แนวทางการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดทำโดย
กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและตรวจรำชกำร กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ
แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการตรวจ เร่งรัด ประสาน ติดตาม และกากับดูแล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่ ม งานติ ด ตามประเมิ น ผลและตรวจราชการ กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานสนับ สนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สารบั ญ
หน้ า
ส่วนที่ ๑

: บทนำ

๑

ส่วนที่ ๒

: กฎระเบียบ นโยบำย และแผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรำชกำร

๔

ส่วนที่ ๓

: กำรมอบหมำยผู้ตรวจรำชกำรรับผิดชอบเขตตรวจรำชกำร

๑๑

ส่วนที่ ๔

: แผนงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ภำยใต้แผนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓

ภาคผนวก :
(ก)

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘

(ข)

คำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมำยให้ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
รับผิดชอบกำรตรวจรำชกำร

(ค)

คำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง กำรตรวจรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี

(ง)

คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๘๔/๒๕๖๑ เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(จ)

คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๘๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
และมอบหมำยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจรำชกำร

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
๑.๑ การตรวจราชการ เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทาให้การปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้อง รองรับกับนโยบายรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
สามารถแก้ไขปั ญหาอุป สรรค ดาเนิ น การด้วยความโปร่งใส มีประสิ ทธิภ าพเกิดความคุ้มค่าและก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ เฉพาะในขอบเขตอานาจหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะ
ผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ ของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงจะตรวจ
ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวง หรือนโยบายสาคัญของรัฐบาล และตรวจติดตามความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนงาน/โครงการสาคัญของกระทรวง ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการตรวจติดตามแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนปัญหาสาคัญในพื้นที่ โดยยึดถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ซึ่งกาหนดไว้ว่า การบริ หาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่
ก าหนดให้ ก ารตรวจราชการด าเนิ น การตามแผนการตรวจราชการประจ าปี ห รื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง จาก
ผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
๑.๒ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม ได้ จั ด ท าแผนการตรวจราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผู้ ตรวจราชการกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการกากับ ติดตาม และเสนอแนะ เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ตอบสนองนโยบายของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
๑.๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีคาสั่งกระทรวงฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจติดตามการดาเนินงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑.๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีคาสั่งกระทรวงฯ ที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขต
ตรวจราชการ

๒
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
๒.๒ เพื่อใช้เป็ น กรอบการติดตามผลการดาเนิน งานแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ในสั งกัดกระทรวงฯ เพื่อให้ การปฏิบั ติ งานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ บรรลุ ผ ลตามวัตถุประสงค์ แ ละ
เป้าหมายที่กาหนด
๒.๓ เพื่อเป็ น เครื่ องมื อในการประเมินผลการปฏิบัติง านตามนโยบายที่ส าคั ญของรัฐ บาลและ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒.๔ เพื่อเป็ น เครื่ องมือในการประสานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ระหว่างส่ ว นราชการ
ภายในและภายนอกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓. เป้ำหมำย
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงฯ
ให้ ส ามารถดาเนิ น งานด้วยความเรีย บร้อย บรรลุ ผ ลตามเป้าหมาย ตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๕. แนวทำงกำรดำเนินงำน
ตามคาสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจติดตามการดาเนินงาน
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
๕.๑ การตรวจราชการโครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๒ การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
๕.๓ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ การตรวจราชการกรณีพิเศษตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง
๕.๕ การตรวจราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

๓
ทั้งนี้ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
● กำรตรวจรำชกำรกรณี ป กติ เป็ น การตรวจติ ดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐ บาล
นโยบายดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคม แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุใน
แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละครั้ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ จะต้องรายงานผลการตรวจราชการเสนอปลัดกระทรวงฯ และหากปลัดกระทรวงฯ เห็นว่ามีปัญหา
สาคัญ จะเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป
● กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร เป็นการตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ ซึ่งให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ ได้รับมอบหมาย ตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจาปี โดยหากการดาเนินการตรวจราชการ
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงใด ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจติดตาม หรือแก้ ไขปัญหา หรือผลักดันการ
ดาเนินการดังกล่าว และรายงานนายกรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา และให้จัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการประจาปี รายงานคณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๖.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่กาหนด
๖.๒ มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อย่างชัดเจน
๖.๓ ผู้ บ ริ ห ารของกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั ง คมได้ ทราบผลการดาเนิ นงาน ปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายและปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ ๒
กฎระเบียบ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
๑. กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่ งรัฐ เป็น
แนวทางให้รัฐดาเนินการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยในมาตรา ๖๕
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กาหนดให้ “การ
บริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน”
๑.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๑๑ วรรคแรก ได้กาหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจ
ที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น กาหนดแนวทางการปฏิ บัติราชการเพื่อให้เกิดการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ”
๑.๔ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีการตรวจราชการ
เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดทา
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการ
ดาเนินการดังกล่าว และเกิดความคุ้มค่ าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไป
ตามหลักการบริหารราชการแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ
๘ วรรคสี่ ได้กาหนดไว้ว่า “ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจ
ราชการประจาปี หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพื่อจัดทาแผนการ
ตรวจราชการประจาปี ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกาหนดมาตรฐาน
และเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”
๑.๕ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ( ก.ธ.จ. ) คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอานาจในจังหวัดเป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้น เพื่อสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ในจั งหวัดให้ ใช้วิธีการบริ ห ารกิจ การบ้านเมืองที่ ดี แจ้งให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด หั ว หน้าส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ในกรณีที่ พบว่า
มีการละเลยไม่ป ฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
การปฏิบัติ และการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

๕
๒. แผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
๒.๒ ยุทธศาสตร์ ต ามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๑ โดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริม สร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสานักงบประมาณ ซึ่งกาหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๖
๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พั ฒนาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ลประสิ ทธิ ภ าพสู งให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รองรับการ
เป็น Digital Thailand เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการสร้าง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่สาคัญ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่
และสามารถให้ บ ริ การได้อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่ อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ ยนข้อมูล
สารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ และการบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัล หมายถึง การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดย
อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาวภายใต้การส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัล จึงจาเป็ นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทย
อย่างยั่งยืนในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศที่ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากการบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิ จิทัล มีการรวบรวมและแปลงข้อมูล องค์ความรู้ของ
ประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและ
เป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะ
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen driven) สามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา และในระยะต่อไปด้วยความก้าวหน้า ของ
เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะ
แปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อานวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการ
ระหว่างกัน (peer to peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อ
การดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์

๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
การพั ฒ นาก าลั ง คนดิ จิ ทั ล หมายถึ ง การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรวั ย ท างานให้ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยตรง และทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การสร้ า งพลั ง ขั บ เคลื่ อ นประเทศแบบบู ร ณาการสู่ ค วามมั่ นใจในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิจิทัล
หมายถึงการอาศัยมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกา ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สากลมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยการสร้างความเชื่อมั่น และการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วนเพื่อ
ก่อให้เกิดการอานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
พร้อมกับสร้างแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
๒.๕ ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยการใช้ เ ทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบ
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โดยแต่ละยุทธศาสตร์ ได้กาหนดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
๑. ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
และบริการที่เท่าเทียมโดย
ผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพด้วยราคาที่เป็น
ธรรมและ
จ่ายได้

ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เข้าถึง
๒) ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจาที่
ความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติ ต่อหัว
(Fixed-broadband prices (% GNI pc))
๓) ร้อยละของเทศบาลเมืองในทุกจังหวัดที่มีการ
เชื่อมโยงและใช้งานระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมหลัก (Core Network) ด้วยความจุ
(Capacity) ที่ไม่ต่ากว่า 10 Gbps.
๔) เพิ่มปริมาณการใช้วงจรเชื่อมต่อไปยังกัมพูชา
พม่า และลาว ๒ เท่า ภายใน ๕ ปี
๕) ร้อยละความสาเร็จในการก่อสร้าง Digital Park
Thailand แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐
๖) ร้อยละความสาเร็จในการจัดตัง้ สถาบัน IoT ๑
สถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ัลแห่งอนาคต
ภายในปี ๒๕๖๕
๗) อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
Technology Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับ World Competitiveness ของ
IMD

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
TOT/CAT/
สดช./สป.ดศ.

ไม่เกิน
ร้อยละ ๓

TOT/CAT/
สดช./สป.ดศ.

ร้อยละ ๗๕

CAT

เพิ่มปีละ
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๐

CAT/TOT

ร้อยละ ๖๐

สศด.

อันดับ ๓๓

TOT/CAT/
สป.ดศ./สดช.

CAT

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการ
๒. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่
๑) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่าง
เพิ่มขึ้นจากการนาเทคโนโลยี ต่อเนื่อง
ดิจิทัลมาใช้ในการทาธุรกิจ
๒) จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจทิ ัลรายใหม่
(Digital Startup)
๓) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล
(Digital Competitiveness ของ IMD) ดีขึ้นจากปีที่
ผ่านมา
๔) กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของ
อุตสาหกรรมใน Digital Park Thailand
๕) มูลค่าการลงทุนจากสถาบัน IoT เพิ่มขึ้นร้อยละ
๕ ทุกปี
๖) จานวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ขับเคลื่อนธุรกิจ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
ไม่น้อยกว่า
๓๐๐ ราย
ดีขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา
๑ อันดับ
๒๔ ครั้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๕ (ทุกปี)
๓๐๐ ราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพธอ./สดช./
ปณท
สศด.
สดช./สศด./
สพธอ.
CAT/สศด./
สดช.
สศด.
สศด.

๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการ
๓. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ ๑) ร้อยละของประชาชนที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก ให้เกิดประโยชน์
เทคโนโลยีดิจิทลั
๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย
ทีสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน
ดิจิทัล
๓) จานวนผู้ใช้ประโยชน์ จากการต่ อยอดจากการ
ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

๔) จ านวนเมื อ งที่ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาและตอบโจทย์ของเมือง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๕
๑๐๐,๐๐๐ คน

๒ เมือง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สศด./สดช./
สป.ดศ.
สศด./สดช.
สดช./
สป.ดศ./
สศด./TOT/CA
T/ปณท/
สพธอ./สสช./
อต.
สศด.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
๔. ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางาน/บริการ
ภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๑) จานวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่
สดช./
กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
สป.ดศ./ สสช./
และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม
อต./ สศด./
สพธอ./
TOT/CAT/
ปณท
๒) จานวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุก ๔๓๐,๐๐๐ ครั้ง
สสช.
ภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ
๕. ประชาชน ภาครัฐ และ
๑) ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ร้อยละ ๗๗
อต.
เอกชน ได้รับบริการข้อมูล
ระยะปานกลาง
ข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้ง ๒) ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ
ร้อยละ ๗๘
อต.
เตือนภัยจากสภาวะอากาศ
การบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว ๓) ร้อยละของความสาเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว
ร้อยละ ๙๙
อต.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และสึนามิถูกต้องตามเกณฑ์และมาตรฐานการ
ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
๓ บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
๖. กาลังคน มีความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม

ตัวชี้วัด
จานวนกาลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึน้ ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐ คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สศด./สพธอ./
CAT/TOT/
สดช./สป.ดศ.

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการ
ปี ๒๕๖๓
๗. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่น ๑) จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/
๕ เรื่อง
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบั ติ ที่เอื้อต่อการใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๒) ร้อยละความสาเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกัน ร้อยละ ๙๐
หรื อ ป้ อ งปราม และอ านวยความยุ ติ ธ รรมด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล
๓) ร้ อยละของการแจ้ งเตื อนและด าเนิ นการเพื่ อ ไม่น้อยกว่า
ระงั บ หรื อ ป้ อ งกั น การโจมตี ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบ ร้อยละ ๙๔
รุ น แรงกั บ ระบบที่ มีก ารเฝ้าระวังโดย ThaiCERT
ภายใน ๑ ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์
๔) ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ร้อยละ ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.ดศ./สดช./
สศด./สพธอ.
สป.ดศ. (ปอท.,
ปท.)
สพธอ.

สพธอ.

ส่วนที่ ๓
การมอบหมายผู้ตรวจราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมำยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขต
ตรวจรำชกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร โดยมอบหมำยให้ผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงฯ รับผิดชอบกำรตรวจรำชกำรในเขตพื้นที่ตรวจรำชกำร ดังนี้
๑. นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง รับผิดชอบกำรตรวจรำชกำรในเขต
ตรวจรำชกำร ดังนี้ (๖ เขต / ๒๕ จังหวัด)
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน
จังหวัดชัยนำท จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่ำงทอง

เขตตรวจรำชกำรที่ ๓

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑
จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดรำชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เขตตรวจรำชกำรที่ ๕

กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสงขลำ

เขตตรวจรำชกำรที่ ๘

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๑
จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๓

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
สุรินทร์

เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๘

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๒
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
จังหวัดอุทัยธำนี

๒. นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง รับผิดชอบกำรตรวจรำชกำรในเขตตรวจ
รำชกำร ดังนี้ (๖ เขต / ๒๗ จังหวัด)
เขตตรวจรำชกำรที่ ๔

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๒
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
สมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสำคร

เขตตรวจรำชกำรที่ ๖

กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงำ จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล

๑๒
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคำย จังหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธำนี

เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดำหำร จังหวัดสกลนคร

เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๕

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปำง จังหวัด
ลำพูน

เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๑
จังหวัดตำก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๓. นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง รับผิดชอบกำรตรวจรำชกำรในเขต
ตรวจรำชกำร ดังนี้ (๗ เขต / ๒๕ จังหวัด)
เขตตรวจรำชกำรส่วนกลำง

กรุงเทพมหำนคร

เขตตรวจรำชกำรที่ ๒

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรปรำกำร

เขตตรวจรำชกำรที่ ๗

กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน
จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ

เขตตรวจรำชกำรที่ ๙

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๒
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตรำด จังหวัดนครนำยก จังหวัด
ปรำจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง
จังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหำสำรคำม
จังหวัดร้อยเอ็ด

เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๒
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนำจเจริญ
จังหวัดอุบลรำชธำนี

เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๖

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒
จังหวัดเชียงรำย จังหวัดน่ำน จังหวัดพะเยำ จังหวัดแพร่

ในกรณีจำเป็นและเพื่อควำมเหมำะสม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อำจมอบหมำยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปปฏิบัติรำชกำรพิเศษเฉพำะเรื่องนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้

ส่วนที่ ๔
แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามค าสั่ ง กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
๑. การตรวจราชการกรณีปกติ ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุในแนวทางการตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการส่ ง เสริ ม พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น (Thailand e-Commerce
Sustainability)
๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่
๑.๓ โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud
service: GDCC)
๑.๔ โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓
๑.๕ โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบน
๑.๖ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)
๑.๗ แผนงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
๑) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคอีสาน
(หนองคาย นครพนม มุกดาหาร)
๒) โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีคุณภาพระดับ
โลก (กระบี่ เชื่อมต่อภูเก็ต)
๓) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Smart
EEC)
๒. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการตรวจราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘
ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑๔
๒.๑ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
♦ การเกษตรสร้างมูลค่า
♦ การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
♦ การพัฒนาชุมชนเมือง
♦ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน
♦ การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้าโขง
๒.๒ การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรีย นของประชาชน หรื อ การผลั ก ดัน
การดาเนินโครงการ/มาตรการสาคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ หากการดาเนินการตรวจราชการตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กระทรวงใด ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ตรวจ
ราชการกรม ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจติดตาม หรือแก้ไขปัญหา หรือผลักดันการดาเนินการดังกล่าว และรายงาน
นายกรั ฐ มนตรี ท ราบหรื อ พิ จ ารณา และให้ จั ด ทารายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานคณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
กรณี ที่ ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู้ ต รวจราชการกระทรวงหรื อ ผู้ ต รวจ
ราชการกรมที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นปัญหาสาคัญและจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีนาเสนอปลัดสานักนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรายงานนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ

สรุปแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
ภายใต้แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ดศ.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๑
๒
๓

โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability)
โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่
แผนงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
โครงการที่ ๑ พัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคอีสาน
(หนองคาย นครพนม มุกดาหาร)
โครงการที่ ๒ สนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มคี ุณภาพระดับโลก
(กระบี่เชื่อมต่อภูเก็ต)
โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Smart EEC)
โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)
โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจวัดลมชัน้ บน
โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)

๒, ๓
๒
๓

๗๓.๔๓๐๗
๗.๗๕๙๖

สพธอ.
สศด.

หน้า ๒
หน้า ๕
หน้า ๖
หน้า ๖

สศด.

หน้า ๗

๔
๕
๖
๗

-๑-

๕๔.๗๖๒๘
64.9951

หน้า ๗

๔๙.๘๐๐๐
๔
๔
๔
๖

๓๙๑.๒๕๗๙
๔๗๘.๐๐๐๐
๑๘๕.๐๐๐
93.๐๐๐๐

สดช.
สสช.
อต.
สป.ดศ. (ปท.)

หน้า ๘
หน้า ๑๐
หน้า ๑๒
หน้า ๑๔

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
ภายใต้แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability)
กิจกรรมที่ ๑ ใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ
กิจกรรมที่ ๒ สร้างกรอบการทางานด้าน e-Commerce (e-Commerce Nation) เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการเป็นศูนย์ประสานงานและจัดการ
โครงการอีคอมเมิร์ซของประเทศ (National Project Management Office: National PMO)
กิจกรรมที่ ๓ ใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ (ด้านการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

พื้นที่ดาเนินการ

๑) เพื่อให้อีคอมเมิรซ์ เป็นเครื่องมือ
แก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน โดย
ทางานผ่านชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มอง
ตลอด Supply Chain ของการทา
อีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่การพัฒนาสินค้า
บริการ การช่วยหาแหล่งเงิน การนา
สินค้าบริการ Go Online การช่วย
ชาวบ้านและชุมชนบริหารระบบหลัง
บ้าน และช่วยผู้ประกอบการให้เติบโต
อย่างยั่งยืนด้วย e-Directory ที่รวบรวม
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการให้เห็นภาพทั้ง
ประเทศ

๑) ชาวบ้านในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุม่ สหกรณ์
การเกษตร และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น สามารถ
แก้ปัญหาปากท้อง มีรายได้เพิ่มขึน้
และการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน
อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้า
ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
และเป้าหมายทีส่ ภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๑) จานวนชุมชนต้นแบบ
e-Commerce ที่สามารถทาการ
วางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์
(๑๐ ชุมชน)
๒) จานวนคู่มือการดาเนินงาน
ในลักษณะ Project
Management Office (PMO)
(๑ ฉบับ)
๓) สามารถดาเนินการได้
ภายในปีงบประมาณ (๑๒ เดือน)

ดาเนินการ
กระจายทั้ง ๔ ภาค
(จานวน ๑๐ ชุมชน)
ซึ่งในขณะนี้คัดเลือก
ยังไม่แล้วเสร็จ โดย
ชุมชนแรกที่คัดเลือก
ทากิจกรรมอยู่ที่
จังหวัดสกลนคร

-๒-

วิธกี าร
ตรวจ
ทั้งโครงการ  ความคืบหน้าการ - ลงพื้นที่
๗๓.๔๓๐๗ ลบ. ดาเนินงานเป็นไปตาม - รายงาน
เป้าหมายโครงการฯ เป็นลาย
ลักษณ์
หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรค อักษร
- การ
ในการดาเนินงาน
 e-Commerce ประชุม
สามารถพัฒนาชุมชน
โดยการเพิ่มรายได้
ให้กับชาวบ้านมาก
น้อยเพียงใด
งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วัตถุประสงค์
๒) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SMEs ที่ประสบปัญหาขาดแรงงาน
(Workforce) ที่จะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการทา
ธุรกิจและ Go Online อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วย Workforce ให้สามารถประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้จากความรูแ้ ละ
ทักษะด้านดิจิทัล ไม่ตกงานแม้อยู่ในยุค
Digital Disruption
๓) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการ
ทางานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่ทาภารกิจด้าน
e-Commerce โดยผลักดันให้
e-Commerce เป็นวาระแห่งชาติ
(National Agenda) ผ่านรูปแบบการ
ทางานในลักษณะ PMO เพื่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิด
Impact ในระดับมหภาค โดยการลด
ความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และสร้าง
ชาติอย่างยั่งยืน
๔) เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็น
Foresight ด้าน e-Transaction และ
e-Commerce ในการต่อยอดการ
กาหนดนโยบายเพื่อกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒) ประเทศมีกาลังแรงงานทุก
๔) สามารถดาเนินการได้
ระดับ ตั้งแต่ระดับฐานราก ทุกเพศ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ทุกวัย ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ ๑๐๐)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทยที่มีศักยภาพใช้
เครื่องมือสื่อสารใกล้ตัว อาทิ
โทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ต
ที่รัฐจัดให้ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สินค้าและบริการ ตลอดจนสามารถ
ขายสินค้าและให้บริการบนตลาด
ออนไลน์ เพื่อลดความเหลื่อมล้า เพิ่ม
รายได้ สร้างโอกาส รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ อันนาไปสู่การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและเป็นการสร้างชาติให้
มั่นคงอย่างยั่งยืน
๓) ประเทศมีกรอบการทางาน
ด้านอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce
Nation) เป็นวาระแห่งชาติ (National
Agenda) ที่ทุกหน่วยงานทางาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อตอบโจทย์
การขับเคลื่อนประเทศเข้าสูศ่ ตวรรษที่
๒๑ และส่งเสริมการทาอีคอมเมิรซ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ

-๓-

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วิธกี าร
ตรวจ

วัตถุประสงค์
ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔) ประเทศมีข้อมูลการมองภาพ
ในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และด้านอี
คอมเมิรซ์ ทั้งในบทบาท
ภายในประเทศและเวทีระหว่าง
ประเทศที่พร้อมใช้งานในทุกระดับ
ตั้งแต่ผู้กาหนดนโยบาย (Policy
Maker) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

-๔-

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วิธกี าร
ตรวจ

๒

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และอยู่รอดได้
ดิจิทัลในกระบวนการผลิตของเกษตรกร อย่างยั่งยืน จากการประยุกต์ใช้
รายย่อย และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เทคโนโลยีดิจิทลั
แปรรูป เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด

พื้นที่ดาเนินการ

จานวนเกษตรกรรายย่อย
ทั่วประเทศ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ๔๐๐ ยกเว้น ภาคใต้
ราย
(เน้นพืชสวน และ
ปศุสัตว์)

-๕-

งบประมาณ
๗.๗๕๙๖ ลบ.

วิธกี าร
ตรวจ
 ความคืบหน้าการ - ลงพื้นที่
ดาเนินงานเป็นไปตาม - รายงาน
เป้าหมายโครงการฯ เป็นลาย
ลักษณ์
หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรค อักษร
- การ
ในการดาเนินงาน
 เกษตรกรรายย่อย ประชุม
และผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจเกษตรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมากน้อยเพียงใด
 เกษตรกรรายย่อย
และผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจเกษตรมีรายจ่าย
ลดลงจากการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหาร
จัดการ และบริหาร
การผลิตมากน้อย
เพียงใด
ประเด็นการตรวจ

๓

ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๑. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน
การจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาค
อีสาน (หนองคาย นครพนม มุกดาหาร)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา Platform ข้อมูลกลาง
ด้านระบบการขนส่งและการจราจรใน
พื้นที่ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว
คล่องตัว ตรวจสอบได้ และสามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางในการ
พัฒนาแนวทางและการแก้ไขปัญหาด้าน
ความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณด่าน
ชายแดน รวมถึงเป็นการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่พัฒนา

๑) ระบบการขนส่งเพื่อการค้าใน
พื้นที่มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว
และสามารถตรวจสอบได้
๒) ผู้ประกอบการ Startup
สามารถต่อยอดข้อมูลและสร้างธุรกิจ
ใหม่
๓) เกิด application เพื่อจัดคิวรถ
ในพื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
๑) เกิดการแก้ไขปัญหาด้าน
ความปลอดภัย สามารถป้องกัน
และสร้างความปลอดภัยด่าน
ชายแดนใน ๒ พื้นที่
๒) เกิดการพัฒนาความมั่นคง
ความปลอดภัยของประชาชน/
ชุมชนในพื้นที่พัฒนา ๒ พื้นที่

-๖-

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร

๕๔.๗๖๒๘
ลบ.

วิธกี าร
ตรวจ
 ความคืบหน้าการ - ลงพื้นที่
ดาเนินงานเป็นไปตาม - รายงาน
เป็นลาย
แผน/เป้าหมาย
ลักษณ์
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรค อักษร
- การ
ในการดาเนินงาน
ประชุม
ประเด็นการตรวจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒. โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มี
คุณภาพระดับโลก (กระบี่ เชื่อมต่อ
ภูเก็ต)
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้
เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่าง
ยั่งยืน

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
รายได้เพิ่ม และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
รวมทั้งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นใน
ด้านความปลอดภัยและได้รับความ
สะดวกในพื้นที่เป้าหมาย

๓. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Smart EEC)

ตัวชี้วัด

1) เกิดระบบแก้ไขปัญหาด้าน
การท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดกระบี่
1 จังหวัด
2) เกิดระบบแก้ไขปัญหาธุรกิจ
ดาเนินการท่องเที่ยวที่มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ ๑๐๐ ราย
3) เกิดการขยายผลการ
ท่องเที่ยว ความปลอดภัยพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต 1 จังหวัด
4) เกิดการส่งเสริมการลงทุน
ด้านบริการในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(startup) ไม่น้อยกว่า ๕ ราย
๑) เกิด Smart Mobility การขยาย
๑) เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ผลการเชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกส์ ใน
ของท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือ
ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ๑ ระบบ
๒) เกิด Smart Tourism ชายหาด
๒) เกิดการส่งเสริมต่อยอด
พัทยาขยายผลการพัฒนา สร้าง
ขยายผลการให้บริการเมือง ๕
มูลค่าเพิม่ ให้กับธุรกิจในพื้นที่เป้าหมาย ธุรกิจ
ดาเนินการ
๓) เกิดระบบด้านความ
๓) เกิด Smart Tourism ชายหาด ปลอดภัยสาธารณะ ๑ ระบบ
บางแสน จ.ชลบุรี
๔)

-๗-

พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดกระบีเ่ ชื่อมต่อ
จังหวัดภูเก็ต

๑) การขยายผลด้าน
การบูรณาการระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ เรือ รถ
ราง จากท่าเรือแหลมฉบัง
เพื่อเชื่อมโยงท่าเรือ
คลองเตย และสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่อง
ลาดกระบัง
๒) การขยายผลเมือง
อัจฉริยะในพื้นที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้วยระบบ
การรักษาความปลอดภัย
ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
ขยายไปยังเมืองท่องเที่ยว
จากชายหาดพัทยาและ
ชายหาดชลบุรี

วิธกี าร
ตรวจ
64.9951 ลบ.  ความคืบหน้าการ - ลงพื้นที่
ดาเนินงานเป็นไปตาม - รายงาน
เป็นลาย
แผน/เป้าหมาย
ลักษณ์
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรค อักษร
- การ
ในการดาเนินงาน
ประชุม
งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

๔๙.๘๐๐๐ ลบ.  ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
แผน/เป้าหมาย
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรค
ในการดาเนินงาน

- ลงพื้นที่
- รายงาน
เป็นลาย
ลักษณ์
อักษร
- การ
ประชุม

๔

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒) เพื่อให้มีระบบกลางในการ
ให้บริการ Cloud Service สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐที่มมี าตรฐาน ปลอดภัย
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อความต้องการในการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสูร่ ัฐบาลดิจิทัล
(Government Transformation)
๔) เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบงานภาครัฐ
(Availability) ให้ถึงมาตรฐานสากลคือ
๙๙.๙%

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สามารถให้บริการระบบคลาวด์กลาง
๑) หน่วยประมวลผลรวมที่
ภาครัฐที่มีหน่วยประมวลผลรวมที่
สามารถให้บริการได้อย่างน้อย
สามารถให้บริการได้อย่างน้อยจานวน จานวน 32,000 vCPU
๓๒,๐๐๐ vCPU และมีข้อมูลนาร่อง
๒) มีข้อมูลนาร่องจานวนไม่
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ไฟล์ (Data set) น้อยกว่า 15 ไฟล์ (Data set)

-๘-

พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพฯ และ
จังหวัดนนทบุรี

วิธกี าร
ตรวจ
๓๙๑.๒๕๗๙ ลบ.  ความคืบหน้าการ - รายงาน
ดาเนินงานเป็นไปตาม เป็นลาย
ลักษณ์
แผน/เป้าหมาย
อักษร
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรค - การ
ประชุม
ในการดาเนินงาน
งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๕) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้ามหน่วยงานได้อย่างมีมาตรฐานและ
เป็นระบบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
Big data ของภาครัฐ
๖) เพื่อประหยัดงบประมาณด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

-๙-

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วิธกี าร
ตรวจ

๕

ชื่อโครงการ : โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๑) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนและลักษณะของประชากรทุกคน
ทุกครัวเรือนตามที่อยู่จริง ในวันสามะโน
(ไม่คานึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจานวนและ
ลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของ
ประชากร
๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้าง
ประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการ
จัดทาการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศในอนาคต (Population
Projection)
๓) เพื่อจัดทาตัวชี้วัดด้านประชากร
และที่อยู่อาศัย ในการวัดการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ
ประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

๑) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรทุกคนจากทุกครัวเรือนทั่ว
ประเทศพร้อมกัน (ประมาณ ๒๑ ล้าน
ครัวเรือน) ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่
ต้องการจัดเก็บเป็นรายครัวเรือน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนทุก
พื้นที่ไม่ตกหล่นหรือซ้าซ้อน โดยได้รับ
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน
๒) มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่
จริงและที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่ย่อย ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
กาหนดนโยบาย และวางแผนในการ
พัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและ
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละ
พื้นที่

ตัวชี้วัด

พื้นที่ดาเนินการ

๑) จานวนรายงานผลข้อมูล ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สถิติสามะโนประชากรและเคหะ
(ทั่วราชอาณาจักร ภาค และราย
จังหวัด) จานวน ๑ เรื่อง ๘๒ ฉบับ
๒) จานวนรายงานสรุป
ตัวชี้วัดที่สาคัญของประชากรและ
ที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด ภาค
และทั่วประเทศ

-๑๐-

งบประมาณ
๔๗๘.๐๐๐๐
ลบ.

วิธกี าร
ตรวจ
 ความคืบหน้าการ - ลงพื้นที่
ดาเนินงานเป็นไปตาม - รายงาน
เป็นลาย
แผน/เป้าหมาย
ลักษณ์
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรค อักษร
- การ
ในการดาเนินงาน
ประชุม
ประเด็นการตรวจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓) มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่
จริงและที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่ย่อย ที่
สามารถนาไปใช้เพื่อจัดเตรียม
งบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภค
และบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ อย่าง
เหมาะสมแต่ละพื้นที่
๔) ใช้ข้อมูลในการจัดทาการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทยใน
อนาคต ซึ่งจานวนประชากรที่ได้จาก
การคาดประมาณได้นาไปใช้เป็นฐานใน
การคานวณตัวชี้วัดสาคัญด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
๕) ใช้ข้อมูลในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ของประเทศ

-๑๑-

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วิธกี าร
ตรวจ

๖

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบน
กิจกรรม จัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) เพื่อจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน
(Lidar) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบน
ของสนามบิน ๕ แห่ง ประกอบด้วย
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จ. สงขลา ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และท่า
อากาศยานเชียงใหม่ จานวน ๕ ระบบ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดสภาพ
อากาศร้ายที่มผี ลกระทบต่อการ
เดินอากาศในระยะประชิดสนามบินและ
ที่สนามบินที่มีความสาคัญและมี
การจราจรทางอากาศหนาแน่น
ลดข้อจากัดของเครื่องมือระบบอืน่ ๆ ให้
ครอบคลุมพื้นที่ของการเตือนภัยในการ
ทาการบินในระยะประชิดสนามบิน ซึ่ง
เป็นข้อมูลสาคัญในการพยากรณ์และ
เตือนภัยลักษณะของอากาศร้าย
สาหรับเครื่องบินที่จะนาเครื่องขึ้นและ
ร่อนลงในระยะใกล้สนามบินในแนว
เส้นทางบิน

๑) พัฒนาระบบตรวจวัดสภาพ
อากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศ
ร้ายที่สนามบินและระยะประชิด
สนามบินของสนามบิน ๕ แห่ง
ประกอบด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ. สงขลา
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยาน
อุบลราชธานี และท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ จานวน ๑ ระบบ ให้มี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
๒) พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล
และการบูรณาการข้อมูลตรวจอากาศ
ที่สนามบินเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศร้าย
ในเขตพื้นที่ของสนามบินและระยะ
ประชิดสนามบิน
๓) พัฒนาฐานข้อมูลของสภาพ
อากาศที่สนามบิน เพื่อการสนับสนุน
การศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรูด้ ้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อการพัฒนา
งานตรวจรายงาน และการแจ้งภัยจาก

มีระบบตรวจวัดสภาพอากาศร้าย
ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่า
อากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จ.สงขลา และท่าอากาศยาน
อุบลราชธานี ที่มีความทันสมัย
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและเพิ่มความปลอดภัย
ต่อการเดินอากาศในพื้นที่

-๑๒-

วิธกี าร
ตรวจ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ๑๘๕.๐๐๐ ลบ.  ความคืบหน้าการ - ลงพื้นที่
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ดาเนินงานเป็นไปตาม - รายงาน
ท่าอากาศยาน
เป็นลาย
แผน/เป้าหมาย
เชียงใหม่
ลักษณ์
โครงการฯ หรือไม่
ท่าอากาศยาน
 ปัญหา/อุปสรรค อักษร
หาดใหญ่ จ.สงขลา
- การ
ในการดาเนินงาน
และ
ประชุม
ท่าอากาศยาน
อุบลราชธานี
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(Glide Slope) ได้อย่างรวดเร็วและทัน สภาพอากาศร้ายที่มผี ลกระทบต่อการ
ต่อเหตุการณ์ ลดความเสีย่ งต่อการเกิด เดินอากาศของสนามบินให้มีมาตรฐาน
ที่สูงขึ้น
อุบัติเหตุต่อการทาการบิน
๒) เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกับ
เครื่องมือชนิดอื่น ๆ ของสนามบิน
ข้างต้น เช่น ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ
(AWOS) หรือระบบตรวจอากาศ
อัตโนมัตริ ะบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS)
เพื่อการพยากรณ์และการเตือนภัยให้มี
ความถูกต้องแม่นยาและทันการณ์
๓) เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพ
อากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศ
ร้ายที่สนามบินและระยะประชิด
สนามบิน เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการจราจรทางอากาศของสนามบิน
ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

-๑๓-

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วิธกี าร
ตรวจ

๗

ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยี)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

พื้นที่ดาเนินการ

1) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ
และวิเคราะห์ เนื้อหา ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคม อันอาจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อสังคม เศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประชาชน ตลอดจนมี
เครื่องมือในการจัดการแก้ไขและ
เผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะ
2) เพื่อรับแจ้งข่าวและเบาะแสของ
ข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม ที่อาจ
ทาให้เกิดความเข้าใจผิด และมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
3) เพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วีดีทัศน์
หรือแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน และ
ประชาชนถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ

๑) เพื่อมีหน่วยเฉพาะกิจ บุคลากร
และเครื่องมือ เพื่อดาเนินงานในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ประเมินข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายทางสังคม และสามารถ
ตรวจสอบ เชื่อมโยง และระบุต้นตอของ
ข่าวสารเหล่านั้น ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๒) เพื่อมีช่องทางสื่อสาร และ
ประสานงานรับแจ้งเบาะแสและข้อมูล
จากประชาชน ในการบริหารงานด้าน
การข่าวที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง

๑) รองรับแหล่งข้อมูลและการ
สนทนาได้ไม่ต่ากว่า ๒๐,๐๐๐
แหล่งต่อปี
๒) รองรับข้อมูล เนื้อหา และ
การสนทนาออนไลน์ ได้ทั้งสิ้น
ไม่ต่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
(หนึ่งพันล้าน) ข้อความต่อปี
๓) รวบรวมและตรวจสอบ
เนื้อหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ากว่าวันละ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โพสต์ / ข้อความ

กรุงเทพมหานคร

-๑๔-

วิธกี าร
ตรวจ
93.๐๐๐๐ ลบ.  ความคืบหน้าการ - รายงาน
ดาเนินงานเป็นไปตาม เป็นลาย
ลักษณ์
แผน/เป้าหมาย
อักษร
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรค - การ
ประชุม
ในการดาเนินงาน
งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

4) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการ
วิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และรับ
แจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้
โครงการ และดาเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ประชาชนและสื่อมวลชน
5) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสาร
โดยตรงกับประชาชน เพื่อแจ้งเตือนเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ หรือ
ความมั่นคงในวงกว้าง เช่น ภัยพิบัติและ
เหตุฉุกเฉินต่างๆ

-๑๕-

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ประเด็นการตรวจ

วิธกี าร
ตรวจ

ภาคผนวก

ภาคผนวก
(ก)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่การตรวจราชการเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดิน
ที่จะทําใหการปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย และแกไข
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ อันเกิดจากการดําเนินการดังกลาว เพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการปฏิบัติราชการ
หรือการจัดทําภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ ห ารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการตรวจราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๒
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใชสมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการของหนวยงานของ
รัฐทุกหนวย ยกเวนการตรวจราชการในหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม

-๒-

ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ผูตรวจราชการ” หมายความวา ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจ
ราชการกระทรวง ผูตรวจราชการกรม หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีหนาที่ในการตรวจราชการ
แตไมรวมถึงผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
“ผูรับการตรวจ” หมายความวา หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่อยูในหนวยงานของรัฐ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา
(๑) ราชการบริ ห ารส ว นกลาง ราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าค ราชการบริ ห าร
สวนทองถิ่น
(๒) หนวยงานในการบริหารราชการในตางประเทศ
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(๔) หนวยงานของรัฐที่อยูในกํากับของฝายบริหาร
“เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ” หมายความว า ผู ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานของรั ฐ
แตไมรวมถึงสมาชิกสภาทองถิ่น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวงดวย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงดวย
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และสวนราชการที่ไมมี
ฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการเปนอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เปนอธิบดี
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการของกรมดวย
ขอ ๖ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจราชการ
ขอ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของ
รัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนตางๆ ของชาติ
และของหนวยงานของรัฐ

-๓-

(๒) เพื่อตรวจติดตามวาหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งของนายกรัฐมนตรี และเปนไปตามความ
มุงหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตรใด ๆ ที่กําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือวาระ
แหงชาติหรือไม
(๓) เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ
(๔) เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาที่ของ
รัฐและประชาชน
(๕) เพื่ อ แสวงหาข อ เท็ จ จริ ง และสื บ สวนสอบสวนเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ห รื อ
สถานการณในพื้นที่
ขอ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําป
หรือตามที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
แผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําตามรอบปงบประมาณ
โดยใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและผูตรวจราชการรวมกันจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของ
ปงบประมาณนั้น
ถาในกระทรวงใดมีผูตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการ
ตรวจราชการประจําปของกรม ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง
ภายในเดือนกันยายนของทุกป ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหนา
หน ว ยงานที่ มี แ ผนการตรวจราชการประจํ า ป ต ามวรรคสอง หรื อ ผู ต รวจราชการที่ หั ว หน า หน ว ยงาน
มอบหมาย มารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหสอดคลองโดยไมซ้ําซอน
กันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผูตรวจ
ราชการใหเปนแนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ตามวรรคสามได ข อ ยุ ติ เ ป น ประการใด ให ห น ว ยงานทุ ก หน ว ย
ที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอยุตินั้น
ขอ ๙ ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการ
ตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยใน
ฐานะ ผู ส อดส อ งดู แ ลแทนคณะรั ฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ป ระจํ า
สํานักนายกรัฐมนตรี

-๔-

ผูตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง
ผู ต รวจราชการกรม รั บ ผิ ด ชอบและมี อํ า นาจและหน า ที่ ใ นการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของกรม ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี
ขอ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ตองตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการใน
เรื่องเดียวกัน ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม ที่
เกี่ยวของประสานงานหรือรวมกันดําเนินการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชนสุขของประชาชน
ขอ ๑๑ การแบงพื้นที่การตรวจราชการ ใหเปนไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี

หมวด ๒
อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการ
ขอ ๑๒ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจราชการตามขอ ๗ ใหผูตรวจราชการ
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สั่ ง เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรให ผู รั บ การตรวจปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ให
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่อง
ใด ๆ ในระหวางการตรวจราชการไว กอน หากเห็น วาจะกอใหเ กิดความเสียหายแกทางราชการหรื อ
ประโยชนของประชาชนอยางรายแรง และเมื่อไดสั่งการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ
หรือพิจารณาโดยดวน
(๓) สั่งใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา

-๕-

(๔) สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการ
รองเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการตรวจ และรายงานผูบังคับบัญชา
เพื่อทราบ
(๖) เรียกประชุมเจาหนาที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือรวมกัน
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูตรวจราชการสั่งตามขอ ๑๒ (๒) ใหผูรับการตรวจปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
โดยพลัน ในกรณีที่ผูรับการตรวจไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวได ใหผูรับการตรวจชี้แจงขอขัดของ
พรอมเหตุผลใหผูตรวจราชการทราบ และใหผูตรวจราชการรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๑๔ ในการตรวจราชการ ใหผูตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียม
ของทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการตามหมวด ๔
ขอ ๑๕ เพื่ อ ให ก ารตรวจราชการ เป น ไปอย า งมี เ อกภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อ กรมใด โดยสภาพและปริม าณงานสมควรมี หัว หน าผู ต รวจราชการ ให
ผูมีอํานาจตามกฎหมายมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเปนหัวหนาผูตรวจราชการ และจะใหมี
รองหัวหนาผูตรวจราชการดวยก็ได
ในกรณี มี ความจํ าเป นและเพื่อประโยชนของทางราชการ อาจขอกํา หนดให มี
ตําแหนงหัวหนาผูตรวจราชการเปนการเฉพาะก็ได
ให หั ว หน า ผู ต รวจราชการมี อํ า นาจและหน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก ผู ต รวจ
ราชการ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๖ ผูรับการตรวจมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจราชการในการเขาไปใน
สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนในการตรวจราชการ
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานใหครบถวน และ
พรอมที่จะใหผูตรวจราชการตรวจสอบได
(๓) ชี้ แ จงและตอบข อ ซั ก ถามต า งๆ พร อ มทั้ ง หาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ให แ ก ผู ต รวจ
ราชการ

-๖-

(๔) ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผูตรวจราชการไดสั่งการในระหวาง
ตรวจราชการไวกอน หากไมสามารถดําเนินการไดตามที่ผูตรวจราชการสั่งการ ใหชี้แจงขอขัดของพรอม
เหตุผลใหผูตรวจราชการทราบโดยเร็ว
(๕) ดําเนินการอื่นที่เปนประโยชนในการตรวจราชการ

หมวด ๓
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ
ขอ ๑๗ ภายใต บังคั บข อ ๑๘ เมื่ อเสร็ จ สิ้น การตรวจราชการในแต ละคราว ให ผูต รวจ
ราชการรายงานผลการตรวจราชการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณี ผู ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ให ร ายงานถึ ง ปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และในกรณีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นวามีปญหาสําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี
หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการ หรือกํากับการบริหารราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลเขตพื้นที่เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป
(๒) กรณีผูตรวจราชการกระทรวง ใหรายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหนากลุม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหนากลุมภารกิจที่รับผิดชอบเห็นวามีปญหาสําคัญ
ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป
(๓) กรณีผูตรวจราชการกรม ใหรายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี เห็นวามี
ปญหาสําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอหัวหนากลุมภารกิจเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป ในกรณีที่ไมมี
หัวหนากลุมภารกิจ ใหรายงานปลัดกระทรวงเจาสังกัดแทน
การรายงานผลการตรวจราชการของผู ต รวจราชการต อ รั ฐ มนตรี หรื อ รอง
นายกรัฐมนตรี ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผูตรวจราชการรายงานถึงปญหาหรืออุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการ
แกไขหรือปรับปรุง ใหเปนหนาที่ของผูตรวจราชการซึ่งจัดทํารายงานที่จะคอยติดตามผลการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และถาพนหกสิบวันแลวยังมิไดมีการดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงอยางหนึ่ง
อยางใด ใหรายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขต
พื้นที่เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
สํา หรั บการรายงานผลการตรวจราชการตามข อ ๑๐ ให ผูตรวจราชการสํานั ก
นายกรั ฐ มนตรี ผู ต รวจราชการกระทรวง และผูต รวจราชการกรม แล ว แต ก รณี พิ จ ารณา ประมวลผล
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วิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหารวมกัน และนํารายงานเสนอแนะผูมีอํานาจ หรือผูมี
สวนเกี่ยวของ เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ แลวแตกรณี
ขอ ๑๘ ในการตรวจราชการแตละครั้ง ถาผูตรวจราชการพบเห็นปญหา อุปสรรค หรือ
แนวโนมที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเปนสวนรวม หรือตอผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการหรือแผนงาน ใหรีบจัดทํารายงานโดยสรุปพรอมทั้งขอเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้น เพื่อดําเนินการแกไขใหลุลวงโดยเร็ว แลวแจงใหผูตรวจราชการทราบภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูตรวจราชการ
เมื่ อ ครบกํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ถ า ผู ต รวจราชการยั ง มิ ไ ด รั บ แจ ง ผลการ
ดําเนินการ หรือไดรับแจงวาปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวอยูนอกเหนืออํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ให
ผูตรวจราชการรายงานผูบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิได
แกไขปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวภายในเวลาอันสมควร สําหรับกรณีเปนรายงานของผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูตรวจราชการกระทรวงใหรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเปนรายงาน
ของผูตรวจราชการกรมใหรายงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ
ขอ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรายงานหรือจะตองขอ
คําวินิจฉัยสั่งการจากผูมีอํานาจ ใหผูตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท หรือเครื่องมือ
สื่อสารอื่น และใหบันทึกการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานผลการตรวจราชการดวย
ขอ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ให จั ด ทํ า โดยสรุ ป ให เ ห็ น ถึ ง สภาพตาม
วัตถุประสงคของการตรวจราชการพรอมทั้งปญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแกไขดวยก็ได
ในกรณีที่ไดแนะนําหรือสั่งการดวยวาจาไวใหสรุปคําแนะนําและการสั่งการนั้นไว
ในรายงานดวย

หมวด ๔
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการ
ขอ ๒๑ ผูตรวจราชการพึงรวบรวมขอมูลและติดตามขาวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอยาง
ครบถวนสมบูรณ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และทําหนาที่สอดสองดูแลงานราชการทั้งที่เปนของ
หนวยงานของรัฐตนสังกัดของตนและราชการของหนวยงานของรัฐอื่น ตรวจติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพื่อใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
ในการแกไขปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง
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ในกรณีที่พบเห็นปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไมวาจะอยูในความรับผิดชอบ
ของหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม ใหเปนหนาที่ที่จะตองรายงานใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
กิจการนั้นไดทราบโดยทันทีดวย และใหนําความในขอ ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๒ ผูตรวจราชการตองรวมมือและประสานงานระหวางกันทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของสวนราชการตาง ๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๒๓ ผูตรวจราชการตองไมรับสิ่งของมีคาหรือผลประโยชนใด ๆ จากผูรับการตรวจ
หรือผูเกี่ยวของ

หมวด ๕
สมุดตรวจราชการ
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานของรัฐที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคจัดใหมีสมุดตรวจราชการไวประจํา
ณ สํานักงานหรือที่ทําการ
หน ว ยของรั ฐ อื่ น ที่ มิ ใ ช ห น ว ยงานของรั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง จะจั ด ให มี ส มุ ด ตรวจ
ราชการตามที่เห็นสมควรหรือจําเปนก็ได
สมุดตรวจราชการอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) วัน เดือน ป ที่ตรวจ
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงคที่ตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่ งาน หรือ
โครงการที่ตรวจไวดวยก็ได
(๓) ข อ เสนอแนะหรื อการสั่ ง การของผูต รวจราชการที่ จํา เปน ต องดํ า เนิ น การ
โดยรีบดวน และไดแนะนําหรือสั่งการไวดวยวาจาแลว
(๔) การดําเนินการของผูรับการตรวจ
ขอ ๒๕ เมื่อผูตรวจราชการไปตรวจราชการที่สํานักงานหรือที่ทําการของหนวยงานของรัฐ
ใหผูตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พรอมทั้งลงลายมือชื่อ ตําแหนง และ
วัน เดือน ป ที่ตรวจไวเปนหลักฐาน
ในกรณีที่ผูตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ของรัฐหลายหนวยและไดบันทึกการตรวจราชการไวในสมุดตรวจราชการที่หนวยงานของรัฐหนวยใด
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หนวยหนึ่งแลว อาจไมลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเลมอื่นในเขตทองที่เดียวกัน
ก็ได แตตองบันทึกอางอิงไวในสมุดตรวจราชการของหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่ตรวจนั้นดวย
ขอ ๒๖ ใหผูรับการตรวจดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการบันทึกไวในขอ ๒๕ ในกรณีที่
สามารถดําเนินการไดโดยทันที ใหรบี ดําเนินการโดยไมชักชา แลวบันทึกไวในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่
ไมสามารถดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการบันทึกไดทันทีหรือไมสามารถดําเนินการได ใหบันทึกชี้แจง
ขอขัดของ พรอมทั้งเหตุผลไวในสมุดตรวจราชการ
ขอ ๒๗ ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ผูตรวจราชการไดบันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามขอ ๒๕ ใหผูรับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผูตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการดําเนินการของผูรับการตรวจเสนอตอผูบังคับบัญชา
ในกรณี ที่ ผู รั บ การตรวจหรื อ กิ จ กรรมที่ ต รวจอยู ใ นเขตพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด นอก
กรุงเทพมหานคร ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบดวย

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ หนวยงานของรัฐใดมีระเบียบวาดวยการตรวจราชการของหนวยงานของตนเปน
การเฉพาะและไมสอดคลองกับระเบียบนี้ ใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหสอดคลองกับระเบียบนี้
ในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิไดมีการปรับปรุง
ระเบียบ ใหผูตรวจราชการและผูรับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๒๙ สมุ ด ตรวจราชการหรื อ แบบตรวจราชการที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช บั ง คั บ
ใหคงใชไดตอไป
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พันตํารวจโท
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘

ภาคผนวก
(ข)

ภาคผนวก
(ค)

คำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี
ที่
/๒๕๖๒
เรื่อง กำรตรวจรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
------------------------------------------การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงเป็นมาตรการสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ การจั ด ท าภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ บรรลุ เ ป้ า หมาย สอดคล้ อ งกั บ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายของรั ฐ บาล และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญ หา
อุปสรรคเร่งด่วนของประเทศ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และเป็นการดาเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๙) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงมีคาสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดาเนินการตรวจราชการตามคาสั่ง ดังนี้
๑. การตรวจราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘
ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.๑ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
๑.๑.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า
๑.๑.๒ การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
๑.๑.๓ การพัฒนาชุมชนเมือง
๑.๑.๔ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน
๑.๑.๕ การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้าโขง

-๒๑.๒ การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อนหรือ ข้ อร้ อ งเรีย นของประชาชน หรื อ การผลั ก ดัน
การดาเนินโครงการ/มาตรการสาคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้ ง นี้ หากการด าเนิ น การตรวจราชการตามข้ อ ๑.๑ และ ๑.๒ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของกระทรวงใด
ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ตรวจราชการกรม
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจติดตาม หรือแก้ไขปัญหา หรือผลักดันการดาเนินการดังกล่าว และรายงานนายกรัฐมนตรี
ทราบหรือพิจารณา และให้จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานคณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
กรณีที่ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรม
ที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นปัญหาสาคัญและจะต้องแก้ไ ขปัญหาโดยเร่ง ด่วน ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจหน้า ที่แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรัฐ มนตรีนาเสนอปลั ด ส านัก นายกรัฐ มนตรี พิจ ารณาแจ้ง
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรายงานนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ
๒. การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจัง หวัดแบบบูร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรั ฐ มนตรีร่ วมกั บ ผู้ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจัง หวั ดและกลุ่ม จั ง หวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจัง หวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้กระทรวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ
และจังหวัด อานวยความสะดวก ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โดยการเตรียมบุคคล เอกสารและข้อมูล
ต่าง ๆ ประกอบการตรวจราชการ เพื่อให้ ผลการตรวจราชการมีค วามสมบูร ณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่
การวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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