แนวทางการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำโดย
กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ
แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้สนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจ เร่งรัด ประสาน ติดตาม และกากับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้ ส ามารถดาเนิ น งานบรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล รวมถึง
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่ ม งานติ ด ตามประเมิ น ผลและตรวจราชการ กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มกราคม ๒๕๖๔

สารบั ญ
หน้ า
ส่วนที่ ๑ : บทนำ

๑–๓

ส่วนที่ ๒ : กฎระเบียบ นโยบำย และแผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรำชกำร

๔ – ๑๔

ส่วนที่ ๓ : กำรมอบหมำยผู้ตรวจรำชกำรรับผิดชอบเขตตรวจรำชกำร

๑๕ – ๑๖

ส่วนที่ ๔ : แผนงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ภำยใต้แผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗ – ๑๘

ภาคผนวก :
(ก) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
(ข) คำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๗๘/๒๕๖๓
เรื่อง กำรตรวจรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
(ค) คำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔๐๘/๒๕๖๓
เรื่อง มอบหมำยให้ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรีรับผิดชอบกำรตรวจรำชกำร
(ง) คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๕๔/๒๕๖๓
เรื่อง มอบหมำยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจรำชกำร
(จ) คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๕๙/๒๕๖๓
เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ฉ) รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ภำยใต้แผนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑) โครงกำรบริกำรอินเทอร์เน็ตสำธำรณะสู่ชุมชน
(๒) กำรสร้ำงและพัฒนำวิสำหกิจในระยะเริ่มต้น
(๓) โครงกำรยกระดับศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
(๔) โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนำระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ
(Government Data Canter and Cloud service : GDCC)
(๕) โครงกำรเรียนโค้ดดิ้งพัฒนำ STEM
(๖) โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ
(๗) โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยำระดับอำเภอให้เป็น
ระบบอัตโนมัติ

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 โดยยึดถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี 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 หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง
จากผู้บังคับบัญชา 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. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผู้ ตรวจราชการกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการกากับ ติดตาม และเสนอแนะ เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ตอบสนองนโยบายของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
๑.๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีคาสั่งกระทรวงฯ ที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจ
ราชการ
๑.๔ กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ได้มีคาสั่ งกระทรวงฯ ที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจติดตามการดาเนินงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ติงานเป็นไปตามแผนงาน/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 ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕. แนวทำงกำรดำเนินงำน
ตามคาสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจติดตามการดาเนินงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
๕.๑ การตรวจราชการแผนงาน/โครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๒ การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
๕.๓ การตรวจราชการแบบบูรณาการ : ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นนโยบายสาคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕.๔ การตรวจราชการกรณีพิเศษตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง
๕.๕ การตรวจราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
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๕.๖ การตรวจราชการตามคาสั่ งส านักนายกรัฐ มนตรี ที่ ๒๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิ งหาคม
๒๕๖๓ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับ เคลื่ อ นไทยไปด้ว ยกัน ข้อ ๕ วรรคสาม “ให้ ผู้ ตรวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี และผู้ ตรวจราชการทุกกระทรวงในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่เกี่ยวข้องให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
และประสานงานกับหน่วยราชการที่ตนสังกัดเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการดาเนินงานระดับจังหวัดได้”
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. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุใน
แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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 หรือผลัก ดันการ
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 ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวใน
ข้อ ๘ วรรคสี่ ได้กาหนดไว้ว่า “ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจ
ราชการประจาปี หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพื่อจัดทาแผนการ
ตรวจราชการประจาปี ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกาหนดมาตรฐาน
และเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”
๑.๕ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีเขตอานาจในจังหวัดเป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสั งคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทน
ภาคธุร กิจ เอกชนในจั งหวัดนั้ น เพื่อสอดส่ องการปฏิบัติภ ารกิจของหน่ว ยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ในกรณีที่ พบว่ามีการละเลย
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิ บัติ และ
การส่ งเสริ มตามหลั ก คุณธรรม จริ ย ธรรม และหลั กธรรมาภิบาลเพื่ อ การบริห ารกิจ การบ้านเมื อ งที่ ดี ข อง
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
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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 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 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. ๒๕๖๔ ของสานักงบประมาณ ซึ่งกาหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๖
๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ให้ ค รอบคลุ ม
ทั่วประเทศ
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
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยอาศั ย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ภ าคธุ ร กิ จ สามารถลดต้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร พร้ อ มกั บ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาวภายใต้
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงจาเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงาน
ของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศที่ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากการบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข้อมูล องค์ความรู้ของ
ประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและ
เป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ
จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen driven) สามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พื้ นที่ และภาษา และในระยะต่อไปด้วยความก้าวหน้า ของ
เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐ
จะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อานวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า
บริการระหว่างกัน (peer to peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 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 และการคุ้มครองสิ ทธิให้ แก่ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภาคส่ ว น
เพื่อก่อให้เกิดการอานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
พร้อมกับสร้างแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
๒.๕ ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยแต่ละยุทธศาสตร์ ได้กาหนดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ดังนี้

๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
๑. ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
และบริการที่เท่าเทียมโดย
ผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
NT (TOT /
CAT)
สดช.
สป.ดศ.

ไม่เกิน
ร้อยละ ๒.๕

NT (TOT /
CAT)
สดช.
สป.ดศ.

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐

NT
(CAT / TOT)

๑) ร้อยละของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเข้าถึง
หมายเหตุ
(1) การด าเนิ น การขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม เติ ม ใน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบกลาง รายการค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ง เสริ ม และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบด้วย
โรงเรี ยนสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(สพฐ.) = 1,029 แห่ง
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) = 36 แห่ง
การจัดการศึกษาสาหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) = 98 แห่ง
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) =
14 แห่ง
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) = 10 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) = 484 แห่ง
(2) ในปี 64- 65 จะยกเลิกตัวชี้วัดนี้ เนือ่ งจากสามารถ
ดาเนินการได้ครบร้อยละ 100

๒) ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจาที่
ความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว
(Fixed-broadband prices (% GNI pc))
หมายเหตุ
(๑) ตั ว ชี้ วั ด นี้ ถ อดมาจากแผน DE ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
เป้าหมายที่ ๒ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกินร้อยละ ๒
ของรายได้มวลรวมประชาชาติ (หน้า 25)
(๒) ตั ว ชี้ วั ด นี้ เ ป็ น ของ IMD โดยใช้ ข้ อ มู ล ICT Development
Index (IDI) 2017 จาก ITU
Fixed-broadband prices (% GNI pc) = 3.8
Mobile-broadband prices 500 MB (% GNI pc) = 1.2
Mobile-broadband prices 1 GB (% GNI pc) = 1.2
(๓) วัดเฉพาะ Fixed-broadband prices เนื่องจาก Mobilebroadband prices ของประเทศไทยต่ากว่าร้อยละ ๒ อยู่แล้ว

๓) ร้อยละของการให้บริการโครงข่ายความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ
(๑) ปีฐาน ๖๒ ร้อยละ ๑๐ คือ ผลการดาเนินงานของ NT (CAT)
เมื่อเทียบกับจานวนอาเภอ ที่ดาเนินการ
(๒) จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปี ๒๕๖๒
ประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน (หน่วย)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
76
เทศบาลนคร
30
เทศบาลเมือง
183
เทศบลตาบล
2,235
องค์การบริหารส่วนตาบล
5,326
รวมทั้งสิ้น
7,850

๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชี้วัด
๔) เพิ่มปริมาณการใช้วงจรเชื่อมต่อ
ไปยังกัมพูชา เมียนมา และลาว ๒ เท่า
ภายใน ๓ ปี
๕) อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
Technology Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับ World Competitiveness ของ
IMD

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
เพิ่มร้อยละ ๓๐
จากปีที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
NT
(CAT / TOT)

อันดับ ๓๖

NT (TOT /
CAT)
สป.ดศ.
สดช.

หมายเหตุ
ตัวชี้วัดนี้นามาแทนตัวชี้วัดที่ถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตัวชี้วัด 5.1 อันดับ
ความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(Network Readiness Index: NRI) ของ WEF ที่ไม่ได้รายงาน
ตั้งแต่ปี 2016

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
๒. สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
นาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ใน
การประกอบธุรกิจ

ตัวชี้วัด
๑) มู ล ค่ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง
๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
เพิ่ม ร้อยละ ๕
จากปีที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพธอ./สดช./
ปณท
สศด.

อันดับ ๓๘

สดช./สพธอ./
สศด./สปดศ.

ร้อยละ ๑๐

NT (CAT

ร้อยละ ๘๐

สศด.

หมายเหตุ
ตัวชี้วัดนี้จัดเก็บข้อมูลโดย depa

๓) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล
(Digital Competitiveness ของ IMD) ดีขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา
หมายเหตุ
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง สดช. รับเป็นหน่วยงานหลักใน
การติดตามและการจัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม การดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องเป็นการดาเนินการในภาพรวมของ ดศ.

๔) ร้อยละความสาเร็จในการก่อสร้าง Digital Park
Thailand แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐
๕) ร้ อ ยละความส าเร็ จ ในการจั ด ตั้ ง Thailand
Digital Valley (สถาบัน IoT) ๑ สถาบัน เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตภายในปี ๒๕๖๕
หมายเหตุ
ผลการดาเนินงาน คือ ผลการก่อสร้างสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต อาคาร IoT 1 และ 2 เมื่อเทียบ
กับแผนงานโครงการ (ตามงวด TOR)

๖) จานวนเมืองหรือพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขต ๒๐ เมือง/พื้นที่
ส่ ง เสริ ม เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ และมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

สศด.

๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๗๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สศด./สดช./
สป.ดศ./สพธอ./
สสช./NT (TOT
/ CAT)

๒.๘ ล้านคน

สป.ดศ./สศด./
NT (TOT /
CAT)/ปณท/
สพธอ./สสช./
อต.

๔๐ ชุมชน

สศด.

หมายเหตุ
(๑) พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(๒) ปี ๖๒ เท่ากับ ๗ เมือง/พื้นที่ คือ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
๓. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิ ิทัล

ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ
(๑) สสช. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล โดยกาหนดให้ประชากรที่
ใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไปที่เคยใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต จากสถานที่ ต่ า งๆ ระหว่ า ง ๓ เดื อ นก่ อ นวั น
สัมภาษณ์ โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้ งโต๊ะ (PC)
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook, Netbook) Tablet และ
โทรศัพท์มือถือ
(๒) ปี ๖๐ = ร้อยละ ๕๒.๙ / ปี ๖๑ = ร้อยละ ๖๐.๘

๒) จ านวนผู้ ใช้ ประโยชน์ จากการขยายโครงสร้ าง
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม
หมายเหตุ
(1) วัดจากโครงการดังต่อไปนี้
• การขยายโครงข่ายใน 24,700 หมู่บ้าน/เน็ตอาสาประชารัฐ
(ปี 62 = 2.638 ล้านคน)
• โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
• โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
• การเชื่ อ มต่ อ จากโครงข่ า ย (open access) ภายในพื้ น ที่
โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
(2) ผู้ใช้ประโยชน์ หมายถึง ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงวัย ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ด้านดิจิทัล

๓) จานวนชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มี รายได้ เพิ่ มขึ้ นหรื อมี รายจ่ ายลดลง ไม่ น้ อยกว่ า
ร้อยละ ๕ ต่อปี

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

ตัวชี้วัด
๑) จานวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่
กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๗ บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.ดศ./สดช./
สสช./อต./
สศด./สพธอ./
NT (TOT /
CAT)/ปณท

๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

12,000 VM

สดช. (NT
(CAT))

๔๘๐,๐๐๐ ครั้ง

สสช.

ร้อยละ ๘๗

สสช.

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๑๐๐,๐๐๐ คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สศด./สพธอ./
NT (CAT /
TOT)/สดช./
สป.ดศ.

หมำยเหตุ
(1) บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง บริการดิจิทัลใน
ลั ก ษณะอั ต โนมั ติ ที่ ผู้ รั บบริ ก ารสามารถได้ รั บบริ ก ารดิ จิ ทั ล ที่
เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันได้โดยไม่
ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล ที่หลากหลาย
(2) ปี 62 = 3 บริ ก าร ประกอบด้ ว ย 1. แอปพลิ เ คชั น
เครื อ ข่ า ยเน็ ต อาสาประชารั ฐ 2. Thai Stat และ 3. TMD
SmartSim

๒) ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ให้บริการ
ได้ตาม SLA uptime ร้อยละ ๙๙.๙ ต่อเดือน และ
มี capacity รองรั บ จ านวน virtual machine
(VM) สาหรับให้บริการ
หมายเหตุ
(1) ข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริ ก าร หรื อ Service Level
Agreement (SLA) ของเซิ ร์ ฟ หมายถึ ง Uptime Guarantee
ของระบบ (OS and Network) 99.9% โดยใน 100% ของ
Uptime Guarantee ของทางด้าน computer system/network
นั้น ภายใน 1 ปี ยอมให้ระบบสามารถเกิด Downtime ได้ 9
ชั่วโมง
(2) virtual machine (VM) คื อ การจ าลองระบบปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์บนเครื่องจริง ทาให้สามารถใช้งาน
ได้เหมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องภายในเครื่องเดียว และ
สามารถรันระบบปฏิบัติการได้หลายระบบ โดยที่เครื่องจริงและ
เครื่องเสมือนนั้นมีทรัพยากรที่เป็นอิสระจากกัน

๓) จ านวนการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สถิ ติ ภ าครั ฐ แก่
ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ
หมายเหตุ
ในปี 63 สสช. ขอคงค่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๔) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล สถิ ติ
ภาครัฐทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ
หมายเหตุ
ในปี 63 สสช. ขอคงค่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ตัวชี้วัด
จานวนกาลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี
หมายเหตุ
(๑) กาลังคนด้านดิจิทัล หมายถึง นักเรียน/นักศึกษา บุคลากร
ด้าน IT และบุคลากรทุกอาชีพ เพื่อให้มีทักษะด้านดิจิทัล
(๒) แผนปฏิบัติการ DE ตั้งเป้า ๕๐๐.๐๐๐ คน ภายในปี ๖๔
(๓) แผนแม่บทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปี ๖๑-๖๔ ตั้งเป้า
๕๐๐.๐๐๐ คน

๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการ
๖. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่น ๑) จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๕ เรื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.ดศ./สดช./
สศด./สพธอ./
สสช./อต./สคส.

ร้อยละ ๙๔

สป.ดศ.
(ปอท. / ปท.)

ร้อยละ ๙๕

ปอท.

หมำยเหตุ
กฎหมายที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2562 รวม 6
เรื่อง ได้แก่
(1) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(2) พ.ร.บ.การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ยทางไซเบอร์ พ.ศ.
2562
(3) พ.ร.บ.สานักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
(4) พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2562
(5) พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์)
(6) พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

๒) ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการและ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล
หมำยเหตุ
สามารถแบ่งย่อย ออกเป็นจานวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย (ร้อยละ 99.61)
- จานวนเรื่องที่รับเข้า : 525 เรื่อง 14,647 URLs
- จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการ : 523 เรื่อง 14,601 URLs
2. งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(ร้อยละ 100)
- จานวนเรื่องที่รับเข้า : 3,188 เรื่อง
- จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการ : 3,188 เรื่อง
3. งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
(ร้อยละ 88.89)
- จานวนเรื่องที่รับเข้า : 18 เรื่อง
- จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการ : 16 เรื่อง

๓) ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการจั บ กุ ม ผู้ ก ระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หมายเหตุ
(1) จากค่าเฉลี่ยผลการจับกุม 3 ปี ย้อนหลัง
= (ผลการจับกุม ปี 60+61+62) = ปี 63 (141 คดี)
3
(2) การจับกุมในฐานความผิด คือ
1. ความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายของการ
กระท าความผิ ด เป็ น ความลั บ ของระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความ
มั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบคอมพิวเตอร์
2. ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คดี ที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ห รื อ ชุ ด อุ ป กรณ์ ข อง
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกาหนด
คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์
หรื อ ชุ ด อุ ปกรณ์ ท าหน้ า ที่ ประมวลผลข้ อ มู ล โดยอั ต โนมั ติ เ ป็ น
เครื่องมือหลักในการกระทาความผิด

๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๖

สพธอ.

ร้อยละ ๗๗

สพธอ.

3. เกี่ยวกับการนาเข้าหรือเผยแพร่ขอมูลคอมพิวเตอรที่ระบุว่า
เป็ น ความผิ ด ในกฎหมายว่ า ด้ วยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรหรือการนาเข้าหรือเผยแพร่ขอ้ มูลคอมพิวเตอรที่
เป็นความผิดอาญา

๔) ร้อยละของการแจ้งเตือนและดาเนินการเพื่อ
ระงั บ หรื อ ป้ อ งกั น การโจมตี ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบ
รุ น แรงกั บ ระบบที่ มีก ารเฝ้าระวังโดย ThaiCERT
ภายใน ๑ ชั่วโมงหลังจากได้ผล
การวิเคราะห์
๕) ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
หมำยเหตุ
สพธอ. ใช้ผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2562
(โครงการ e-Transaction Data Analytic โดยใช้ ค าถามจาก
งานสารวจ CIGI-Ipsos Global Survey on Internet Security
and Trust) พบว่ า ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การใช้ เ ทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้านเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ร้อยละ 73.35

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการ
๗. ประชาชน ภาครั ฐ และ ๑) ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
เอกชน ได้ รั บ บริ ก ารข้ อ มู ล ระยะปานกลาง
ข่ า วสารอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา การ หมำยเหตุ
เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน การพยากรณ์ อ ากาศระยะสั้ น ของกรม
แจ้ ง เตื อ นภั ย จากสภาวะ (1)
อุตุนิยมวิทยามีความถูกต้อง ร้อยละ 88 (ข้อมูลปี 2561) ซึ่งมี
อากาศ และการแจ้ ง ข่ า ว ความถูกต้องค่อนข้างสูงและสามารถแจ้งเตือนภัยในระยะสั้นได้
แผ่ น ดิ น ไหวได้ อ ย่ า งสะดวก ดี แต่เนื่องจากผู้รบั บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เกษตรกรภาค
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมี การขนส่ง รวมถึงหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้า ต้องการข้อมูล
พยากรณ์ อ ากาศซึ่ ง มี ร ะยะเวลายาวนาน 7-10 วั น เพื่ อ การ
มาตรฐาน
วางแผนและลดผลกระทบ และภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๗๙

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อต.

ร้อยละ ๘๐

อต.

ร้อยละ ๙๙

อต.

(2) ระยะเวลาในการพยากรณ์อากาศ ประกอบด้วย
• ระยะสั้น คือ 24 ชั่วโมง
• ระยะปานกลาง คือ 7 วันล่วงหน้า
• ระยะยาว คือ 1 เดือน

๒) ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ
การบิน
หมายเหตุ
เนื่องจากเดิมในปี 62 ตัวชี้วัดนี้วัดผลการดาเนินงานที่ท่าอากาศ
ยานการบินสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียว สาหรับปี 2563 จะเพิ่ม
ในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง

๓) ร้ อ ยละของความส าเร็ จ ในการแจ้ ง ข่ า ว
แผ่ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ แ ละ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
(1) ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้โดยเร็วและสะดวก เพราะมีหลายช่องทางในการแจ้งข่าว
(2) การปฏิ บัติง านด้ านการจัด การภั ยเกี่ยวข้องกับระบบและ
มนุษย์ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ต้องมีความเสี่ยงและความผิดพลาด แต่
ควรควบคุม ให้มีน้อยที่สุดและยอมรับได้

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส่วนที่ ๓
การมอบหมายผู้ตรวจราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีคำสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๒๓ ลงวันที่ ๒๙
ตุลำคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมำยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจ
รำชกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณำกำร โดยมอบหมำยให้ผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงฯ รับผิดชอบกำรตรวจรำชกำรในเขตพื้นที่ตรวจรำชกำร ดังนี้
๑. นางคนึงนิจ คชศิลา หั ว หน้ำผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวง มีอำนำจหน้ำที่ ให้ คำปรึกษำ
แนะนำแก่ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงฯ เป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งตรวจ แนะนำ
และติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนภูมิภำคของหน่วยงำนในสังกัด (๙ เขต / ๓๘ จังหวัด) ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๓

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้แก่
จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดรำชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๖

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงำ
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล

เขตตรวจราชการที่ ๗

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่
จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ

เขตตรวจราชการที่ ๙

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตรำด จังหวัดนครนำยก
จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้แก่
จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคำย
จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธำนี
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้แก่
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดำหำร จังหวัดสกลนคร
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่
จังหวัดเชียงรำย จังหวัดน่ำน จังหวัดพะเยำ จังหวัดแพร่
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่
จังหวัดตำก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๖
๒. นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง มีอำนำจหน้ำที่ ตรวจ แนะนำ และติดตำม
กำรปฏิบัติรำชกำรในกรุงเทพมหำนครและรำชกำรส่วนภูมิภำคของหน่วยงำนในสังกัด (๙ เขต / ๓๘ จังหวัด)
ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 1

เขตตรวจราชการที่ 2

เขตตรวจราชการที่ ๔

เขตตรวจราชการที่ 5

เขตตรวจราชการที่ ๘

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้แก่
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้แก่
จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่
จังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหำสำรคำม จังหวัดร้อยเอ็ด
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปำง
จังหวัดลำพูน
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่
จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี
ในกรณีจาเป็นและเพื่อความเหมาะสม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปปฏิบัติราชการพิเศษเฉพาะเรื่องนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้

ส่วนที่ ๔
แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๖๓ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง มอบหมายให้ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงตรวจติ ด ตามการด าเนิ น งานแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
๑. การตรวจราชการกรณีปกติ ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุในแนวทางการตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (สดช.)
๑.๒ โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น กิจกรรม: ส่งเสริมและสนับสนุน
ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) (สศด.)
๑.๓ โครงการยกระดับศูนย์การเรีย นรู้ ICT ชุมชนสู่ ศูนย์ดิจิทัล ชุมชน กิจกรรม: จัดเช่า
อุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน (สดช.)
๑.๔ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
(Government Data Center and Cloud Service : GDCC) (สดช.)
๑.๕ โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM (สศด.)
๑.๖ โครงการพัฒ นาแพลตฟอร์มดิจิทัล ของรัฐ กิจกรรม: ให้ บริการเฝ้ าระวังภัยคุกคาม
ไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ (สพธอ.)
๑.๗ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดั บอาเภอ
ให้เป็นระบบอัตโนมัติ (อต.)
๒. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการตรวจราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘
ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๒.๑ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
♦ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในภาพรวม
♦ การจัดการแหล่งน้าชุมชนภาคการเกษตร

๑๘
♦ การส่ งเสริ มและพัฒ นาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
(คทช.)
♦ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
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
ทั้ ง นี้ หากการด าเนิ น การตรวจราชการตามข้ อ ๒.๑ และ ๒.๒ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
กระทรวงใด ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ตรวจ
ราชการกรม ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจติดตาม หรือแก้ไขปัญหา หรือผลักดันการดาเนินการดังกล่าว และรายงาน
นายกรั ฐ มนตรี ท ราบหรื อ พิ จ ารณา และให้ จั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานคณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
กรณีที่ผู้ตรวจราชการสานั กนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรม
ที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นปัญหาสาคัญและจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีนาเสนอปลัดสานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแจ้งหัวหน้า
ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรายงานนายกรั ฐ มนตรี และรองนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ป ระจ า
สานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
ภายใต้แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ชื่อโครงการ : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
งบประมาณ : 346.3220 ล้านบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต ณ แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพสร้าง
ธุรกิจ และเพิ่มรายได้ในชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
และยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ

เป้าหมาย
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะสู่ชุมชน จานวนไม่
น้อยกว่า 8,246 แห่ง ใน
ระยะเวลา 12 เดือน

ตัวชี้วัด
ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสูช่ ุมชน
จานวนไม่น้อยกว่า 8,246 แห่ง

๑๙

พื้นที่ดาเนินการ
ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต
เช่น ศูนย์
การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
ห้องสมุดประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชน
เป็นต้น
ที่กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ

ประเด็นการตรวจ
 ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายโครงการฯ
หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรคใน
การดาเนินงาน

วิธีการตรวจ
- ลงพื้นที่
- รายงานเป็น
ลายลักษณ์
อักษร
- การประชุม
(Online,
Offline)
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ชื่อโครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น กิจกรรม: ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup)
งบประมาณ : 48.0355 ล้านบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการเป็น
ผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจ ได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
Digital Startup ได้รับการ
สนับสนุนและสามารถจด
จัดตั้งธุรกิจได้

ตัวชี้วัด
Digital Startup ได้รับการสนับสนุนและ
สามารถจดจัดตั้งธุรกิจ จานวน 100 ราย

๒๐

พื้นที่ดาเนินการ
ประเด็นการตรวจ
กรุงเทพฯ
 ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายโครงการฯ
หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรคใน
การดาเนินงาน

วิธีการตรวจ
- ลงพื้นที่
- รายงานเป็น
ลายลักษณ์
อักษร
- การประชุม
(Online,
Offline)
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ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม: จัดเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน จานวน 250 แห่ง
งบประมาณ : 147.8700 ล้านบาท (งบประมาณ ปี ๒๕๖๔) (หมายเหตุ งบประมาณทั้งโครงการ (3 ปี) พ.ศ. 2564 – 2566 จานวน 505.8700 ล้านบาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่เอื้อสาหรับการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย ทุกที่
ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทลั
2) เพื่อเช่าใช้อุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน
จานวน 250 แห่ง ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรูไ้ อซี
ทีชุมชนเพื่อยกระดับสูศ่ ูนย์ดิจิทลั ชุมชน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การ มีอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT
เรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน 250 ชุมชน จานวน 250 แห่ง (กลุ่มที่ 1
แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์
งบประมาณปี 2564)
ดิจิทัลชุมชน
(ซึง่ มีการดาเนินโครงการ โดยงบประมาณ
2563 จานวน 250 แห่ง ซึ่งกาหนดแล้ว
เสร็จในเดือนกันยายน 2564)

๒๑

พื้นที่ดาเนินการ
ประเด็นการตรวจ
ทัว่ ประเทศ  ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
แผน/เป้าหมาย
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรคใน
การดาเนินงาน

วิธีการตรวจ
- ลงพื้นที่
- รายงานเป็น
ลายลักษณ์
อักษร
- การประชุม
(Online,
Offline)
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม: พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)
งบประมาณ : 845.7631 ล้านบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
2) เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud
Service สาหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Government Transformation)
4) เพือ่ เพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการ
ระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้ถึงมาตรฐานสากล
คือ 99.99%
5) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงาน
ได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ Big data ของภาครัฐเพื่อประหยัด
งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

เป้าหมาย
สามารถให้บริการระบบคลา
วด์กลางภาครัฐที่มีหน่วย
ประมวลผลรวมที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างน้อยจานวน
48,000 vCPU หรือ 12,000
VM โดยมีหน่วยงานภาครัฐใช้
บริการไม่น้อยกว่า 600
หน่วยงาน (สะสม) และมีข้อมูล
เปิดจานวนไม่น้อยกว่า 7 ไฟล์
(Data Set)

ตัวชี้วัด
1) มีหน่วยประมวลผลรวมทีส่ ามารถ
ให้บริการได้อย่างน้อย 48,000 vCPU
หรือ 12,000 VM (จานวนสะสม)
2) มีข้อมูลเปิดจานวนไม่น้อยกว่า 7
ไฟล์ (Data Set)
3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

๒๒

พื้นที่ดาเนินการ
ประเด็นการตรวจ
พื้นที่ให้บริการ  ความคืบหน้าการ
ทั่วประเทศ ดาเนินงานเป็นไปตาม
แผน/เป้าหมาย
ศูนย์บริหาร โครงการฯ หรือไม่
ระบบคลาวด์ ที่  ปัญหา/อุปสรรคใน
กรุงเทพฯ และ การดาเนินงาน
จังหวัดนนทบุรี

วิธีการตรวจ
- ลงพื้นที่
- รายงานเป็น
ลายลักษณ์
อักษร
- การประชุม
(Online,
Offline)
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ชื่อโครงการ : โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM
งบประมาณ : 76.4946 ล้านบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์
1 ) ยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเพือ่ รองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการที่
ผสมผสานวิชา STEM และ coding ที่ช่วยสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
2) ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความพร้อม เท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
พร้อมเป็นผู้ให้คาแนะนาแก่เยาวชนผู้เรียนได้ และนา
ร่องให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต
3) พัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน STEM และ Coding ในอุปกรณ์ที่มีความ
หลากหลาย ราคาถูก ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถเลือก
ประยุกต์ใช้จากหลายเทคโนโลยี เช่น ประยุกต์ใช้งาน
ด้าน IoT, เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล, Artificial
Intelligence

เป้าหมาย
1) จานวนสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ในเขตเมือง โรงเรียน
ขนาดกลาง ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะ
ด้าน Coding STEM และ IoT
2) จานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะ Coding
STEM และ IoT
3) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย
ได้รับพัฒนาทักษะการสอนด้าน
Coding STEM และ IoT
4) ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มต้นมีรายได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด
พื้นที่ดาเนินการ
1) จานวนสถานศึกษาขนาดใหญ่ในเขต
ทั่วประเทศ
เมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับทักษะด้าน Coding STEM และ
IoT จานวน 38 โรงเรียน
2) จานวนนักเรียน (ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ในเขตเมือง) ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะ
Coding STEM และ IoT จานวน 2,800 ราย
3) จานวนสถานศึกษาขนาดกลางได้รับ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะ
ด้าน Coding STEM และ IoT จานวน 40
โรงเรียน
4) จานวนนักเรียน (ในโรงเรียนขนาด
กลาง) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ Coding STEM
และ IoT จานวน 5,560 ราย
5) จานวนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ได้รับพัฒนา
ทักษะการสอนด้าน Coding STEM และ
IoT จานวน 140 ราย ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้นมีรายได้เพิ่ม 65 ล้านบาท

๒๓

ประเด็นการตรวจ
 ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
แผน/เป้าหมาย
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรคใน
การดาเนินงาน

วิธีการตรวจ
- ลงพื้นที่
- รายงานเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
- การประชุม
(Online,
Offline)
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม: ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ
งบประมาณ : 275.5009 ล้านบาท (หมายเหตุ: งบประมาณรวมทั้งโครงการ 340.4640 ล้านบาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์
1) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง (Secured
Environment) ได้แก่ บริการพื้นฐานสาคัญที่
น่าเชื่อถือ (Trusted Services) สาหรับบริการ
ประชาชนในกระบวนการอนุมตั ิ อนุญาตของทาง
ราชการ และการตรวจสอบเฝ้าระวังทางด้าน
Cybersecurity ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
2) ตอบสนองและจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคาม
ไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(Critical Information Infrastructure) ตาม
ข้อกาหนดของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)

เป้าหมาย
1) หน่วยงานภาครัฐได้รับ
การเฝ้าระวังและป้องกันภัย
คุกคามทางเทคโนโลยี
สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ
2) มีเครื่องมือที่ช่วยใน
การประสานการแจ้งเหตุ
ร่วมกับหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(Critical Information
Infrastructure) เพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัย
คุกคามได้อย่างทันท่วงที และ
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
พื้นที่ดาเนินการ
1) มีมาตรฐานสาหรับเอกสาร
ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID/การใช้ลายมือชื่อ
หน่วยงานรัฐ
อิเล็กทรอนิกสฺ/์ ชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ทั่วประเทศ
ภาครัฐและมีเครื่องมือในการปกป้องระบบ
หรือข้อมูลที่สาคัญของภาครัฐ สาหรับ
มีการเฝ้าระวัง
250 หน่วยงาน 1 ระบบ
ระบบโดย
2) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้วย
ThaiCERT
Service Availability 24x7 (SLA ร้อยละ
กรุงเทพฯ
99) และผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานมี
(สพธอ.)
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3) ร้อยละของการแจ้งเตือนและ
ดาเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตี
ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีการ
เฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมง
หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ร้อยละ 96

๒๔

ประเด็นการตรวจ
 ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
แผน/เป้าหมาย
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรคใน
การดาเนินงาน

วิธีการตรวจ
- ลงพื้นที่
- รายงานเป็น
ลายลักษณ์
อักษร
- การประชุม
(Online,
Offline)
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ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอาเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ
งบประมาณ : 123.1300 ล้านบาท (หมายเหตุ: งบประมาณรวมทั้งโครงการ 615.6500 ล้านบาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจวัดเดิมของสถานี
ฝนระดับอาเภอจากการตรวจด้วยบุคคลไปสู่การใช้
การตรวจวัดด้วยระบบดิจิทัล
2) ลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
ภายนอกตรวจวัดข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยา
3) ข้อมูลที่ได้มีความรวดเร็ว ประชาชน
หน่วยงานราชการ สามารถนาไปใช้ประกอบการ
วางแผน เฝ้าระวังเตือนภัย สภาพอากาศ และใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการประกอบอาชีพได้
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้า และ
สภาพอากาศสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลใน
ภารกิจได้
5) ประชาชนในพื้นที่เห็นความสาคัญและ
ตระหนักรู้ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพราะสามารถใช้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเพื่อเฝ้าระวังภัย
ใช้ในการประกอบอาชีพโดยผ่านระบบดิจิทัล
ที่ทันสมัย

เป้าหมาย
1) ระบบการตรวจวัดสารประกอบทั้ง 5
ชนิด ของสถานีฝนระดับดาเภอเข้าสู่ระบบดิจิทลั
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลสามารถใช้งานได้
ทันท่วงที
2) ลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากรภายนอกตรวจวัดข้อมูลสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยา
3) ข้อมูลที่ได้มีความรวดเร็ว ประชาชน
หน่วยงานราชการ สามารถนาไปใช้ประกอบการ
วางแผน เฝ้าระวังเตือนภัย สภาพอากาศ และใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการประกอบอาชีพได้
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้า
และสภาพอากาศสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูล
ในภารกิจได้
5) ประชาชนในพื้นที่เห็นความสาคัญและ
ตระหนักรู้ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพราะสามารถใช้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเพื่อ
เฝ้าระวังภัย ใช้ในการประกอบอาชีพโดยผ่าน
ระบบดิจิทลั ที่ทันสมัย

๒๕

ตัวชี้วัด
ระบบตรวจวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาระดับอาเภอ
ให้เป็นระบบอัตโนมัติ
จานวน 1 ระบบ (1,105
สถานี)

พื้นที่ดาเนินการ
ประเด็นการตรวจ
ทั่วประเทศ  ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
แผน/เป้าหมาย
โครงการฯ หรือไม่
 ปัญหา/อุปสรรคใน
การดาเนินงาน

วิธีการตรวจ
- ลงพื้นที่
- รายงานเป็น
ลายลักษณ์
อักษร
- การประชุม
(Online,
Offline)

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
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(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)

ภาคผนวก
(ง)

ภาคผนวก
(จ)

ภาคผนวก
(ฉ)

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
ภายใต้แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
****************************************
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ชือ่ โครงการ : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
งบประมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๔๖.๓๒๒๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดจิ ิทัล
สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ
๑) ชื่อ – นามสกุล
นายธีรวุฒิ ธงค์ภักดิ์
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลั
เบอร์โทรศัพท์
02-14168๑๕
อีเมล teeravut.t@onde.go.th
๒) ชื่อ – นามสกุล
นายกฤษณ์ โกวิทพัฒนา
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์
02-1416857
อีเมล krit.k@onde.go.th
๓) ชื่อ – นามสกุล
นางสาวนฤมล พันธุ์มาดี
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์
02-14168๔๔
อีเมล narumol.p@onde.go.th
*********************************

๑.

หลักการและเหตุผล

ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ได้แถลงนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถใน
การแข่งขัน สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายหลัก 12 ประการของรัฐบาล ได้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ ซึ่งสอดรับกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒ นาดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคม ยุ ทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิ ทธิภ าพสู งให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสู ง ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ นั้น ได้กาหนดแผนงานหนึ่ง คือ จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยภาครัฐให้การสนับสนุนความต้องการการใช้งาน (Demand) ขั้น
พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษา โรงพยาบาล ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล และศู น ย์ ส ารสนเทศชุ ม ชน รวมถึ ง บริ ก าร
อิ น เทอร์ เ น็ ต สาธารณะสู่ ชุ ม ชน ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดย
ให้บริการแก่พื้นที่ชุมชน ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๙ แห่ง เช่น ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน, สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด), ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล), ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และห้องสมุดประชาชน เป็นต้น ผ่านโครงข่ายเคเบิล
ใยแก้วนาแสงที่ระดับความเร็วไม่น้อยกว่า 100/50 Mbps (โดยเป็นลักษณะ Fixed IP อย่างน้อย 1 IP) ซึง่ แต่
ละจุดจะมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ าย (Free Wi-Fi) จานวนไม่น้อยกว่า 1 จุด ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะและสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็น

๒
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จึงเห็น
ควรจัดให้มีการดาเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุม ชน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน จานวน ๘,๒๔๖ แห่ง เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องและอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนสามารถนาอุปกรณ์ของตน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ เป็น
ต้น มาใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ และยังเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างโอกาสการพัฒนาทางอาชีพและ
รายได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อันนามาสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
๒.

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต ณ แหล่ งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพสร้างธุรกิจ
และเพิ่มรายได้ในชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลที่เ ป็น
ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ
๓.

เป้าหมาย
ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า 8,246 แห่ง ในระยะเวลา ๑๒ เดือน

๕.

ตัวชี้วัด
ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า 8,246 แห่ง

๖.

พื้นที่ดาเนินการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตจานวนไม่น้อยกว่า 8,246 แห่ง เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด ห้องสมุดประชาชน ศูนย์เรียนรู้ไอซีทีชุมชน เป็นต้น ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
๗.

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

๘.

แผนการดาเนินการ
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชน จานวน 8,246
แห่งทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ สุ่มทดสอบการใช้บริการตามสัญญา

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
มกราคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕
มกราคม ๒๕๖๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๕

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดาเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๙.

ระยะเวลาดาเนินการ
๑๒ เดือน (เริ่ม ........-............สิ้นสุด..........-..............)

๑๐. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (ผลลัพธ์)
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ
ผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
๑๐.

ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล นายกฤษณ์ โกวิทพัฒนา ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ 021416857
อีเมล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
krit.k@onde.go.th

๓
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ชื่อโครงการ : การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
งบประมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 48.0355 ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดจิ ิทัล
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ – นามสกุล
นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
เบอร์โทรศัพท์
0982830491
อีเมล jirawat.ro@depa.or.th
*********************************

๑.

หลักการและเหตุผล

วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) เป็นธุรกิจที่นาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้
ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาฐานความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่ซับซ้อนและลอกเลียน
ได้ยากจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือคู่แข่งในท้องตลาด ที่จะทาให้สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด อันจะเป็น
กลไกที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในทุ ก ภาคส่ ว น และผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยก้ า วข้ า มจากประเทศเศรษฐกิ จ
ระดับกลางที่เน้นการรับจ้างผลิต เป็นประเทศผู้สร้างนวัตกรรมเองได้
การส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ที่สามารถเติบโต ได้รับการระดมทุน และ
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างประสบผลสาเร็จ จึงจาเป็นต้องมีการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ดังนั้น จึงเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การส่งเสริมและ
อานวยความสะดวกให้วิสาหกิจเริ่มต้นดิจิทัลสามารถเติบโตได้ สานักงานส่ งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงจัดตั้ง
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัล
เริ่มต้นของประเทศ โดยภารกิจที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นเร่งด่วน
โดยที่ผ่านมา แม้จะมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างแพร่หลายและประเทศ
ไทยประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่งในการดึงดูดวิสาหกิจเริ่มต้นและองคาพยพที่เกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง แต่
กระนั้น ประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายในการพัฒนาและดึงดูดวิสาหกิจเริ่มต้น ในมิติต่าง ๆ อันได้แก่
๑) มิติด้านการประกอบธุรกิจ พบว่ าที่ผ่านมา ยังมีกฎหมายและกฎระเบียบบางส่วน ที่ไม่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการประกอบการและการลงทุน ส่งผลให้ วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพจานวนหนึ่ง ต้องไปจดทะเบียนใน
ต่ า งประเทศ เช่ น โครงสร้ า งกฎหมายประมวลแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ไม่ อ นุ ญ าตให้ พ นั ก งานถื อ หุ้ น และการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขบุริมสิทธิ์ ส่งผลให้นักลงทุน Venture Capital จานวนหนึ่ง มีข้อกาหนดให้วิสาหกิจเริ่มต้น
ไทย ไปจดทะเบียนในต่างประเทศก่อนจะได้รับการลงทุน
๒) มิติด้านการระดมทุน พบว่าที่ผ่านมา แม้รัฐจะมีกลไกสนับสนุนด้านเงินทุนเพิ่มขึ้น แต่การให้เงินทุน
สนับสนุนแก่วิสาหกิจเริ่มต้นในระยะเติบโต (Growth stage) ยังมีค่อนข้างจากัด ในขณะที่หลายๆ ประเทศใช้
วิธีการให้ เงิน อุดหนุ นสมทบ (Matching grants) เพื่อดึงดูดและลดความเสี่ ยงของนักลงทุนในบางช่วงของ
ระยะเวลาการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น
๓) มิติด้านการพัฒ นานวัตกรรม โดยกฎหมายหลายฉบับของประเทศยังขาดความทันสมัยและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้น ที่จาเป็นต้องใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องจักรสาคัญในการ
พัฒนาธุรกิจ

๔
๔) มิติด้านความเชื่อมโยงกับตลาด โดยการดึงดูดให้ประชาชน หรือผู้ประกอบหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และใช้บริการของวิสาหกิจเริ่มต้น มี ต้นทุนที่สูง ส่งผลให้วิสาหกิจเริ่มต้นไทย ไม่สามารถแข่งขันกับวิส าหกิจ
เริ่ ม ต้ น ต่ า งชาติ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและผู้ ป ระกอบการทั่ ว ไปเข้ า ถึ ง บริ ก ารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น จึงมีความสาคัญมาก
จากความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะที่มีบทบาทใน
การส่งเสริมให้ประชาชนไทย ผู้ประกอบการไทย ภาคประชาสังคม สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล จึงมีความ
จาเป็นที่ต้องวางนโยบาย มาตรการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ดิ จิ ทัล เริ่ ม ต้น (Digital startups) สามารถเติ บ โตเพื่ อ เป็ นตั ว เร่ง และผู้ นาให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในประเทศไทย
๒.

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจ ได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๓.

เป้าหมาย
Digital Startup ได้รับการสนับสนุนและสามารถจดจัดตั้งธุรกิจได้

๔.

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)
Digital Startup ได้รับการสนับสนุนและสามารถจดจัดตั้งธุรกิจ จานวน 100 ราย

๕.

พื้นที่ดาเนินการ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๖.

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการเกษตร ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว สุขภาพ การศึกษา
การเงิน และบริการภาครัฐ
๗.

แผนการดาเนินการ
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทลั เริม่ ต้นของประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้
วิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้นสามารถออกสู่ตลาดโลกได้
กิจกรรมที่ ๓ การจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นด้านดิจิทัลในราย
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อโอกาสในการเติบโตสู่วสิ าหกิจดิจิทัล
เริ่มต้นระดับ Unicorn
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมติดตามและประเมินผล และการบริหารจัดการโครงการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ปี/เดือน/ระบุวัน)
จาก ตุลาคม 63 ถึง กันยายน 64
จาก มกราคม 63 ถึง กันยายน 64
จาก เมษายน 63 ถึง กันยายน 64
จาก มีนาคม 63 ถึง กันยายน 64

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดาเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๘.

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (เริ่ม ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564)

๕
๙.

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (ผลลัพธ์)
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมีการเติบโต ขยายตลาด เพิ่มมูลค่าของบริษัท สามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
ของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ SMEs ทั้งด้านการค้าและบริการ ให้สามารถลดต้นทุน ดาเนิน
ธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ทุกภาคส่วน
๑๐. ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม
เบอร์โทรศัพท์ 0982830491

ตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
อีเมล jirawat.ro@depa.or.th

๖

3

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
กิจกรรม
: จัดเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทลั ชุมชน จานวน ๒๕๐ แห่ง
งบประมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗๙.๐๐๐๐ ล้านบาท
งบประมาณทั้งโครงการ (โครงการต่อเนื่อง) ๕๐๕.๘๗๐๐ ล้านบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวเพ็ญนภา เลิศไชยภัณฑ์
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์
๐ ๒๑๔๑ ๗๐46
อีเมล pennapa.l@onde.go.th
*********************************

๑.

หลักการและเหตุผล

”ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม“นโยบายที่มุ่งหวังการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
การวางรากฐานสาหรับเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง การสร้างความพร้อมภาค
ประชาชนให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวจึงเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประชาชนในภาคการเกษตร และผู้มีรายได้น้อย นับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกับคนเมืองและผู้มีรายได้ปาน
กลาง สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการลดความ
เหลื่ อมล้ าทางดิจิ ทัลระหว่างเมืองและชนบท โดยใช้ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” เป็นช่องทางการประสานระหว่ าง
ประชาชนกับรัฐในการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สานักงานฯ จึงได้ดาเนินโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม การจัดเช่า
อุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เริ่มดาเนินการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน (กลุ่มที่ 1 – งบประมาณ ๒๕๖๓) แล้ว จานวน 250 แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดาเนินการ
ยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กลุ่มที่ 2 – งบประมาณ ๒๕๖๔) เพิ่มอีก จานวน 250 แห่ง จานวนรวมทั้งสิ้น
500 แห่ง โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการนาไปสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้
มากที่สุด สร้างการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความปรองดองและภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้มีความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อสร้างรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
หมายเหตุ : การดาเนินโครงการของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน
๒๕๖๔
๒.

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสาหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทุกที่
ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล
๒.๒ เพื่อเช่าใช้อุป กรณ์ส นั บ สนุ นศูนย์ดิจิทัล ชุมชน จ านวน ๒50 แห่ ง ให้ ส ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
๒.๓ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๓.

เป้าหมาย
เช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน ๒50 แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

๗
๔.

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)
มีอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน ๒50 แห่ง

๕.

พื้นที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ

๖.

กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่จะปรับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จานวน ๒๕๐ แห่ง ทั่วประเทศ

๗.

แผนการดาเนินการ
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
)ปี/เดือน/ระบุวัน(
ปีที่ ๑ )๒๕๖๔(
ปีที่ ๒ )๒๕๖๕(
ปีที่ ๓ )๒๕๖๖(
๑. การให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุม่ ที่ ๑ จานวน ๒๕๐ แห่ง )เงินงบประมาณ ๒๕๖๓(
๑.๑ บริการอุปกรณ์
ใช้บริการ ๑๒ เดือน ใช้บริการ ๑๒ เดือน
๑.๒ บริการอินเทอร์เน็ต
ใช้บริการ ๑๒ เดือน ใช้บริการ ๑๒ เดือน
๑.๓ บุคลากรปฏิบัติงานประจาศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๒. การให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ ๒ จานวน ๒๕๐ แห่ง )เงินงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๖(
๒.๑ บริการอุปกรณ์
ติดตั้ง ๓ เดือน ใช้บริการ ๙ เดือน ใช้บริการ ๑๒ เดือน
๒.๒ บริการอินเทอร์เน็ต
ใช้บริการ ๑๒ เดือน
๒.๒ บุคลากรปฏิบัติงานประจาศูนย์ดิจิทัลชุมชน
จ้างเหมา ๙ เดือน จ้างเหมา ๑๒ เดือน
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดาเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๘.

ระยะเวลาดาเนินการ
ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ภายในวงเงินงบประมาณ 505,870,000 บาท
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ดังนี้
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 147,870,000 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผูกพันงบประมาณ จานวน 179,000,000 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันงบประมาณ จานวน 179,000,000 บาท

๙.

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (ผลลัพธ์)
๙.๑ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร และมีการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันด้วยวิธีการที่ทันสมัยรวดเร็วและทั่วถึง ทาให้ความต้องการบริโภคข้อมูล
เป็นไปอย่างหลากหลาย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
๙.๒ ลดความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลระหว่างเมืองและชนบท สร้างช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็น
แหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับประชาชน
๙.๓ เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐ ใช้เป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านสื่อต่าง ๆ
๑๐. ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล นางสาวจรัสศรี พลรัฐธนาสิทธิ์ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔2 1353
อีเมล jarassri.p@onde.go.th

๘

4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ
กิจกรรม
: พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Canter and Cloud service (GDCC))
งบประมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 845.7631 ล้านบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดจิ ิทัล
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ
๑) ชื่อ – นามสกุล
นายธีรวุฒิ ธงค์ภักดิ์
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลั
เบอร์โทรศัพท์
02-14168๑๕
อีเมล teeravut.t@onde.go.th
๒) ชื่อ – นามสกุล
นางสาวเกศินี ทองชูศักดิ์
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์
14168๖๐-02
อีเมล kesinee.t@onde.go.th
๓) ชื่อ – นามสกุล
นายประเวศ ธนกูลกิจ
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์
14168๕๐-02
อีเมล pravead.t@onde.go.th
*********************************

๑.

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้ดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์
ชาติและได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยังได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์หลัก ๖ ยุทธศาสตร์ ที่มี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศคื อ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม
ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็น ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่
ได้กาหนดให้ภาครัฐต้องมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้ อม ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และจะต้องนานวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล เข้ามาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนา
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
นโยบายคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่ง
ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น ได้แถลงนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศไทย
ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๙
และมีความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการ
แข่งขัน สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็ น กรอบแนวคิดหลั กของนโยบายรั ฐ บาล มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒ นาที่ยั่งยืนให้ แก่
ประชาชนใน ๑๒ ด้าน ได้แก่ ๑) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒) การรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ ๓) การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๔) การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก ๕)
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ๖) การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ๑๐) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๑) การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสาหรับหน่ว ยงานภาครัฐจึงมีความจาเป็น เพื่อให้ระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและยังจะสามารถช่วยลดภาระด้านงบประมาณให้กับหน่วยงานภาครัฐที่
ต้องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนงานทางานภายในหน่วยงานหรือกระบวนงานในการให้บริ การ
ประชาชนให้มีความสะดวกคล่องตัวโดยการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ ดังนั้น กระทรวงดิจิ ทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม จะด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นา ติ ด ตั้ ง บริ ห าร และดู แ ลระบบคลาวด์ ก ลางภาครั ฐ
(Government Data Center and Cloud service : GDCC) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการใช้งาน
ทรั พยากรทางคอมพิว เตอร์ อาทิ เครื่ องคอมพิว เตอร์ แ ม่ ข่า ย พื้นที่จัดเก็บ ข้ อมู ล ดิจิ ทัล เป็นต้น เพื่อ เป็ น
โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ที่มีความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) และข้อมูลแบบเปิด (Open data) เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้ขั้นสูง เช่น Internet of
Thing (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) นี้ จะทาให้เกิดการพัฒนาการทางาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์ม (Government as a Platform (GaaP)) ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
(Interoperability) ทั้งรูปแบบ government cloud, private cloud และ public cloud และพร้อมให้บริการ
แก่ทุกภาคส่วน (Open Platform) โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน และตอบสนองต่อความต้องการปรับกระบวนการทางานและการให้บริการ
ประชาชนให้ เปลี่ ย นเป็ น รั ฐ บาลดิจิ ทัล ได้ อย่ า งรวดเร็ว เป็นไปตามเป้า หมายของการพัฒ นาปร ะเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้อย่างยั่งยืน
๒.

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อตอบสนองแผนยุ ทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ
๒.๒ เพื่ อให้ มี ร ะบบกลางในการให้ บริ การ Cloud Service ส าหรั บหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี มาตรฐาน
ปลอดภัย สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการใน
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation)
๒.๔ เพื่อเพิ่มความต่อเนื่ องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้ถึงมาตรฐานสากลคื อ
๙๙.๙๙%
๒.๕ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ Big data ของภาครัฐเพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

๑๐
๓.

เป้าหมาย
สามารถให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐที่มีหน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้อย่างน้อย
จานวน 48,000 vCPU หรือ 12,000 VM โดยมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ หน่วยงาน
(สะสม) และมีข้อมูลเปิดจานวนไม่น้อยกว่า 7 ไฟล์ (Data Set)
๔.

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)
๔.๑ มีหน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้อย่างน้อย 48,000 vCPU หรือ 12,000 VM (สะสม)
๔.๒ มีข้อมูลเปิดจานวนไม่น้อยกว่า 7 ไฟล์ (Data Set)
๔.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๕.

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่การให้บริการ : ทั่วประเทศ
พื้นที่การติดตั้งระบบคลาวด์ : กรุงเทพฯ และนนทบุรี

๖.

กลุ่มเป้าหมาย
๖.๑ หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ได้แก่ องค์กรมหาชน องค์กรอิสระ
รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองท้องถิ่น
๖.๒ ประชาชนที่เข้ามาใช้งานระบบของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ GDCC
๗.

แผนการดาเนินการ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดเตรียมระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เพื่อให้บริการ
หน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมที่ ๒ ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (เช่า ๗ เดือน)
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลและจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ปี/เดือน/ระบุวัน)
เมษายน ๒๕๖๔– พฤษภาคม ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดาเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๘.

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๑๐ วัน (๗ เดือน).....เดือน (เริ่ม ........-............สิ้นสุด..........-..............)

๙.

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (ผลลัพท์)
๙.๑ ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนการทางานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น
๙.๒ หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัยและสามารถ
เข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั น ต่ อ ความต้ อ งการในการเปลี่ ย นแปลงสู่ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(Government Transformation)
๙.๓ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานที่นาไปสู่การปรับกระบวนการทางานและการพัฒนาการ
บริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Big data ของภาครัฐ
๙.๔ สามารถประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล โดยมีการคิดค่าบริการตาม
อุปสงค์ของผู้ใช้งาน (Demand-side Financing)
๑๐. ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ – นามสกุล นางสาวเกศินี ทองชูศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 02-14168๖๐

ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
อีเมล kesinee.t@onde.go.th

๑๑
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ชื่อโครงการ : โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM
งบประมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 76.4946 ล้านบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ – นามสกุล
นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
เบอร์โทรศัพท์
0982830491
อีเมล jirawat.ro@depa.or.th
*********************************

๑.

หลักการและเหตุผล

ตามที่มีประกาศเรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้กาหนด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยในยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งครอบคลุม
ถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพั ฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ใน
ระบบเปิ ดส าหรั บ ประชาชน การพัฒ นาทักษะในลั กษณะของสหวิทยากร (Interdisciplinary) เช่น ทักษะ
ทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการคิ ด ค านวณอย่ า งเป็ น ระบบ (Computational Thinking) การเขี ย น
โปรแกรม (Coding) ทักษะการเรียนรู้ด้านสะเต็ม (STEM) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รวมถึงการจัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
ทักษะด้าน “Coding” ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลายประเทศ ได้กาหนดให้
เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา รวมถึงมีโครงการระดับชาติเพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอนดังกล่าว เช่น ประเทศฟินแลนด์ ที่มีความก้าวหน้าด้านการศึกษา ได้กาหนดให้ Coding อยู่
ในหลักสูตรพื้นฐานตั้งแต่ปี 2559 สาหรับในสหราชอาณาจักร ทาง BBC (British Broadcasting Service)
สนั บ สนุ น การออกแบบผลิ ตบอร์ ด Micro:bit (ไมโครบิต ) ซึ่งเป็นบอร์ ด อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ เ พื่ อ การศึ ก ษาด้ า น
Coding กว่า 1,000,000 ชิ้น เพื่อเผยแพร่แก่นักเรียนในโรงเรียนในสหราชอาณาจักร ในปี 2559 เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจแก่เด็กและเยาวชนในด้านการCoding และ ต่อยอดสู่
การพัฒนานวัตกรรม สะท้อนให้เห็นว่า Coding เป็นทักษะที่ทวั่ โลกให้ความสาคัญและตื่นตัวในการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ Coding ให้แก่กาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และระบบเศรษฐกิจใหม่
รัฐบาลไทย ได้เร่งผลักดันประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนา
รายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ซึ่ง หนึ่งในวาระแห่งชาติ คือ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการนี้ สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนหลักการพัฒนากาลังคนดิจิทัล ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ดาเนินโครงการ Coding Thailand เพื่อเพิ่มทักษะกาลังคนด้านดิจิทัล รวมถึงบ่มเพาะเด็กและ
เยาวชนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อเพิ่ม
จานวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

๑๒
สาหรับการดาเนินงานในปี 2564 เป็นการดาเนินงานที่ขยายผลต่อยอดจากปี 2561 ตามที่ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้รับการสนับสนุนจากงบกลางประจาปี 2560 รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยการสร้างเด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะพร้อมต่อยอดเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ที่เปรียบเสมือนห้องเรียนออนไลน์กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนยุคดิจิทั ล
รวมถึงพัฒนาทักษะ Coding ให้แก่เยาวชนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อฝึกฝนกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม อันเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนากาลังคนด้านดิจิทัล เพื่อ
เตรียมเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้จะดาเนินการขยายโอกาสในการเรียนรู้ทักษะด้าน Coding ให้แก่นักเรียนในสถาบันการศึกษา
ทั้งในขนาดกลางและขนาดเล็กนอกเขตเมือง ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้มีความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ในทักษะ
Coding แต่ขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้าน Coding เช่น บอร์ดสมองกล
ฝังตัว คิวเบตโต เควิร์กบอด สตรีมสคูลคิท ทิงเกอร์ คิด เป็นต้น
๒.

วัตถุประสงค์
๒.๑ ยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการที่
ผสมผสานวิชา STEM และ coding ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
๒.๒ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม เท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ พร้อมเป็นผู้ให้คาแนะนาแก่เยาวชนผู้เรียนได้ และนาร่องให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต
๒.๓ พัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริมสร้างการเรียนรู้แบบผสมผสาน STEM และ Coding ในอุปกรณ์ที่มีความ
หลากหลาย ราคาถูก ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประยุกต์ใช้จากหลายเทคโนโลยี เช่น ประยุกต์ใช้งานด้าน
IoT, เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล, Artificial Intelligence
๓.

เป้าหมาย
๓.๑ จานวนสถานศึกษาขนาดใหญ่ในเขตเมือง โรงเรียนขนาดกลาง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับทักษะด้าน Coding STEM และ IoT
๓.๒ จานวนนักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ Coding STEM และ IoT
๓.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายได้รับพั ฒ นาทักษะการสอนด้าน Coding
STEM และ IoT
๓.๔ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นมีรายได้เพิ่ม
๔.

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)
๔.๑ จานวนสถานศึกษาขนาดใหญ่ในเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน
Coding STEM และ IoT 38 โรงเรียน
๔.๒ จานวนนักเรียน (ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตเมือง) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะ Coding STEM และ IoT 2,800 ราย
๔.๓ จานวนสถานศึกษาขนาดกลางได้รับการพัฒ นาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding
STEM และ IoT 40 โรงเรียน
๔.๔ จานวนนักเรียน (ในโรงเรียนขนาดกลาง) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะ Coding STEM และ IoT 5,560 ราย
๔.๕ จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ได้รับพัฒนาทักษะการสอนด้าน
Coding STEM และ IoT 140 ราย

๑๓
๔.๖ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นมีรายได้เพิ่ม 65 ล้านบาท
๕.

พื้นที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ

๖

กลุ่มเป้าหมาย
๖.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
๖.๒ จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
๖.๓ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

๗.

แผนการดาเนินการ
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้าน Coding STEM & IoT ในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๒ Excellence in Coding STEM & IoT Center
กิจกรรมที่ ๓ ยกระดับทักษะครูผสู้ อนด้าน Coding
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามประเมินผลความสาเร็จ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ปี/เดือน/ระบุวัน)
จาก พฤศจิกายน 64 ถึง มิถุนายน 63
จาก พฤศจิกายน 64 ถึง มิถุนายน 63
จาก มกราคม 64 ถึง สิงหาคม 64
จาก สิงหาคม 64 ถึง กันยาน 64

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดาเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๘.

ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ปี (เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔)

๙.

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (ผลลัพธ์)
๙.๑ สถานศึ ก ษาพร้ อ มต่ อ การต่ อ ยอดและพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า น STEM ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา
๙.๒ เยาวชนมีทักษะดิจิทัล รองรับความต้องการของแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
๙.๓ เกิดเทคโนโลยีทางการศึกษา (EdTech)
๑๐. ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม
เบอร์โทรศัพท์ 0982830491

ตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
อีเมล jirawat.ro@depa.or.th

๑๔
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ
กิจกรรม

ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั และบริการออนไลน์ของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ
งบประมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๒๗๕.๕๐๐๙ ล้านบาท
(งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๓๔๐.๔๖๔๐ ล้านบาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ – นามสกุล
นายพรพรหม ประภากิตติกลุ
ตาแหน่ง
ผู้ชานาญการอาวุโส
เบอร์โทรศัพท์
๐๒ ๑๒๓ ๑๒๓๔
อีเมล pornprom@etda.or.th
*********************************

๑.

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐมีการดาเนินงานที่สาคัญ คือ
พัฒนาแบบจาลองมาตรฐานและแบบจาลองข้อมูล (Data Model) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
พร้ อ มสนั บ สนุ น ศู น ย์ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กลางภาครั ฐ โดยจั ด ท ามาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เ อกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และ e-Signature รวมถึงสร้างความพร้อม ความตระหนัก แก่บุคลากรภาครัฐ ผ่าน
การอบรม และให้บริการเฝ้าระวัง ตอบสนองและจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ
บริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ
โดยกิจกรรมให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ เป็นการดาเนินงานตามมติ ของคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้พิจารณามอบหมายให้
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ThaiCERT ของสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. ไปพลางก่อน ระหว่างการจัดตั้งสานักงานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ThaiCERT จะทาหน้าที่ตอบสนองและ
จัดการกับเหตุการณ์ โดยให้คาแนะนาและสนับสนุนในการแก้ไขภัยคุกคามไซเบอร์ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศได้อย่างทันท่วงที
๒.

วัตถุประสงค์
๒.๑ พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Secured
Environment) ได้ แ ก่ บริ ก ารพื้ น ฐานส าคั ญ ที่ น่า เชื่อ ถื อ (Trusted Services) ส าหรั บ บริ ก ารประชาชนใน
กระบวนการอนุ มัติ อนุ ญาตของทางราชการ และการตรวจสอบเฝ้ าระวังทางด้าน Cybersecurity ให้ แก่
หน่วยงานภาครัฐ
๒.๒ ตอบสนองและจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(Critical Information Infrastructure) ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการไซเบอร์

๑๕
๓.

เป้าหมาย
๓.๑ หน่วยงานภาครัฐได้รับการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ
๓.๒ มีเครื่ องมือที่ช่ว ยในการประสานการแจ้งเหตุร่ว มกับหน่ว ยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคั ญ ทาง
สารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพ
๔.

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)
๔.๑ มีมาตรฐานสาหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital ID/การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสฺ์/ชุดข้อมูล
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และมี เ ครื่ อ งมื อ ในการปกป้ อ งระบบหรื อ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ของภาครั ฐ ส าหรั บ ๒๕๐
หน่วยงาน ๑ ระบบ
๔.๒ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้วย Service Availability 24x7 (SLA ร้อยละ ๙๙) และผู้ใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๔.๓ ร้อยละของการแจ้งเตือนและดาเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง
กับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ร้อยละ ๙๖
๕.

พืน้ ที่ดาเนินการ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร

๖.

กลุ่มเป้าหมาย
๖.๑ หน่วยงานรัฐทั่วไป
๖.๒ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ปปง. ปปช. ที่มีการเก็บข้อมูลที่มีชั้นความลับทางราชการ
และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)
๖.๓ หน่ ว ยงานที่ มี ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจ านวนมาก กลุ่ ม สาธารณสุ ข เช่ น โรงพยาบาล ส านั ก งาน
ประกันสังคมที่มีการให้บริการประชาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
๗.

แผนการดาเนินการ
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพืน้ ฐาน
ดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิม่ ความเชื่อมัน่ ในการ
ให้บริการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ปี/เดือน/ระบุวัน)
จาก ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดาเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๘.

ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ปี (เริ่ม: ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๙.

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (ผลลัพธ์)
จากการมีระบบและกลไกดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐ (GMS) ทาให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในบริการของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น
๑๐. ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล: ธัญลักษณ์ เอี่ยมศุภมิตร
เบอร์โทรศัพท์: ๐๒ ๑๒๓ ๑๒๓๔

ตาแหน่ง: เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
อีเมล: thunyaluck@etda.or.th

๑๖
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ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอาเภอให้
เป็นระบบอัตโนมัติ
งบประมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน 123.1300 ล้านบาท
งบประมาณทั้งโครงการ จานวน 615.6500 ล้านบาท
หมายเหตุ งบผูกพันปีงบประมาณ 2566-2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ – นามสกุล
นายประสาน สังวาลเดช
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
เบอร์โทรศัพท์
0-2399-1420
อีเมล prasarn@tmd.go.th
*********************************

๑.

หลักการและเหตุผล

กรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจในการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาพอากาศและปรากฏการณ์
ธรรมชาติ กรมฯ ได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฝนประจาอาเภอต่างๆ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2485 เป็นระยะเวลา
76 ปี มี จ านวนสถานี ที่ ยั ง ด าเนิ น การตรวจวั ด อยู่ ป ระมาณ 1,105 สถานี โดยได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านั้นดาเนินการตรวจวัด รายงานปริมาณฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
เข้ามายังกรมอุตุนิยมวิทยา โดยบันทึกลงแบบบันทึกฝน อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งมิได้เป็ นระบบดิจิทัล
อัตโนมัติ ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีความเจริญรุดหน้า จนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน
ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น การปรับปรุงการตรวจวัดของสถานีฝนอาเภอ จากระบบ
ตรวจวัดด้ว ยบุ ค คลเป็ น ระบบการตรวจวั ด ระบบดิ จิ ทัล จึงมีความจ าเป็น และเหมาะสมในสภาพปั จ จุ บั น
เพราะข้อมูลที่ได้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถพยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ในระดับ
พื้นที่ รวมทั้งสามารถนาข้อมูล ไปใช้ได้ทันทีทั้งในการสร้างการเฝ้ าระวังภัย การบรรเทาภัยภิบัติธรรมชาติ
การตระหนักรู้แก่ป ระชาชนในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมทั้งการนาไปใช้ในการวางแผนจัดการน้า
การวางแผนการผลิตทางการเกษตรของประชาชนและให้บริการแกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจวัดเดิมของสถานีฝนระดับอาเภอจากการตรวจด้วยบุคคลไปสู่การใช้
การตรวจวัดด้วยระบบดิจิทัล
๒.๒ ลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรภายนอกตรวจวัดข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาฃ
๒.๓ ข้อมูลที่ได้มีความรวดเร็ว ประชาชน หน่วยงานราชการ สามารถนาไปใช้ประกอบการวางแผน
เฝ้าระวังเตือยภัย สภาพอากาศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประกอบอาชีพได้
๒.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดน้า และสภาพอากาศสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลในภารกิจได้
๒.๕ ประชาชนในพื้นที่เห็นความสาคัญและตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะ
สามารถใช้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเพื่อเฝ้าระวังภัย ใช้ในการประกอบอาชีพโดยผ่านระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
๓.

เป้าหมาย
๓.๑ ระบบการตรวจวั ด สารประกอบทั้ ง ๕ ชนิ ด ของสถานึ ฝ นระดั บ ด าเภอเข้ า สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลสามารถใช้งานได้ทันท่วงที
๓.๒ ลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรภายนอกตรวจวัดข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยา

๑๗
๓.๓ ข้อมูลที่ได้มีความรวดเร็ว ประชาชน หน่วยงานราชการ สามารถนาไปใช้ประกอบการวางแผน
เฝ้าระวังเตือยภัย สภาพอากาศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประกอบอาชีพได้
๓.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดน้า และสภาพอากาศสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลในภารกิจได้
๓.๕ ประชาชนในพื้นที่เห็นความสาคัญและตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะ
สามารถใช้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเพื่อเฝ้าระวังภัย ใช้ในการประกอบอาชีพโดยผ่านระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
๔.

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)
ระบบตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอาเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ จานวน 1 ระบบ (1,105 สถานี)

๕.

พื้นที่ดาเนินการ
ระบบตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอาเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ จานวน 1 ระบบ (1,105 สถานี)

๖.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานราชการ และประชาชน สามารถรับรู้สภาพอากาศทั้งปริมาณฝน อุณหภูมิ เพื่อประกอบการ
เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ การวางแผนจัดการน้า การวางแผน การผลิตทางการเกษตรของประชาชน รวมทั้งการ
ให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.

แผนการดาเนินการ
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ปีงบประมาณ 2564
.1 การกาหนดรายละเอียด และรับฟัง
2. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3. การพิจารณาผลและทาสัญญา
4. ติดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ จานวน 264 สถานี
5. การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ
6. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล แสดงผล และให้บริการ
7. การส่งมอบงาน
กิจกรรมที่ ๒ ปีงบประมาณ 2565
8. ติดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ จานวน 421 สถานี
9. การส่งมอบงาน
กิจกรรมที่ ๓ ปีงบประมาณ 2566
10. ติดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ จานวน 420 สถานี
11. การฝึกอบรมและทดสอบระบบ
12. การส่งมอบงาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ปี/เดือน/ระบุวัน)
ส.ค.2563 - ต.ค.2563
พ.ย. 2563
ธ.ค. 2563
ธ.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565
1 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2566
1 ก.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2566
30 ก.ย. 2566

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดาเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๘.

ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี - เดือน (เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๙.

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (ผลลัพธ์)
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลการตรวจวัดฯ ไปใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติและบริหารจัดการได้ทันท่วงที
๑๐. ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล นายประสาน สังวาลเดช ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2399-1420
อีเมล prasarn@tmd.go.th

