๑) ระบบการขนส่งเพื่อการค้าในพืนที่มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวและสามารถตรวจสอบได้
๒) ผู้ประกอบการ Startup สามารถต่อยอดข้อมูลและสร้างธุรกิจใหม่
๓) เกิด application เพื่อจัดคิวรถในพืนที่เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑) เกิดการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย สามารถป้องกันและสร้างความปลอดภัยด่านชายแดนใน ๒
พืนที่
๒) เกิดการพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน/ชุมชนในพืนที่พัฒนา ๒ พืนที่
พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้ า คิด เป็น ร้ อยละ ๒๐ ของเป้า หมายทั้งโครงการ โดยมีกิจกรรมทังหมด จ้านวน ๕
กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ จัดท้าแผนยุทธศาสตร์เมือง (Smart City) มีผลการด้าเนินงาน คือ ได้ด้าเนินการบรรจุ
แผนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ในยุทธศาสตร์จังหวัด
เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform มีผลการด้าเนินงาน คือ ด้าเนินการออก
ประกาศรับสมัครโครงการแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเอกชน อย่างน้อย ๖ ราย สามารถต่อ

-๖ยอดข้ อ มู ล และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานดิ จิ ทั ล City Data Platform (Smart Living & Smart Mobility
Platform) ในพืนที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมที่ ๓ จัดตังศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC) มีผลการด้าเนินงาน คือ เตรียมข้อมูล (City Data) ใน
พืนที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาศูนย์ IOC และ Co-working
space ชุมชนภาคอีสาน
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup มีผลการด้าเนินการ คือ อยู่ระหว่างการ
คัดเลือกผู้ประกอบการเอกชน เพื่อไปพัฒนา Application ในพืนที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดาหาร อันจะน้าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล คาดว่าจะประเมินผลและปิดโครงการในไตรมาส ๔/๖๓
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑) การจั ดสรรงบประมาณประจ้า ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ าช้ากว่าก้า หนด ส่ งผลกระทบต่ อ แผนการ
ด้าเนินงานของส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒) ด้ว ยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่ งผลให้
ส้ านั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ดิจิ ทัล ไม่ส ามารถด้าเนินโครงการได้ตามแผนที่ก้าหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการ
ส่วนใหญ่ต้องด้าเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การด้าเนินงานล่าช้าออกไป
๓) หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ มีความเข้าใจเรื่อง Smart City น้อย
๔) การมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนในพืนที่ส่วนใหญ่มีน้อย
๕) เป็นเรื่องใหม่ของคนในพืนที่
๓.๒ โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีคุณภาพระดับโลก (กระบี่ เชื่อมต่อ
ภูเก็ต)
งบประมาณ ๖๔.๙๙๕๑ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต้าแหน่ง)
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานการให้ บริการ และส่ งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน
โดยมีกิจกรรมที่ส้าคัญของโครงการ คือ
๑) จัดท้าแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ (Smart City) จ กระบี่ เพื่อประกาศเขตการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
๒) จับคู่ความต้องการระหว่างพืนที่กับนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบนวัตกรรมโดยหน่วยงาน
ภาครัฐในพืนที่เป็นผู้รับมอบและดูแลต่อ โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวังการจราจรและขนส่งในแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ
จั ง หวั ด กระบี่ เพื่ อ สนั บ สนุ น เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระบบข้ อ มู ล กลางของเมื อ ง (City Data Platform; CDP) ด้ า น
การจราจรและขนส่ง
๓) พัฒนาระบบ Data Platform เชื่อมโยงข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในกระบี่
๔) ร่วมกับ Digital Startup เครือข่ายภาคเอกชนในพืนที่พัฒนา application เพื่อให้บริการ
๕) ติดตามและประเมินผลความส้าเร็จโครงการ
เป้าหมาย
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เพิ่ม และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน รวมทังนักท่องเที่ยวมีความ
เชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในพืนที่เป้าหมาย

-๗ตัวชี้วัด
๑) เกิดระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวพืนที่จังหวัดกระบี่
๒) เกิดระบบแก้ไขปัญหาธุรกิจด้าเนินการท่องเที่ยวที่มีการน้าไปใช้ประโยชน์ ๑๐๐ ราย
๓) เกิดการขยายผลการท่องเที่ยว ความปลอดภัยพืนที่จังหวัดภูเก็ต
๔) เกิดการส่งเสริมการลงทุนด้านบริการในพืนที่เมืองอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (startup)
ไม่น้อยกว่า ๕ ราย
พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดกระบี่เชื่อมต่อจังหวัดภูเก็ต
ผลการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้ า คิด เป็น ร้ อยละ ๒๐ ของเป้า หมายทั้งโครงการ โดยมีกิจกรรมทังหมด จ้านวน ๘
กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ จัดท้าแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ มีผลการด้าเนินงาน คือ จัดท้าแผนยุทธศาสตร์เมือง
อัจฉริยะ และข้อเสนอโครงการเมืองอัจฉริยะของจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอรับการพิจารณาเป็นเมือง
อัจฉริยะ โดยได้จัดท้าและน้าส่งเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ โครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะ และดูแลความปลอดภัยในพืนที่ส้าคัญ จังหวัดภูเก็ต มีผล
การด้าเนินงาน คือ ด้าเนินการประกาศรับสมัครโครงการแล้ว โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ จ้านวน ๑ ราย ได้แก่
บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จ้ากัด
กิจกรรมที่ ๓ โครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะ และดูแลความปลอดภัยในพืนที่ส้าคัญ จังหวัดกระบี่ มีผล
การด้าเนินงาน คือ ด้าเนินการประกาศรับสมัครโครงการแล้ว โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ จ้านวน ๑ ราย ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมที่ ๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระดับเมือง จังหวัดกระบี่ มีผลการด้าเนินงาน คือ
ด้าเนินการประกาศรับสมัครโครงการแล้ว โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ จ้านวน ๑ ราย ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมที่ ๕ โครงการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และเกษตรกรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในจั งหวัดภู เก็ต และจั งหวัดกระบี่ จ้ านวน ๒๕๐ ราย มีผ ลการด้าเนินงาน คือ ด้าเนินการประกาศรับสมัคร
โครงการแล้ว โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ จ้านวน ๑ ราย ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมที่ ๖ โครงการส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว โดยการจัดนิทรรศการ มีผลการด้าเนินงาน
คือ ชะลอการด้าเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
กิจกรรมที่ ๗ โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านบริการในพืนที่เมืองอัจฉริยะ เพื่อการพั ฒนาเมืองอัจฉริยะ
พัฒนา Application ร่วมกับผู้ประกอบการเอกชน มีผลการด้าเนินงาน คือ Digital Startup ได้รับการพิจารณา
ขันนักลงทุน จ้านวน ๔ ราย ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาในชันคณะท้างานฯ และคณะอนุกรรมการฯ ตามล้าดับ
และต้องด้าเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการใหม่ จ้านวน ๑ ราย
กิจกรรมที่ ๘ ติดตามและประเมินผล คาดว่าจะประเมินผลและปิดโครงการในไตรมาส ๔/๖๓
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑) การจั ดสรรงบประมาณประจ้า ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ าช้ากว่าก้า หนด ส่ งผลกระทบต่ อ แผนการ
ด้าเนินงานของส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

-๘๒) ด้ว ยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่ งผลให้
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ตามแผนที่ก้าหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการส่วนใหญ่ต้อง
ด้าเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การด้าเนินงานล่าช้าออกไป
๓.๓ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Smart EEC)
งบประมาณ ๔๙.๘๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต้าแหน่ง)
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน
๒) เพื่อขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Mobility ส้าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังสู่
ท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
๓) เพื่อขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Tourism ในพืนที่ชายหาดพัทยา และชายหาดบาง
แสน จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ
ในพืนที่
เป้าหมาย
๑) เกิด Smart Mobility การขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกส์ ในท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือ
กรุงเทพฯ
๒) เกิ ด Smart Tourism ชายหาดพั ท ยาขยายผลการพั ฒ นา สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ในพื นที่
เป้าหมายด้าเนินการ
๓) เกิด Smart Tourism ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี
ตัวชี้วัด
๑) เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลของท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ ๑ ระบบ
๒) เกิดการส่งเสริมต่อยอดขยายผลการให้บริการเมือง ๕ ธุรกิจ
๓) เกิดระบบด้านความปลอดภัยสาธารณะ ๑ ระบบ
พื้นที่ดาเนินการ
๑) การขยายผลด้านการบูรณาการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เรือ รถ ราง จากท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อ
เชื่อมโยงท่าเรือกรุงเทพฯ และสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง
๒) การขยายผลเมืองอัจฉริยะในพืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยด้าน
ดิจิทัลเทคโนโลยี ขยายไปยังเมืองท่องเที่ยวจากชายหาดพัทยาและชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
ผลการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้ า คิด เป็น ร้ อยละ ๒๓ ของเป้า หมายทั้งโครงการ โดยมีกิจกรรมทังหมด จ้านวน ๔
กิจกรรม ได้แก่
กิ จ กรรมที่ ๑ Smart Mobility เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง และท่ า เรื อ กรุ ง เทพฯ มี ผ ลการ
ด้าเนินงาน คือ ด้าเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
จึงอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครข้อเสนออีกครัง
กิจกรรมที่ ๒ Smart Tourism ขยายผลการพัฒนาชายหาดพัทยาและชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
มีผลการด้าเนินการ คือ
๒.๑ ด้าเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

-๙๒.๒ จัดประชุมออนไลน์กับคณะผู้แทนจังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมาย เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการของพืนที่
๒.๓ ลงพืนที่
- รับฟังปัญหาและความต้องการของพืนที่ชายหาดบางแสนกับนายกเทศบาลเมืองแสนสุข และ
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองแสนสุข
- หารื อกับ ภาคีเครื อข่ายเพื่อวางแผนออกแบบพัฒ นาโครงสร้า งพืนฐานด้านดิจิทัล Smart
Tourism แก้ไขปัญหาชายหาดบางแสน และส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืนฐานและข้อมูล
เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมเกี่ย วกับ การให้ บริการด้านการท่องเที่ยว และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ ยวและ
ประชาชนในพืนที่ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการให้บริการ Open Data Platform เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล ที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของพืนที่ฯ
- ส่ ง เสริ ม Digital Startup ต่ อ ยอดขยายผลพั ฒ นาบริ ก ารดิ จิ ทั ล ให้ บ ริ ก ารเมื อ งตามความ
ต้องการของพืนที่
กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบแก่ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่อยู่
ในพืนที่ EEC คาดว่าจะด้าเนินงานในช่วงไตรมาส ๓/๖๓
กิจ กรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผลความส้าเร็จโครงการ คาดว่าจะประเมินผลและปิดโครงการ
ในไตรมาส ๔/๖๓
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑) การจัดสรรงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่าก้าหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการด้าเนินงาน
ของส้านักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ส้านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ตามแผนที่ก้าหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการส่วนใหญ่ต้อง
ด้าเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การด้าเนินงานล่าช้าออกไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จากการรายงานผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ (รอบ ๖ เดือน) ของ
ส้ านั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิ ทัล (สศด.) ทุกโครงการฯ ระบุสถานะเดียวกันทังหมด และไม่มีความชัดเจนใน
รายละเอียดของการด้าเนิ นงาน จึ งเห็ นควรให้ สศด. ปรับแผนการด้าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สอดคล้องกับระยะเวลาการด้าเนินงานที่เหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ต่อไป

-๑๐-

๔

ชื่อโครงการ : โครงการพั ฒ นาระบบคลาวด์ ก ลางภาครั ฐ (Government Data Center and Cloud
service: GDCC)
งบประมาณ ๓๙๑.๒๕๗๙ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต้าแหน่ง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อตอบสนองแผนยุ ทธศาสตร์ช าติด้านการปรับสมดุลและการพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การ
ภาครัฐ
๒) เพื่ อ ให้ มี ร ะบบกลางในการให้ บ ริ ก าร Cloud Service ส้ า หรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ม าตรฐาน
ปลอดภัย สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation)
๔) เพื่อเพิ่มความต่อเนื่ องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้ถึงมาตรฐานสากลคื อ
๙๙.๙%
๕) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ Big data ของภาครัฐ
๖) เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพืนฐานการประมวลผล
เป้าหมาย
สามารถให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐที่มีหน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้อย่างน้อย
จ้านวน ๓๒,๐๐๐ vCPU และมีข้อมูลน้าร่องจ้านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ไฟล์ (Data set)
ตัวชี้วัด
๑) หน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้อย่างน้อยจ้านวน ๓๒,๐๐๐ vCPU
๒) มีข้อมูลน้าร่องจ้านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ไฟล์ (Data set)
พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี
ผลการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้า คิด เป็น ร้ อยละ ๑๐ ของเป้า หมายทั้งโครงการ คือ TOR ได้รับการอนุมัติ และได้
คู่สัญญาจ้างแล้ว (บมจ.กสท โทรคมนาคม) โดยมีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน ดังนี
๑) บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ด้าเนินการโอนย้ายระบบมายัง GDCC แล้วบางส่วนประมาณ ๑,๑๒๐
VM (๔,๔๘๘ vCPU) และระบบส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้บริการ และส้านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในการโอนย้ายระบบ จาก G-Cloud มายัง GDCC
๒) อยู่ ร ะหว่ า งกระบวนการจั ด ซื อจั ด จ้ า ง โดยขณะนี อยู่ ใ นขั นตอนเสนอส้ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
เพื่อพิจารณาสัญญาจ้างฯ ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดท้าสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่งบัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐต้องท้าสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก้าหนดโดยความเห็นชอบของส้านัก งานอัยการสูงสุด ทังนี แบบสัญญาจ้างนันให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย คาดว่าจะอนุมัติท้าสัญญาฯ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

-๑๑ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
หน่วยงานที่จะต้องด้าเนินการโอนย้ายระบบและข้อมูลมายังโครงการ GDCC มีจ้านวนประมาณ ๑๘๐
หน่วยงาน โดยในส่วนแรก บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ท้าการโอนย้ายข้อมูล ในส่วนของหน่วยงานที่ยื่น ความ
ประสงค์ ม าใหม่ และเป็ น การเริ่ ม ด้ า เนิ น การน้ า ข้ อ มู ล เข้ า ระบบ จึ ง ยั ง ไม่ มี ปั ญ หาในการโอนย้ า ยข้ อ มู ล
แต่ในส่วนที่สอง เป็นการย้ายระบบและข้อมูล ของหน่วยงานต่างๆ มาจากส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
ซึ่งอยู่ระหว่างด้าเนินการ จึงต้องรอดูผลการด้าเนินการอีกครังในระยะครึ่งปีหลัง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จากรายงานผลการด้าเนินงาน โครงการ GDCC (รอบ ๖ เดือน) ยังไม่มีความคืบหน้าในการด้าเนินงาน และ
ไม่ได้รายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน ซึ่งหากไม่สามารถด้าเนินโครงการฯ ได้ อาจส่งผลกระทบต่อส่วนราชการต่างๆ
ทีต่ ้องการใช้บริการระบบของโครงการ GDCC
จึงเห็นควรให้ สดช. ปรับแผนการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและสถานการณ์ พร้อมทังจัดท้า
เสนอมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงในการด้าเนินโครงการฯ ทีอ่ าจจะเกิดขึนต่อไป

-๑๒-

๕

ชื่อโครงการ : โครงการส้ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สปค.)
งบประมาณ ๔๘๗.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต้าแหน่ง)
(หมายเหตุ โครงการต่อเนื่อง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่อยู่จริง
ในวันส้ามะโน (ไม่ค้านึงว่าบุคคลนันจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทังจ้านวนและลักษณะต่างๆ
ของที่อยู่อาศัยของประชากร
๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดท้าการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศในอนาคต (Population Projection)
๓) เพื่ อ จั ด ท้ า ตั ว ชี วัด ด้า นประชากรและที่ อ ยู่อ าศั ย ในการวั ด การเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร้า งของ
ประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี
เป้าหมาย
๑) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทุกคนจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศพร้อมกัน (ประมาณ ๒๑ ล้าน
ครัวเรือน) ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเป็นรายครัวเรือน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
ทุกพืนที่ไม่ตกหล่นหรือซ้าซ้อน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
๒) มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัยในระดับพืนที่ย่อย ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ในการก้ า หนดนโยบาย และวางแผนในการพั ฒ นาด้ า นประชากร สั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ใน
ระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพืนที่
๓) มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัยในระดับพืนที่ย่อย ที่สามารถน้าไปใช้เพื่อจัด เตรียม
งบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการขันพืนฐานต่างๆ อย่างเหมาะสมแต่ละพืนที่
๔) ใช้ข้อมูลในการจัดท้าการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจ้านวนประชากรที่ได้
จากการคาดประมาณ ได้น้าไปใช้เป็นฐานในการค้านวณตัวชีวัดส้าคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๕) ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของประเทศ
ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนรายงานผลข้อมูลสถิติส้ามะโนประชากรและเคหะ (ทั่วราชอาณาจักร ภาค และรายจังหวัด)
จ้านวน ๑ เรื่อง ๘๒ ฉบับ
๒) จ้านวนรายงานสรุปตัวชีวัดที่ส้าคัญของประชากรและที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
พื้นที่ดาเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (โครงการต่อเนื่อง ๓ ปี คือ ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณจ้านวน ๔๘๗ ล้านบาท โดยตัง
งบประมาณส้าหรับการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ จ้านวน ๓๗๐ ล้านบาท
ทังนี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงไตรมาสสองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จึงได้มีการปรับแผนเลื่อนการจัดท้าส้ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓

-๑๓ออกไปก่อน ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และได้มีการคืนเงิน
งบประมาณไปบางส่วน ทังนี มีความก้าวหน้าในการด้าเนินงานโครงการในระยะที่ผ่านมา ดังนี
๑) ด้าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขอชื่อผู้แทนหลักและผู้แทนรองในคณะกรรมการบริหาร
โครงการ สปค. พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากมีการเปลี่ยนต้าแหน่ง และเกษียณอายุราชการ
๒) ปรับปรุงคณะท้างานชุดต่าง ๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งหน้าที่ของคณะท้างาน
๓) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโครงการส้ า มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
คณะท้างานชุดต่าง ๆ เพื่อระดมความคิดเห็น พิจารณาแผนงานด้าเนินการของโครงการ ระเบียบวิธี และมาตรฐาน
ในการจัดท้าโครงการ สปค. พ.ศ. ๒๕๖๓
๔) จัดท้าแผนการใช้งบประมาณในทุกขันตอนของโครงการ
๕) การประสานงานกับ กลุ่ มประชาสั ม พันธ์ เพื่อจัดเตรียมแผนประชาสั มพันธ์ รวมทังการจัดหา
เครือข่ายการท้างานในระดับจังหวัด
๖) ติดตามการจัดท้าประกาศ (กฎกระทรวง) การจัดท้าส้ารวจ/ส้ามะโนประชากร
๗) ปรับแบบสอบถามให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
๘) จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลให้
มีความถูกต้องเป็นมาตรฐาน
๙) จัดท้าเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อใช้ในการอบรมชีแจงการปฏิบัติงานสนามในแต่ละระดับ
๑๐) จัดเตรียมเอกสารการจัดซือจัดจ้างจัดพิมพ์แบบสอบถาม คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
๑๑) ศึกษาและจัดเตรียมเอกสารการจัดซือจัดจ้างซิมการ์ดเพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล
๑๒) หารือกรมบัญชีกลางในประเด็นการเบิกจ่ายต่าง ๆ
๑๓) จัดท้าการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ๗ โปรแกรม
(๑) โปรแกรมประยุกต์งานบริหารจัดการระบบ (Administration)
(๒) โปรแกรมประยุกต์รับสมัครงาน
(๓) โปรแกรมประยุกต์งานมอบหมายงานและติดตามความก้าวหน้า
(๔) โปรแกรมประยุกต์งานส้ารวจอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Mobile Application
(๕) โปรแกรมประยุกต์งานส้ารวจอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Web Application
(๖) โปรแกรมประยุกต์งานน้าเสนอผลเบืองต้น แบบ Web Application
(๗) โปรแกรมประยุกต์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๑๔) ศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูลการส้ารวจ/ส้ามะโน กับข้อมูลทะเบียน เตรียมข้อมูลในการศึกษาการ
จัดท้า Register-base Census เช่น ข้อมูลโครงการส้ารวจ/ส้ามะโนของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลทะเบียน
ของหน่วยงานอื่น และผลการศึกษาของต่างประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑) ในช่วงไตรมาสแรกได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงบางส่วนจึงต้องปรับแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว การจัดท้าประชาสัมพันธ์ จึงท้าให้งบประมาณในขันตอนการวางแผนและเตรียมงาน
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
๒) ในช่วงไตรมาสสองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
จึ งมีการปรั บ แผนเลื่ อนการจัดท้าส้ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปก่อน ท้าให้ ต้องมีการปรับ
กิจกรรม เช่น การจัดท้าประชาสัมพันธ์ จึงท้าให้ไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

-๑๔หมายเหตุ :
๑) การปรับแผนการด้าเนินงานโครงการ สปค. ๒๕๖๓ ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๒) การปรับแผนการด้าเนินงานโครงการ สปค. ๒๕๖๓ และปรับแผนงบประมาณบางส่วน โดยปรับ
วิธีการหรือรูปแบบการส้ามะโนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งจะได้รายงานผลการ
ด้าเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง (ระหว่างเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓) ต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑) มีการคืนเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของการลงพืนที่จัดเก็บข้อมูล และขอเลื่อนระยะเวลา
ในการด้าเนินโครงการฯ ออกไปก่อน
๒) เสนอแนะให้ปรับรูปแบบการส้ารวจส้ามะโนประชากร (Census) โดยไม่ต้องใช้การพบปะ (face to
face) และเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่

-๑๕-

๖

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจวัดลมชันบน
กิจกรรม จัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชันบนระดับต่าง ๆ
งบประมาณ ๑๘๕.๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต้าแหน่ง)
(หมายเหตุ งบประมาณผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จานวนเงินรวมทั้งโครงการ ๙๒๕ ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)
วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ จั ด หาเครื่ อ งวั ด ลมเฉื อ น (Lidar) และเครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ลมชั นบนของสนามบิ น ๕ แห่ ง
ประกอบด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยาน
อุบลราชธานี และท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ้านวน ๕ ระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดสภาพอากาศร้ายที่มี
ผลกระทบต่อการเดินอากาศในระยะประชิดสนามบิน และสนามบินที่มีความส้าคัญและมีการจราจรทางอากาศ
หนาแน่น ลดข้อจ้ากัดของเครื่องมือระบบอื่นๆ ให้ครอบคลุมพืนที่ของการเตือนภัยในการท้าการบินในระยะประชิด
สนามบิน ซึ่งเป็นข้อมูลส้าคัญในการพยากรณ์และเตือนภัยลักษณะของอากาศร้าย ส้าหรับเครื่องบินที่จะน้าเครื่อง
ขึนและร่ อนลงในระยะใกล้ ส นามบิ น ในแนวเส้ นทางบิน (Glide Slope) ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อการท้าการบิน
๒) เพื่อบู ร ณาการข้อมูล ร่ ว มกับเครื่อ งมื อชนิดอื่น ๆ ของสนามบินข้างต้น เช่น ระบบตรวจอากาศ
อัตโนมัติ (AWOS) หรือระบบตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อการพยากรณ์และการเตือนภัย
ให้มีความถูกต้องแม่นย้าและทันการณ์
๓) เพื่อพัฒ นาระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศร้ายที่ส นามบินและระยะ
ประชิดสนามบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศของสนามบินที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
เป้าหมาย
๑) พัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศร้ายที่สนามบินและระยะประชิด
สนามบิ น ของสนามบิ น ๕ แห่ ง ประกอบด้ ว ย ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ้านวน ๑ ระบบ ให้มีประสิทธิภาพ
ที่สูงขึน
๒) พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลตรวจอากาศที่สนามบินเพื่อสนับสนุนการ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศร้ายในเขตพืนที่ของสนามบินและระยะประชิดสนามบิน
๓) พัฒนาฐานข้อมูลของสภาพอากาศที่สนามบิน เพื่อการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้
ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อการพัฒนางานตรวจรายงาน และการแจ้งภัยจากสภาพอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อ
การเดินอากาศของสนามบินให้มีมาตรฐานที่สูงขึน
ตัวชี้วัด
มีระบบตรวจวัดสภาพอากาศร้ายที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา และท่าอากาศยานอุบลราชธานี ที่มีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินอากาศในพืนที่

-๑๖พื้นที่ดาเนินการ
- ท่าอากาศยานดอนเมือง
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา และ
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ผลการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ คือ
๑) ได้ด้าเนินการประกวดราคาจัดซือจัดจ้างตามระเบียบฯ เรียบร้อย
๒) ขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการเสนอส้านักงบประมาณ ขอความเห็นชอบราคาจากส้านักงบประมาณ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ไม่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑) มีการส่งคืนงบประมาณ ๑๕% ของโครงการฯ
๒) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อไป

-๑๗-

๗

ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)
งบประมาณ ๙๓.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต้าแหน่ง)
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ : ส้ า นั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั ง คม (กองป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการกระท้าความผิดทางเทคโนโลยี)
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์เนือหา ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึนในอินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายทางสังคม อันอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนมี
เครื่องมือในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนือหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะ
๒) เพื่อรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม ที่อาจท้าให้เกิดความเข้าใจผิด และมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
๓) เพื่อน้ าเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและสื่ อประชาสั มพันธ์เผยแพร่ อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก
วีดีทัศน์ หรือแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน และประชาชนถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ
๔) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์เนือหา บริหารการ
ข่ าว และรั บ แจ้ งเตือนผ่ านช่องทางต่างๆ ภายใต้โ ครงการ และด้าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
๕) เพื่ อ ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารโดยตรงกั บ ประชาชน เพื่ อ แจ้ ง เตื อ นเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม
เศรษฐกิจ หรือความมั่นคง ในวงกว้าง เช่น ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ
เป้าหมาย
๑) เพื่อมีหน่วยเฉพาะกิจ บุคลากร และเครื่องมือ เพื่อด้าเนินงานในการรวบรวมและวิเคราะห์ประเมิน
ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึนในอินเทอร์ เน็ ตและเครือข่ายทางสังคม และสามารถตรวจสอบ เชื่อมโยง และระบุต้นตอ
ของข่าวสารเหล่านัน ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๒) เพื่อมีช่องทางสื่อสาร และประสานงานรับแจ้งเบาะแสและข้อมูล จากประชาชน ในการบริหารงาน
ด้านการข่าวที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
ตัวชี้วัด
๑) รองรับแหล่งข้อมูลและการสนทนาได้ไม่ต่้ากว่า ๒๐,๐๐๐ แหล่งต่อปี
๒) รองรับข้อมูล เนือหา และการสนทนาออนไลน์ ได้ทังสินไม่ต่้ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งพันล้าน)
ข้อความต่อปี
๓) รวบรวมและตรวจสอบเนือหาต่างๆ ที่เกิดขึนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่้ากว่าวันละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โพสต์
/ ข้อความ
พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
ผลการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้า คิด เป็น ร้ อยละ ๕ ของเป้า หมายทั้งโครงการ คือ อยู่ในขันตอนการซือจ้าง โดยวิธี
คัดเลือก อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างมาดูข้อเสนอโครงการ

-๑๘ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ในระหว่างจัดท้า TOR มีขันตอนที่จะต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ สป.ดศ. จึงท้าให้ขันตอนการจัดท้า TOR ล่าช้า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑) ปัจจุบันมีการด้าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบข้อมูลต่อวัน เฉลี่ยประมาณ ๒๖,๐๐๐
โพสต์/ข้อความ และขณะนีอยู่ในกระบวนการจัดซือจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาจ้าง
๒) เห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างการท้างานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน โดยอาจจัดการกลไกในการ
ท้างาน หรือจัดตังกลุ่มภารกิจเพื่อบริหารจัดการโครงการฯ
๓) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนินโครงการฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม
เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่าก้าหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการ
ด้าเนิ น งานโครงการของหน่ ว ยงาน และด้ว ยสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19) ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ตามแผนที่ก้าหนด จึงเห็นควร
ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี แ ผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ปรั บ แผนการด้ า เนิ น งานให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์และสอดคล้องกับระยะเวลาการด้าเนินงานที่เหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

