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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ – ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สารบัญ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ – ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
1. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สป.ดศ. (ศข.))
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) (สป.ดศ. (ศข.))
3. โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชุน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (สดช.)
4. โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (สดช.)
5. แผนการก่อสร้างท่อร้อยสายเพื่อรองรับเคเบิลอากาศลงใต้ดิน (ทีโอที)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
1. โครงการจั ดการประชุมระดั บรั ฐมนตรี ไทย-จี น ด้านความร่วมมื อในสาขาเศรษฐกิจดิ จิทัล ครั้งที่ 2
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(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)

๒. โครงการจัดทาภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศ (สดช.)
๓. โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะ ที่ ๒ (สดช.)
๔. โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce (ปณท)
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ (สศด.)
๖. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (สศด.)
๗. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (สศด.)
๘. โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020) (สศด.)
๙. โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang (สศด.)
๑๐. โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (สศด.)
๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โครงการดังกล่ าว
เป็นโครงการผูกพันตามสัญญา (ปี 2562-2565) ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน (สศด.)
๑๒. โครงการส่ งเสริ มพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ อย่ างยั่ งยื น (Thailand e-Commerce Sustainability) :
กิ จ กรรมสร้ า งกรอบการท างานด้ า นอี ค อมเมิ ร์ ซ (e-Commerce Nation) เป็ น วาระแห่ ง ชาติ
(National Agenda) และการเป็ นศู นย์ ประสานงาน และจั ดการโครงการอี คอมเมิ ร์ ซของประเทศ
(National Project Management Office : National PMO) (สพธอ.)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) (สป.ดศ.(ศข.))
๒. โครงการสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2563
(สดช.)
๓. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สศด.)
๔. โครงการ Smart Health จังหวัดขอนแก่น (สศด.)
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๕. โครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้าน Smart Living
(สศด.)
๖. โครงการ Smart EEC เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ ปลอดภัย ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระยะ 2 (สศด.)
๗. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สศด.)
๘. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (สศด.)
๙. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability)
: กิจกรรม ใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้
และสร้างชาติ (ด้านการสร้างความตระหนักในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์) (สพธอ.)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
๑. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)
(สป.ดศ.(กก.))
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามกฎ ก.พ.) (สป.ดศ.(กก.))
๓. การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (นบก.ดศ.) (สป.ดศ.(กก.))
๔. โครงการพั ฒนาระบบคลาวด์ กลางภาครั ฐ (Government Data Center and Cloud service :
GDCC) (สดช.)
๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.)
๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)
๗. โครงการจัดทาข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ (สสช.)
๘. โครงการจัดทาข้อมูลสถิติด้านสังคม (สสช.)
๙. โครงการจัดทาข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง (สสช.)
๑๐. โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (สสช.)
๑๑. โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
อย่างยั่งยืนในลุ่มน้าทั่วประเทศ จานวน 25 ลุ่มน้า (โครงการระยะที่ 1) (สสช.)
๑๒. โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ (สสช.)
๑๓. โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล (สสช.)
๑๔. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) (สสช.)
๑๕. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
๑๖. โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (สสช.)
๑๗. โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ (สสช.)
๑๘. โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ (สสช.)
๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรประจาปี (สสช.)
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๒๐. โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ (สสช.)
๒๑. โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว (อต.)
๒๒. โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้าอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย (อต.)
๒๓. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) (อต.)
๒๓.๑ ท่าอากาศยานกระบี่ ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
๒๓.๒ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตาบลหัวเตย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๓.๓ ท่าอากาศยานอุดรธานี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๒๓.๔ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาบลคลองหลา อาเภอเมือง คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒๔. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) (อต.)
๒๔.๑ ท่าอากาศยานแพร่ ตาบลนาจักร อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๒๔.๒ ท่าอากาศยานเบตง ตาบลยะรม อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
๒๔.๓ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๔.๔ ท่าอากาศยานน่านนคร ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
๒๔.๕ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตาบลหนองพอก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๔.๖ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๒๔.๗ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตาบลลานป่า อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๔.๘ ท่าอากาศยานสกลนคร ตาบลธาตุนาเวง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒๔.๙ ท่าอากาศยานนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตาบลโพธิ์ตาก อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
๒๔.๑๐ ท่าอากาศยานชุมพร ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๒๕. โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System) (อต.)
๒๖. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อต.)
๒๖.๑ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตาบลคลองหลา อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒๖.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๖.๓ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตาบลท่าโรง อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๖.๔ สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๒๖.๕ สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒๖.๖ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตาบลหินตั้ง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๒๖.๗ สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๒๗. โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชั้นบน (อต.)
๒๗.๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
๒๗.๒ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๒๗.๓ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาบลคลองหลา อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒๗.๔ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๒๗.๕ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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๑๒๒

๑๓๑

๑๕๒
๑๕๕

๑๖๙

๒๘. โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization (อต.)
๒๘.๑ สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๒๘.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ตาบลโคกหล่อ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒๙. โครงการกากับดูแลบริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Governance) (สพธอ.)
๓๐. โครงการยกระดับความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหาฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์
(Stop e-Commerce Fraud) : กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทางาน และบุคลากรสาหรับการ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ เทคนิ คการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเพื่ อฟั งเสี ยงผู้ ใช้ บริ การและผู้ บริ โภคออนไลน์
(Social Listening) (สพธอ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
๑. โครงการแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ (Coding Thailand)
(สศด.)
๒. โครงการพัฒนากาลังคนดิจิทัลเป้าหมายเร่งด่วนรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Digital University at EEC) (สศด.)
๓. โครงการยกระดับความเชื่อมั่นเพื่ อแก้ ปั ญหาฉ้อโกงที่ส่ งผลกระทบต่ อพาณิชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์
(Stop e-Commerce Fraud) : กิจกรรมยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศในประเทศไทย และประชาชน มีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene) (ใช้งบประมาณ
ของโครงการ Stop e-Commerce Fraud ในยุทธศาสตร์ที่ 4) (สพธอ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๑. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ไม่ใช้งบประมาณ) (สป.ดศ.(กม.))
๒. โครงการการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)
(สป.ดศ.(สกมช.))
๓. โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สป.ดศ.(สคส.))
๔. โครงการการดาเนินการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (CSOC) (สป.ดศ.(ปท.))
๕. โครงการค่าบารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม (สป.ดศ.(ปท.))
๖. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News) (สป.ดศ.(ปท.))
๗. โครงการเช่าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สาหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้า
หน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค (สป.ดศ.(กส.))
๘. โครงการเสริ มสร้ างประสิ ทธิภาพในการตรวจพิ สู จน์ พยานหลั กฐานทางเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สป.ดศ.(ปอท.))

หน้า
๑๗๒
๑๗๕
๑๗๙

๑๘๒
๑๘๓
๑๘๕
๑๘๗

๑๙๐
๑๙๓
๑๙๕
๑๙๘
๒๐๐
๒๐๒
๒๐๔
๒๐๖
-

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)

๙. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานและการให้บริการประชาชน (สป.ดศ.(ปอท.))
(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)

-

๑๐. โครงการอบรมครูไซเบอร์ (สป.ดศ.(ปอท.))

หน้า
-

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)

๑๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (สป.ดศ.(ปอท.))
๑๒. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน
(สป.ดศ.(ปอท.))
๑๓. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตารวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (สป.ดศ.(ปอท.))

๒๐๘
๒๑๐
-

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)

๑๔. โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก) (สป.ดศ.(ปอท.))
๑๕. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลาย (สป.ดศ.(ปอท.))
๑๖. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (สป.ดศ.(ปอท.))
๑๗. โครงการจั ดท าศู นย์ ตรวจพิ สู จน์ พยานหลั กฐานคอมพิ วเตอร์ และหลั กฐานทางเทคโนโลยี
(Digital Forensic Center) (สป.ดศ.(ปอท.))

๒๑๒
๒๑๔
๒๑๖
-

(ยกเลิกสถานะโครงการเพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)

๑๘. โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
๑๙. โครงการพั ฒนามาตรฐานและมาตรการที่ เชื่ อถื อได้ เพื่ อเร่ งกระบวนการอนุ มั ติ แบบดิ จิ ทั ล
(Speed-up e-Licensing) (สพธอ)
๒๐. โครงการผลั กดั นเพื่ อเปลี่ ยนผ่ านสู่ รั ฐบาลดิ จิ ทั ลตามข้ อก าหนดของกฎหมายธุ รกรรมทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Law Compliance for Government’s Digital Transformation under Electronic
Transaction Law) : กิจกรรมพัฒนาระบบ/แพลตฟอร์มในการรับขึ้นทะเบียนของหน่วยตรวจประเมิน
และจัดทาหลักเกณฑ์และกลไกการขึ้นทะเบียนของหน่วยตรวจประเมิน (สพธอ.)
๒๑. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) :
กิจกรรมจัดทาคลังข้อมูล (Think Tank) และการมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านอีคอมเมิร์ซและ
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
๒๒. โครงการผลั กดั นเพื่ อเปลี่ ยนผ่ านสู่ รั ฐบาลดิ จิ ทั ลตามข้ อก าหนดของกฎหมายธุ รกรรมทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Law Compliance for Government’s Digital Transformation under Electronic
Transaction Law) : กิ จ กรรมเพิ่ มความเชื่ อ มั่ นในการให้ บริ ก ารของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ส าคั ญ
(Sector-based CERT for Government) พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ
Government Monitoring System เพื่อช่วยในการติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติ (Automatic)
ให้ภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา 35 (สพธอ.)

๒๑๘
๒๒๐
๒๒๔

๒๒๗
๒๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ – ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
…………………………………………………………………………………
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ดศ.) ได้ ด ำเนิ น กำรผลั ก ดั น ยุ ท ธศำสตร์ ข องกระทรวง
โดยรับผิดชอบดำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กระทรวง ๖ ยุทธศำสตร์ มีแผนงำน/โครงกำรจำนวนรวม ๘๑ รำยกำร
ทั้ งนี้ มี ๖ โครงกำรของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง (กองบั งคั บ กำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (ปอท.) จำนวน ๕ โครงกำร และ กองกำรต่ำงประเทศ (ตป.) จำนวน ๑ โครงกำร)
ทีไ่ ด้ยกเลิกสถำนะโครงกำร เนื่องจำกสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพื่อบรรเทำ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 และสถำนกำรณ์ ภั ย แล้ ง
โดยให้หน่วยงำนพิจำรณำปรับลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินงำนประมำณร้อยละ 10
เพื่ อน ำไปจั ดท ำร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. .... ตำมหลั กเกณฑ์ แ ละแนวทำง
กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยโครงกำรดังต่อไปนี้
๑) โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนทำงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (ปอท.)
๒) โครงกำรอบรมพนักงำนสอบสวนและบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำนและกำรให้บริกำรประชำชน (ปอท.)
๓) โครงกำรอบรมครูไซเบอร์ (ปอท.)
๔) โครงกำรเสริ ม สร้ ำ งประสิ ท ธิ ภ ำพข้ ำ รำชกำรต ำรวจในกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (ปอท.)
๕) โครงกำรจั ดทำศูน ย์ตรวจพิ สูจน์พ ยำนหลักฐำนคอมพิ วเตอร์และหลักฐำนทำงเทคโนโลยี
(Digital Forensic Center) (ปอท.)
๖) โครงกำรจัดกำรประชุ มระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้ำนควำมร่วมมือในสำขำเศรษฐกิจดิจิทัล
ครั้งที่ 2 (ตป.)
ดั ง นั้ น จึ ง คงเหลื อ แผนงำน/โครงกำร ของ ดศ. จ ำนวนทั้ ง สิ้ น ๗๕ รำยกำร ซึ่ ง ได้ มี ก ำรวิ เครำะห์
ผลควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนของแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ณ สิ้นไตรมำสที่ ๒ โดยวิเครำะห์ประเมินจำก
ร้ อ ยละควำมก้ ำ วหน้ ำ เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ ำ หมำยโครงกำร สรุ ป ได้ ว่ ำ ดศ. มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนในภำพรวม
ณ สิ้นไตรมำสที่ ๒ ก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๙ และเมื่อนำมำเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศำสตร์ ดศ.
พบว่ำ ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นำโครงสร้ ำงพื้ น ฐำนดิ จิ ทั ล ของประเทศ มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนก้ ำวหน้ ำมำกที่ สุ ด
เฉลี่ ยคิดเป็ น ร้อยละ ๔๒.๔๖ และยุท ธศำสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณ ภำพชีวิตของประชำชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ล
มีผ ลกำรดำเนิ น งำนก้ำวหน้ ำน้ อยที่สุ ดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ดังจะเห็ นได้จำกแผนภูมิ รูปที่ ๑ แผนภูมิ
แสดงร้อยละผลกำรดำเนินงำนรำยยุทธศำสตร์ของ ดศ. ณ สิ้นไตรมำสที่ ๒ ซึ่งสรุปผลจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ดศ. ดังนี้

-๒-

รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดาเนินงานรายยุทธศาสตร์ ของ ดศ.
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

ร้อยละควำมก้ำวหน้ำ

๕๐.

๔๒.๔๖

๔๐.๖๔

๔๐.
๓๐.

๒๔.๐๗

๒๐.

๓๒.๕๒

19.50

๒๑.๓๖

๑๐.
๐.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ หน่วยงำนผลักดัน ยุทธศำสตร์
ได้แก่ สำนักงำนปลัดกระทรวง (สป.ดศ. (ศข.)) , สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)
และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) (บมจ.ทีโอที) ประกอบด้วย ๕ แผนงำน/โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๔๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
หน่ วยงำนผลั กดั นยุ ทธศำสตร์ ได้ แก่ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง (สป.ดศ. (ตป.)) , ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรดิ จิ ทั ล
เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ (สดช.) , ส ำนั กงำนส่ งเสริมเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล (สศด.) , ส ำนั กงำนพั ฒ นำธุรกรรม
ทำงอิ เล็ กทรอนิ กส์ (สพธอ.) และบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไทย จ ำกั ด (ปณท) ประกอบด้ ว ย ๑๒ แผนงำน/โครงกำร
(ยกเลิก ๑ รำยกำร) คงเหลือ ๑๑ รำยกำร มีควำมก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงำนผลักดัน
ยุ ท ธศำสตร์ ได้ แก่ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง (สป.ดศ. (ศข.)) , ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชำติ (สดช.) , ส ำนั ก งำนส่ งเสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (สศด.) , และส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ประกอบด้วย ๙ แผนงำน/โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๙.50
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
หน่ วยงำนผลั กดันยุ ทธศำสตร์ ได้แก่ ส ำนั กงำนปลัดกระทรวง (สป.ดศ. (กก.)) , สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) , กรมอุตุนิยมวิทยำ (อต.) , สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (สสช.) และสำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ประกอบด้วย ๓๐ แผนงำน/โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๖๔

-๓ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล หน่วยงำนผลักดันยุทธศำสตร์ ได้แก่
สำนั กงำนส่ งเสริมเศรษฐกิจดิ จิทัล (สศด.) และสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์ (สพธอ.) ประกอบด้วย
๓ แผนงำน/โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๖
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : สร้ างและส่ งเสริมความเชื่ อมั่ นในการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล หน่ วยงำนผลั กดั น
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ สำนักงำนปลัดกระทรวง (สป.ดศ. (กม. , สกมช. , สคส. , ปท. , กส. และ ปอท.)) และสำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ประกอบด้วย ๒๒ แผนงำน/โครงกำร (ยกเลิก ๕ รำยกำร) คงเหลือ ๑๗ รำยกำร
มีควำมก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๒
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจาแนกตามหน่วยงานในสังกัด ดศ.

ร้อยละความก้าวหน้า

รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ดศ.
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สป.ดศ. สดช.

อต.

สสช.

ทีโอที

ปณท

สศด. สพธอ.

จำกแผนภูมิรูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงผลกำรดำเนินงำน ณ สิ้นไตรมำสที่ ๒ ของแต่ละหน่วยงำนในสังกัด ดศ. พบว่ำ
๑. สำนักงำนปลัดกระทรวง มีจำนวน ๒๕ รำยกำร (ยกเลิก ๖ รำยกำร) คงเหลือ ๑๙ รำยกำร
มีผลกำรดำเนินงำนก้ำวหน้ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๑
๒. สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) มีจำนวน ๘ รำยกำร
มีผลกำรดำเนินงำนก้ำวหน้ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๐
๓. กรมอุตุนิยมวิทยำ (อต.) มีจำนวน ๘ รำยกำร มีผลกำรดำเนินงำนก้ำวหน้ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๗
๔. สำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ (สสช.) มีจำนวน ๑๔ รำยกำร มีผลกำรดำเนินงำนก้ำวหน้ำเฉลี่ ย
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖
๕. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) มีจำนวน ๑ รำยกำร มีผลกำรดำเนินงำนก้ำวหน้ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐
๖. บริษัท ไปรษณี ย์ไทย จำกัด (ปณท) มีจำนวน ๑ รำยกำร มีผลกำรดำเนินงำนก้ำวหน้ำเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓
๗. สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) มีจำนวน ๑๕ รำยกำร มีผลกำรดำเนินงำนก้ำวหน้ำ
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐
๘. สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) มีจำนวน ๙ รำยกำร มีผลกำรดำเนินงำน
ก้ำวหน้ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๖

-๔รายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
1. ประชำชนเข้ ำถึ งข้ อมู ล
และบริ ก ำรที่ เท่ ำเที ยม
โดยผ่ ำนโครงข่ ำยที่ ทั่ วถึ ง
แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ
ด้ วย รำค ำที่ เป็ น ธรรม
และจ่ำยได้

ค่าเป้าหมาย
ปี 256๓
ร้อยละ
๑๐0

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
TOT
CAT
สดช.
สป.ดศ.

2. ร้ อ ย ล ะ ข อ งค่ ำ บ ริ ก ำ ร
อินเทอร์เน็ตประจำที่ควำมเร็วสูง
ต่ อ รำยได้ ม วลรวมประชำชำติ
ต่ อ หั ว (Fixed-broadband prices
(% GNI pc))

ไม่เกิน
ร้อยละ ๓

TOT
CAT
สดช.
สป.ดศ.

3. ร้อยละของเทศบำลเมืองในทุ ก
จังหวัดที่มีกำรเชื่อมโยงและใช้งำน
ระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม
หลัก (Core Network) ด้วยควำมจุ
(Capacity) ที่ไม่ต่ำกว่ำ 10 Gbps.
ร้ อ ย ล ะ ข อ งเท ศ บ ำ ล เมื อ ง
ในทุ ก จั งหวั ด ที่ มี ก ำรเชื่ อ มโยง
และใช้งำนระบบโครงข่ ำยสื่ อสำร
โทรคมนำคมหลัก (Core Network)
ด้วยควำมจุ(Capacity) ที่ไม่ต่ำกว่ำ
10 Gbps.
4. เพิ่ ม ปริ ม ำณ กำรใช้ ว งจร
เชื่ อ ม ต่ อไป ยั ง กั ม พู ชำ พม่ ำ
และลำว 2 เท่ำ ภำยใน 5 ปี

ร้อยละ ๗๕

CAT

เพิ่มปีละ
ร้อยละ 40

TOT
CAT

ตัวชี้วัด
๑ . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง โ ร ง เรี ย น
โรงพยำบำลส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพ
ต ำบ ล องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และศูนย์ดิจิทัลชุมชนมี
บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
เข้ำถึง

หมายเหตุ
สพฐ. = 31,508 แห่ง
กศน. = 7,424 แห่ง
ตชด. = 196 แห่ง
รพ.สต. = 9,850 แห่ง
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
= 1,200 แห่ง
องค์กรฯ ท้องถิ่น
= 7,853 แห่ง
(1) IMD : IDI 2017
- 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
(2) วั ดเฉพำะ Fixed-broadband
prices เนื่ องจำก Mobile-broadband
prices ของประเทศไทย ต่ ำกว่ ำ
ร้อยละ 2 อยู่แล้ว
ปี 62 = ร้อยละ 99

(1 ) ข้ อ มู ล พื้ น ฐ ำ น ปี 6 1
= 75 Gbps เป็นควำมจุที่ใช้งำนรวม
ของทั้งประเทศ
(2 ) TOT มี ป ริ ม ำ ณ ว ง จ ร
เชื่ อมต่ อไปยั งกั มพู ชำ พม่ ำ และลำว
น้ อยมำกให้ ยึ ดปริ มำณวงจรเชื่ อมต่ อ
ของ CAT เป็นหลัก

-๕เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชี้วัด
๕. ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำร
ก่ อสร้ ำง Digital Park Thailand
แล้วเสร็จภำยในปี 2570
๖. ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำร
จั ด ตั้ ง สถำบั น IoT 1 สถำบั น
เพื่ อ พั ฒ นำอุ ต สำหกรรมดิ จิ ทั ล
แห่งอนำคตภำยในปี ๒๕65
๗. อันดับควำมสำมำรถทำงกำร
แ ข่ ง ขั น ด้ ำ น Technology
Infrastructure ข อ งป ร ะ เท ศ
ไทยตำมกำรจั ด อั น ดั บ World
Competitiveness ของ IMD

ค่าเป้าหมาย
ปี 256๓
ร้อยละ ๑0

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
CAT

ร้อยละ ๖0

สศด.

อันดับ 33

TOT
CAT
สป.ดศ.
สดช.

หมายเหตุ
คำดกำรณ์
ปี 68 = ร้อยละ 80 /
ปี 69 = ร้อยละ 90 /
ปี 70 = ร้อยละ 100

ดีขึ้นปีละ 1 อันดับ
(* หมำยเหตุ ปี 2561 :
Technology Infrastructure
อยู่อันดับที่ 36)

มาตรการ/กลยุทธ์
1. จัดให้มีบริกำรด้ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมที่มีคุณภำพครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้ำนทั่วประเทศด้วยรำคำ
ที่เหมำะสม เป็นธรรม และจ่ำยได้
2. สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้บริกำรทรัพยำกรโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำหนดแนวทำงกำรใช้โครงข่ำยเชื่อมโยงแบบเปิด (open access) ให้ เป็นโครงข่ำยเดียวสำมำรถ
ให้ บ ริ กำรประชำชนได้อย่ำงทั่ วถึง และส่ งเสริมกำรแข่งขันในตลำดของผู้ ประกอบกำรรำยใหม่ในส่ วนบริกำร
ปลำยทำง และส่งเสริมกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเพื่อให้เกิดกำรขยำยต่อในกำรลงทุน
4. ปรับปรุงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมหลัก (Core Network) ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ เพี ย งพอ พร้ อ มรองรั บ กั บ อั ต รำกำรใช้ งำนที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น ของบริ ก ำรสื่ อ สำรข้ อมู ล ควำมเร็ ว สู ง
(Broadband Access) ทั่วทั้งประเทศ
5. ส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น และกำรใช้ ป ระโยชน์ โ ครงข่ ำ ยกำรเชื่ อ มต่ อ ระหว่ ำ งประเทศเพื่ อ ให้ ไทยเป็ น
Digital Hub ของอำเซียนตอนบน
6. พัฒนำและส่งเสริมกำรลงทุนและกำรใช้ประโยชน์ IoT และ AI
7. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลรองรับ Smart City (เช่น Smart Pole, City Data Platform เป็นต้น)
8. จัดทำนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรดำวเทียมของประเทศ
9. เสนอนโยบำย กฎหมำย กฎระเบียบเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ดิจิทัล อย่ำงมีประสิทธิภำพ

-๖มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จานวน ๕ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
๑
2
๓
๔
๕

ความก้าวหน้า
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
ปี 256๓
(ร้อยละ)
โครงกำรขยำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
สป.ดศ.
๑๐๐
กำรเพิ่มประสิทธิภำพโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศสู่กำรเป็นศูนย์กลำง สป.ดศ.
๘๒.๓
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Digital Hub)
โครงกำรยกระดับศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชุน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
สดช.
๕
โครงกำรบริกำรอินเทอร์เน็ตสำธำรณะสู่ชุมชน
สดช.
๑๕
แผนกำรก่อสร้ำงท่อร้อยสำยเพื่อรองรับเคเบิลอำกำศลงใต้ดิน
TOT
๑๐
รวม
๔๒.๔๖

-๗1. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศูนย์ขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่ำ
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังโรงเรียนที่ยังไม่มีโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วนำแสง
๒. เพื่อขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่ำ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยเคเบิ ล ใยแก้ ว น ำแสงไปยั งโรงพยำบำลส่ งเสริ ม สุ ข ภำพต ำบลและสุ ข ศำลำ
พระรำชทำนที่ยังไม่มีโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วนำแสง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น โครงกำรขยำย ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๒ ปี เริ่ม เดือนเมษำยน ๒๕๖๑ สิ้นสุด เดือนมีนำคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ขยำยโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เน็ ต ควำมเร็ ว สู งไปยั ง โรงเรี ย นและ
เมษำยน ๒๕๖๑ – มีนำคม ๒๕๖๓
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล และสุขศำลำพระรำชทำน
(รพ.สต.)
โครงการใช้งบประมาณ
งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจภำยในประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๕๙๖,๘๘๔,๙๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ของกำร
ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร ข ย ำ ย
อิ น เท อ ร์ เน็ ต ค ว ำ ม เร็ ว สู ง
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๕

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

-๘รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมำยให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) ดำเนินโครงกำร
ขยำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต (โครงกำร Big Rock) โดยกำรขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็ ว สู ง และปรั บ ปรุ งโครงข่ ำยอิ น เทอร์เน็ ต ที่ เป็ น เทคโนโลยี แ บบเก่ ำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ งขึ้ น ด้ ว ย
สำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic) ไปยั งโรงเรียนจำนวน ๑,๑๘๗ แห่ ง และโรงพยำบำลส่งเสริมสุ ขภำพตำบล
และสุขศำลำพระรำชทำนที่ยังไม่มีโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวน ๔๘๔ แห่ง โดยวิธีเบิ กจ่ำยงบประมำณ
แทนกัน ซึ่ง บริษั ท ที โอที จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดท ำแผนกำรใช้เงินงบประมำณและกำรดำเนิน กำรโครงกำร
ที่กำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนกันยำยน ๒๕๖๒ แต่เนื่องจำกยังมีปัญหำเกี่ยวกับกำรขออนุญำตพำดสำยกับกำร
ไฟฟ้ำส่ วนภูมิภ ำค ทำให้ ไม่ส ำมำรถดำเนิ น กำรตำมแผนงำนที่กำหนดได้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) จึงได้
ขอปรั บ แผนกำรด ำเนิ น งำน โดยจะแล้ ว เสร็จ ในเดื อ นมี น ำคม ๒๕๖๓ ทั้ งนี้ บริษั ท ที โ อที จ ำกั ด (มหำชน)
ได้ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย และส่งมอบงำนให้กระทรวงฯ แล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ควำมล่ำช้ำจำกแผนกำรดำเนิน กำร เนื่องจำกกำรพำดสำยสื่อสำรและกำรติดตั้งอุปกรณ์ บนเสำไฟฟ้ำ
จะต้องขออนุญำตพำดสำยในระบบ TAMS ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อให้ กฟภ.ตรวจสอบก่อนกำร
อนุญำตให้ทำกำรพำดสำย
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

-๙๒. โครงการยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ นฐานโทรคมนาคมเพื่ อขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ : กิ จ กรรม
กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เน็ ต ระหว่ ำ งประเทศสู่ ก ำรเป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ดิจิทัลของภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Digital Hub)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศไทยให้มีโครงข่ำยเชื่อมต่อระหว่ำงประเทศที่มีเสถียรภำพ
มีควำมหลำกหลำย และมีควำมจุเพียงพอรองรับควำมต้องกำรของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้ำน
๒. เพื่อลดค่ำบริกำรกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่ำงประเทศให้ สำมำรถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้ำน
และทำให้ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตสำหรับประชำชนถูกลง
๓. เพื่อส่ งเสริมกำรเข้ำมำลงทุน ของผู้ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนเนื้อหำ (Content Provider) รำย
ใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลของภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Digital Hub)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๑
กำรขยำยศักยภำพโครงข่ำยภำยในประเทศ
๒. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๒
กำรขยำยควำมจุโครงข่ำยระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)
๓. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๓
กำรก่อสร้ำงโครงข่ำยเคเบิลใต้น้ำระหว่ำงประเทศระบบใหม่

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ร้อยละ ๑๐๐

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
-

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๕ ปี เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุด เดือนกันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กำรขยำยศักยภำพโครงข่ำยภำยในประเทศ
กิ จ กรรมที่ ๒ กำรขยำยควำมจุ โ ครงข่ ำ ยระบบเคเบิ ล ใต้ น้ ำที่ มี อ ยู่
(Upgrade Capacity)
กิจกรรมที่ ๓ กำรก่อสร้ำงโครงข่ำยเคเบิลใต้น้ำระหว่ำงประเทศระบบใหม่

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กันยำยน ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑
กันยำยน ๒๕๖๐ - กันยำยน ๒๕๖๑
กันยำยน ๒๕๖๐ - กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท

- ๑๐ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑. ร้ อยละควำมส ำเร็จของกำร
ดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๑
กำรขยำยศั ก ยภำพโครงข่ ำย
ภำยในประเทศ
๒. ร้ อยละควำมส ำเร็จของกำร
ดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๒
กำรขยำยควำมจุโครงข่ำยระบบ
เคเบิ ลใต้ น้ ำที่ มี อยู่ (Upgrade

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

ร้อยละ ๙๙

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

Capacity)

๓. ร้ อยละควำมส ำเร็จของกำร
ดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๓
กำรก่ อ สร้ ำงโครงข่ ำยเคเบิ ล
ใต้น้ำระหว่ำงประเทศระบบใหม่

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมำณข้อมูลเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ผลการดาเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนำคม ได้มีกำรดำเนินกำรจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ตำมสถำนีต่ำงๆ
ทั่วประเทศรวม ๑๕๑ สถำนี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๒
ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งขั้ น ตอนกำรตรวจรั บ อุ ป กรณ์ แ ละตรวจสอบควำมครบถ้ ว นของอุ ป กรณ์ ที่ มี ก ำรติ ด ตั้ ง
ภำยใต้โครงกำรฯ ทั้งหมด ๑๕๑ แห่ง
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้าที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)
ผลการดาเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนำคม ได้ดำเนินกำรขยำยควำมจุงวดที่ ๑ จำนวน ๙๘๐ Gbps
และขยำยควำมจุ ง วดที่ ๒ จ ำนวน ๗๙๐ Gbps (รวมเป็ น ๑,๗๗๐ Gbps) แล้ ว เสร็ จ และกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม ได้ อนุ ญ ำตให้ บมจ.กสท โทรคมนำคม ใช้ สิ ทธิ กำรใช้ งำนควำมจุ จำกกำรขยำยระบบ
เคเบิ ลใต้ น้ ำระหว่ ำ งประเทศจำกกิ จ กรรมย่ อ ยที่ ๒ แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๒ โดยกระทรวงฯ
ได้กำหนดให้ภำยใน ๒ ปี นับถัดจำกวันที่ได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิกำรใช้งำน บมจ.กสท โทรคมนำคม ต้องลดอัตรำ
ค่ ำ บริ ก ำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล ระหว่ ำ งประเทศจำกกำรใช้ ง ำนระบบเคเบิ ล ใต้ น้ ำระหว่ ำงประเทศที่ อ ยู่ ภ ำยใต้ ก ำร
ดำเนินกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของอัตรำค่ำบริกำรที่บริษัทใช้ในปีที่ได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิกำรใช้งำน
โดยขณะนี้ บมจ.กสท โทรคมนำคม ได้นำสิทธิควำมจุที่ได้รับอนุญำตเปิดใช้งำนแล้ว จำนวน ๙๕๐ Gbps

- ๑๑ กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่
ผลการด าเนิ น การ คือ บมจ.กสท โทรคมนำคม ได้ต อบรับ กำรเข้ำร่ว มลงทุน ของระบบเคเบิ ล ใต้ น้ ำ
ASIA Direct Cable (ADC) อย่ ำงเป็ น ทำงกำร โดยได้เข้ำร่วมลงนำมในข้อตกลงก่อสร้ำงและบำรุงรักษำระบบ
(Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสั ญ ญำจ้ำงก่อสร้ำงระบบ (Supply Contract)
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้มีผลบังคับใช้อย่ำงเป็นทำงกำรวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ซึ่งเงื่อนไขกำรด ำเนิ นงำนภำยหลั งลงนำมจะด ำเนิ นกำรก่ อสร้ ำงให้ แล้ วเสร็จภำยใน ๓๒ เดื อน และ บมจ.กสท
โทรคมนำคม จะต้องมีระยะเวลำในกำรตรวจรับอีกประมำณ ๒ เดือน ทำให้จำเป็นต้องขยำยระยะเวลำโครงกำร
ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ อยู่ระหว่ำงขอปรับแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรจำกเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ โดยพื้นที่กำรดำเนินโครงกำรได้รับผลกระทบ
จำกโครงกำรก่ อ สร้ ำ งท่ ำ เรื อ แหลมฉบั ง ระยะที่ ๓ ของกำรท่ ำ เรื อ แห่ งประเทศไทย เนื่ อ งจำกต้ อ งรื้ อ ย้ ำ ย
แนวสำยเคเบิลใต้น้ำระหว่ำงสถำนีเคเบิลใต้น้ำชลี ๑ (เพชรบุรี) และสถำนีเคเบิลใต้น้ำชลี ๓ (ชลบุรี) ที่เชื่อมโยงกัน
ผ่ ำ นระบบเคเบิ ล ใต้ น้ ำ PS ของ บมจ.กสท โทรคมนำคม จึ ง เป็ น เหตุ ให้ อุ ป กรณ์ ข ยำยควำมจุ ที่ ติ ด ตั้ ง อยู่ ที่
สถำนีทั้ง ๒ แห่งนั้น ไม่สำมำรถเชื่อมโยงกั นได้อย่ำงสมบูรณ์เต็มประสิทธิภำพตำมที่ออกแบบไว้ จึงมีควำมจำเป็น
ต้องออกแบบเส้นทำงใหม่และจัดหำอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ได้เตรียมขยำยควำมจุ
ไว้แล้วทั้ง ๒ สถำนี ทำให้ บมจ.กสท โทรคมนำคม ต้องยกเลิกกำรใช้งำนระบบเคเบิลใต้น้ำ PS จึงเป็นเหตุจำเป็น
ให้ต้องพิจำรณำออกแบบระบบในส่วนนี้ใหม่มำทดแทน โดยในเบื้องต้นจะต้องจัดหำอุปกรณ์ และอุปกรณ์สำรอง
เพิ่มเติมในเส้นทำงเคเบิลที่จัดหำมำใหม่ ซึ่งมีผลต่อวงเงินงบประมำณและระยะเวลำดำเนินงำน
กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่ มีเงื่อนไขกำรดำเนินงำน
ภำยหลังลงนำมจะดำเนินกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๒ เดือน และ บมจ.กสท โทรคมนำคม จะต้องมีระยะเวลำ
ในกำรตรวจรั บ อี กประมำณ ๒ เดื อน ท ำให้ จ ำเป็ นต้ องขยำยระยะเวลำโครงกำรถึ งปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จึ งมี ควำมจ ำเป็ น ต้ องปรั บ แผนกำรด ำเนิ น กำรโดยขอขยำยระยะเวลำและงบประมำณในกำรด ำเนิ นโครงกำร
ถึ งปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ สอดคล้ องตำมเงื่ อนไขของข้ อตกลงระบบเคเบิ ลใต้ น้ ำ ADC ทั้ งนี้ อยู่ ระหว่ ำง
ขอปรับแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรจำกเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๒ ๓. โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชุน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ สร้ ำงสภำพแวดล้ อ มส ำหรั บ กำรเรีย นรู้ต ลอดชี วิต ที่ เอื้ อ ส ำหรับ กำรเรีย นรู้ต ำมอั ธ ยำศั ยทุ ก ที่
ทุกเวลำ บนทุกอุปกรณ์กำรสื่อสำรแบบดิจิทัล
๒. เพื่อจัดเช่ำอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๓. เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพและสมรรถนะทำงด้ ำ นดิ จิ ทั ล ของประชำชนไทยในระดั บ พื้ น ที่ ให้ ส ำมำรถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรเรียนรู้ พัฒนำตนเอง พร้อมทั้งสร้ำงเสริมศักยภำพ สร้ำงรำยได้ และยกระดับ
คุณภำพชีวิตของตนเองและชุมชน
๔. เพื่ อ ผลั ก ดั น กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เฉพำะด้ ำ นกำรเกษตรสมั ย ใหม่ (Digital Agriculture)
ด้ ำ นเทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำ (Digital Education) ด้ ำ นพำณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital Commerce) ด้ ำ นกำร
ท่องเที่ยวดิจิทัล (Digital Tourism) และด้ำนสุขภำพดิจิทัล (Digital Health)
๕. เพื่อพัฒนำศูนย์ดิจิทัลชุมชนสู่กำรเป็นต้นแบบพื้นที่ศึกษำและพัฒนำทำงด้ำนดิจิทัลเฉพำะทำง (Digital
Learning Base Station) ส ำหรั บ ประชำชนในพื้ น ที่ หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสั ง คม
เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๖. ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๒๕๐ แห่ง

๑. เช่ ำ อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ ICT ชุ ม ชน เพื่ อ ยกระดั บ
ไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๒. มี ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมควำมรู้ แ ละทั ก ษะกำรใช้ ป ระโยชน์ ประชำชน จำนวน ๗,๕๐๐ คน ได้รับ
จำกเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๗,๕๐๐ คน
กำรฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ มี ค วำมรู้ แ ละ
ทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๒๗๐ วัน เริ่ม นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ สิ้นสุด แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม
๑. กิจกรรมการเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๒๕๐ ศูนย์
กิจกรรมที่ ๑ แผนกำรติดตั้ง กำรจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ
๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
และส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ จำนวน ๒๕๐ แห่ง
กิจกรรมที่ ๒ เริ่มจ้ ำงบุ คลำกรเดือนที่ ๔-๙ และติดตำมผลกำรดำเนินงำน ๑๘๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๕๐ แห่ง
กิจกรรมที่ ๓ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๕๐ แห่ง
๒๗๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ

- ๑๓ กิจกรรม
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำสื่อดิจิทัลและเนื้อหำประกอบกำรอบรมหลักสูตรเกษตรดิจิทัล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

๖๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ

กิจกรรมที่ ๒ จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรของศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
หรื อ ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนให้ มี ค วำมรู้ แ ละทั ก ษะกำรใช้ ป ระโยชน์
จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึกอบรมให้แก่ประชำชนให้มีควำมรู้และทักษะกำรใช้ ๑๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓,๗๕๐ คน
กิจกรรมที่ ๔ จัดฝึกอบรมให้แก่ประชำชนให้มีควำมรู้และทักษะกำรใช้ ๒๗๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓,๗๕๐ คน
โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๓๐๔,๐๑๘,๒๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

๑. เช่ ำอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ ICT ชุ ม ชน
จำนวน ๒๕๐ แห่ง
จำนวน ๒๕๐ แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๒. มี ผู้ เข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมควำมรู้ แ ละทั ก ษะกำรใช้ ผู้ เข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมควำมรู้ แ ละทั ก ษะกำรใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๗,๕๐๐ คน
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๗,๕๐๐ คน

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๒๕๐ ศูนย์
มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินกำรตำมขั้นตอนของโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ที่มีมูล ค่ำเกินกว่ำ ๑๐๐ ล้ำนบำทขึ้นไป ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล
มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
มีขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยหลำยประกำรและมีรำยละเอียดตำมโครงกำรมำกและซับซ้อน
ต้องประสำนขอข้อมูลจำกภำคเอกชนเพื่อประกอบกำรดำเนินกำรสืบรำคำเนื่องจำกไม่มีรำคำกลำง
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๔ ๔. โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ต ณ แหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
อิน เทอร์เน็ ตควำมเร็วสู ง และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล และบริกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพั ฒ นำอำชีพ สร้ำงธุรกิจ
และเพิ่ ม รำยได้ ในชุ ม ชนผ่ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และยั งเป็ น กำรให้ โ อกำสอย่ ำ งเท่ ำ เที ย มในกำรเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล
ที่เป็นประโยชน์ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับประชำชนผ่ำนบริกำรดิจิทัลต่ำงๆ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ให้ บริกำรอินเทอร์เน็ต ที่ ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐/๕๐ Mbps แก่ศูนย์กำร
เรียนรู้ของชุมชน จำนวน ๓,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ

๓,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๙ เดือน เริ่ม เดือนตุลำคม ๒๕๖๒ สิน้ สุด เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่ำงขอบเขตของงำน
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุฯ
กิจกรรมที่ ๓ เช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตสำธำรณะสู่ชุมชน เป็นระยะเวลำ ๙ เดือน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลำคม ๒๕๖๒ – มกรำคม ๒๕๖๓
เมษำยน ๒๕๖๓ – พฤษภำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน ๒๕๖๓ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑๐๐,๘๐๐,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้

ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ที่ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐/๕๐ Mbps แก่ศูนย์กำร ๓,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ
เรียนรู้ของชุมชน จำนวน ๓,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

-

- ๑๕ กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างขอบเขตของงาน
มีผลการด าเนิน การ คือ คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำน และกำหนดรำคำกลำง โครงกำร
บริ ก ำรอิ น เทอร์ เน็ ต สำธำรณะสู่ ชุ ม ชน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็ น ชอบร่ ำ งขอบเขตของงำน
และกำหนดรำคำกลำงสำหรับโครงกำรดังกล่ำว ในวงเงิน ๑๐๐,๘๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนิ น กำรของพั ส ดุฯ พิ จ ำรณำก่อ นเสนอหั ว หน้ำส่ ว นรำชกำรอนุ มัติ ขอบเขตของงำน และรำคำกลำงต่อ ไป
โดยคำดว่ำจะเริ่มดำเนินกำรจัดจ้ำงฯ ในเดือนเมษำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินกำรจัดจ้ำงและได้คู่สัญญำแล้ว
จะต้องนำส่งสำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำก่อนลงนำมสัญญำต่อไป
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ
มีผลการดาเนินการ –
กิจกรรมที่ ๓ เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เป็นระยะเวลา ๙ เดือน
มีผลการดาเนินการ –
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจำกเป็นกำรขยำยจุดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตสำธำรณะในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นเป็นจุดใหม่
ที่ ยั งไม่ มี ก ำรให้ บ ริ ก ำรมำก่ อ น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ำรสอบถำมเพื่ อ ส ำรวจควำมต้ อ งกำรจำกหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ
อำทิ กระทรวงยุติธรรม กรมกำรพัฒนำชุมชน และสำนักงำน กศน. โดยจะต้องรอข้อมูลจำกพื้นที่ของหน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่มีควำมต้องกำรใช้บริกำร โดยได้รับข้อมูลครบถ้วนเมื่อ เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมกันนี้ ได้มีกำรตรวจสอบ
ข้อมูลของพื้น ที่ที่หน่ วยงำนมีควำมประสงค์ใช้บริกำร เพื่อให้ สอดคล้องตำมคุณ สมบัติและเกณฑ์กำรพิจำรณำ
เพื่อคัดเลือกจุดให้ บ ริก ำรได้ตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรให้ บริกำร ก่อนเสนอผู้บริห ำรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบต่อจุดติดตั้งเพื่อส่งข้อมูลให้กับผู้รับจ้ำงต่อไป จึงส่งผลให้มีควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินงำนโครงกำร
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๖ ๕. แผนการก่อสร้างท่อร้อยสายเพื่อรองรับเคเบิลอากาศลงใต้ดิน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ บ ริ กำรใช้ท่ อร้อยสำยใต้ดิ น และสร้ำงท่ อร้อยสำยรองรับ ควำมต้องกำรของผู้ ประกอบกำร
โทรคมนำคม ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำม และเพิ่มควำมปลอดภัยให้กับประชำชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขยำยเส้นทำงท่อร้อยสำยใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศ

รวมระยะทำง ๙๓.๑๖ Sub duct-km

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๙ เดือน เริ่ม - สิ้นสุด แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ มกรำคม – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓
๑ กุมภำพันธ์ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓
๑ พฤษภำคม – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓
๑ สิงหำคม – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑ สำรวจ/ออกแบบ
กิจกรรมที่ ๒ จัดหำผู้รับจ้ำง (e-Auction)
กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้ำงและตรวจรับงำน
กิจกรรมที่ ๔ รื้อถอน

โครงการใช้งบประมาณ
จำกรำยได้ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) จำนวน ๒๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
ขยำยเส้นทำงท่อร้อยสำยใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

ผลที่ได้

๙๓.๑๖ Sub duct-km

สำรวจเส้นทำงได้ประมำณ ๑๐ กิโลเมตร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ สารวจ/ออกแบบ
มีผลการดาเนินการ คือ สำรวจเส้นทำงได้ประมำณ ๑๐ กิโลเมตร
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาผู้รับจ้าง (e-Auction)
มีผลการดาเนินการ –
กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างและตรวจรับงาน
มีผลการดาเนินการ –
กิจกรรมที่ ๔ รื้อถอน
มีผลการดาเนินการ –

- ๑๗ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

- ๑๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการ
๒. มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ๑. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร น า เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้
ในการทาธุรกิจ

ค่าเป้าหมาย
ปี 256๓
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

2. จ านวนผู้ ประกอบการธุ รกิ จ
ดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup)

ไม่น้อยกว่า
๓๐๐ ราย

3. อั น ดั บ ความสามารถในการ
แ ข่ งขั น ด้ าน ดิ จิ ทั ล (Digital
Competitiveness ของ IMD) ดีขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
4. กิ จกรรมส่ งเสริม ให้ เกิด การ
ล ง ทุ น ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ใน Digital Park Thailand
5. มูลค่าการลงทุนจากสถาบั น
IoT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุกปี
6. จานวนผู้ประกอบการ SMEs
ที่ ป ระยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ขับเคลื่อนธุรกิจ

ดีขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
1 อันดับ
24 ครั้ง
300 ราย

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด
สพธอ.
(1 ) เป็ น ตั วชี้ วั ด ที่ เป็ น ก า ร
สดช.
ผลั ก ดั น และร่ ว มด าเนิ น การ
ปณท
กั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆ ภายนอก
ไม่เพียงแต่ ดศ. เท่านั้น
(2) เนื่ อ งจากอั ต ราการเติ บ โต
ของมู ลค่ าพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
ของประเทศไทยไม่ ไ ด้ เ ติ บ โต
แบบก้ า วกระโดดในแต่ ล ะปี
เหมือนในอดีต สพธอ. จึงเสนอให้
ป รั บ เป็ น มู ล ค่ า พ า ณิ ช ย์
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่ อเนื่ องไม่ น้ อ ยกว่าร้อยละ
10 ต่อปี
สศด.
* ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
รายใหม่หมายถึง Digital Startup
(1) ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตั้ งเป้ า ทั้ งประเทศด าเนิ น การ
ไม่น้ อยกว่า 1,000 ราย ภายในปี
2564
(2 ) แผนแม่ บ ทการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล พ.ศ. 2561 –
2564 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
ภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์)
กาหนดไว้ว่าจะเกิด Digital Stratup
Business 1,000 ราย
สดช.
สดช. รับเป็นหน่วยงานหลักในการ
สศด.
ติ ด ตามและการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
สพธอ.
อย่ างไรก็ ต ามการด าเนิ นการ
ตามตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องเป็ นการ
ดาเนินการในภาพรวมของ ดศ.
CAT
สศด.
สดช.
สศด.
สศด.

- ๑๙ มาตรการ/กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากทา
E-Commerce อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีความเชื่อมั่น
2. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้เข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิต
และบริการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
3. ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล ข้อมูลและปัญ ญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่ งขัน ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร ครอบคลุ ม ระบบอั ต โนมั ติ และหุ่ น ยนต์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริย ะ
และอินเทอร์เน็ตทุกสิ่ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จานวน ๕ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
๑

แผนงาน/โครงการ

โครงการจั ดการประชุ มระดั บรั ฐมนตรี ไทย-จี น ด้ านความร่วมมื อในสาขาเศรษฐกิ จ
ดิ จิ ทั ล ครั้ งที่ 2 (ยกเลิ กสถานะโครงการ เพื่ อน างบประมาณไปจั ดท าร่ าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)
2 โครงการจัดทาภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
๓ โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะ ที่ ๒
๔ โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce
๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่
๖ โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
๗ โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
๘ โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)
๙ โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang
๑๐ โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
๑๑ โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต
โครงการดังกล่ าวเป็ นโครงการผู กพันตามสัญญา (ปี 2562-2565) ซึ่งเป็ นการ
เบิกจ่ายตามงวดงาน
๑๒ โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce
Sustainability)
- กิจกรรมสร้างกรอบการทางานด้านอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Nation)
เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการเป็นศูนย์ประสานงาน และจัดการ
โครงการอีคอมเมิร์ซของประเทศ (National Project Management Office :
National PMO)

หน่วยงาน
สป.ดศ.

ความก้าวหน้า
ปี 256๓
(ร้อยละ)
-

(ไม่นามาคานวณ)

สดช.

๑๕

สดช.
ปณท
สศด.
สศด.
สศด.
สศด.
สศด.
สศด.
สศด.

๑๕
๙๙.๓๓
๑๐
๒๐
๒๐
๒๓
๐
๑๐
๑๐

สพธอ.

๔๒.๔๖

รวม

๒๔.๐๗

- ๒๐ 1. โครงการจั ด ท าภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่ อ คาดการณ์ ส ถานการณ์ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ของประเทศ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาแนวทาง และจัดทาภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่ อคาดการณ์ ส ถานการณ์
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
๒. เพื่อทบทวนการดาเนินงานในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมทั้งศึกษาแนวทางการปฏิรูป
นโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายงานภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight)

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนิน งาน ๒๑๐ วัน เริ่ม คาดว่าจะสามารถเริ่มดาเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
สิ้นสุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาแผนการดาเนินโครงการ และรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมเบื้องต้น
ซึ่ งประกอบด้ วยแผนบริ ห ารงานโครงการในภาพรวม แผนบริ ห ารทรัพ ยากร
แผนบริหารความเสี่ยง แผนการประชาสัมพันธ์
๒. ศึก ษาภาพรวมการจั ดท าภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) แนวโน้ ม
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และสถานการณ์ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
โดยรับฟังความเห็นจากหลากหลายช่องทาง เพื่อรวบรวมแนวคิด แนวโน้มอุตสาหกรรม
ตลอดจนปั ญ หาอุ ป สรรคจากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล รวมทั้ งเพื่ อ ก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อจัดทาภาพฉายอนาคต
๓. จั ด ท าภาพฉายอนาคตด้ า นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย และรั บ ฟั ง
ความเห็นจากผลการจัดทาภาพฉายอนาคต เพื่อนามาปรับปรุงให้สะท้อนภาพ
ที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๔. จัดทาข้อเสนอแนะจากการจัดทาภาพฉายอนาคตที่ได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
แนวทางการเชื่ อ มโยง/บู ร ณาการการท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และกลไกการขับเคลื่อน
๕. จั ด สั ม มนา โดยมี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน หรื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว ม
ในกรุงเทพมหานคร
๖. จัดทารายงานเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน รายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และภาพฉายอนาคตที่ได้รับการปรับปรุงจากการรั บฟังความเห็นจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓

กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๓
กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- ๒๑ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓,๗๖๓,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
รายงานภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ฉบับ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาภาพรวมการจัดทาภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight)
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดทาภาพฉายอนาคตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาข้อเสนอแนะจากการจัดทาภาพฉายอนาคตที่ได้
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ จัดสัมมนาโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ จัดทารายงานเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เกิด อุป สรรคการดาเนิ น โครงการฯ ในเรื่อ งการรับ ฟั งความคิ ดเห็ น จากหน่ ว ยงานภายนอก และการ
จัดประชุมสัมมนา เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๒ ๒. โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะ ที่ 2
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล ในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัล
และศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิรูประบบดิจิทัลของประเทศไทยในปัจจุบัน
๒. เพื่อทบทวนการดาเนินงานในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมทั้งศึกษาแนวทางการปฏิรูป
นโยบายการพั ฒ นาดิจิ ทั ล ของไทยให้ มีม าตรฐานในระดับ นานาชาติ และสามารถบู รณาการเข้ากั บหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในอนาคต
๓. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทยต่อนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ และแนวทางและมาตรการ
ในการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. รายงานผลการจั ด เก็ บ ตั ว ชี้ วั ด ทางเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ต่ า งๆ ตาม
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลในระดับสากลของ OECD
๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการ
พัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนิน งาน ๒๑๐ วัน เริ่ม คาดว่าจะสามารถเริ่มดาเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
สิ้นสุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาแผนการดาเนินโครงการ และรายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
เบื้ อ งต้ น ซึ่ งประกอบด้ วยแผนบริห ารงานโครงการในภาพรวม แผน
บริหารทรัพยากร แผนการประชาสัมพันธ์
๒. ศึกษาและกาหนดขอบเขต พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดของ OECD
ที่จะดาเนินการจัดเก็บ โดยครอบคลุม ทุกมิติตาม OECD Framework
รวมถึงจัดประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ
๓. รวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) เช่น ข้อมูล
จากการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต
จากภาคเอกชน และสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Demand Side) ตามกรอบ OECD Measuring the Digital Transformation
ด้วยการตอบแบบสอบถาม จานวนไม่น้อยกว่า ๒๑ จังหวัด
๔. จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการ
พัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓

กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๓

ตุลาคม ๒๕๖๓

- ๒๓ กิจกรรม
๕. จั ด สั ม มนาให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ หน่ ว ยงานเป้ า หมาย
ทราบถึ ง การด าเนิ น งานและวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมายโครงการ
โดยมี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ห รื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว ม
ในกรุงเทพมหานคร
๖. จัดทารายงานเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน รายงานปัญ หาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๓,๔๙๖,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. รายงานผลการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ ตามแนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลในระดับสากลของ OECD
๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของ
ไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ฉบับ

-

๑ ฉบับ

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาและกาหนดขอบเขต พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดของ OECD ที่จะดาเนินการ
จัดเก็บ โดยครอบคลุม ทุกมิติต าม OECD Framework รวมถึงจัดประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
กิ จ กรรมที่ ๓ รวบรวมข้ อ มู ล การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Demand Side) เช่ น ข้ อ มู ล จากการใช้
ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชน และสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้เทคโนโลยีดิ จิ ทัล (Demand Side) ตามกรอบ OECD Measuring the Digital Transformation ด้วย
การตอบแบบสอบถาม จานวนไม่น้อยกว่า ๒๑ จังหวัด
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของ
ไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ จัดสัมมนาโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ จัดทารายงานเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการ คือ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

- ๒๔ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เกิ ด อุ ป สรรคการด าเนิ น โครงการในเรื่ อ งการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานภายนอก และการ
จัดประชุมสัมมนา เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๕ ๓. โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
วัตถุประสงค์
1. ด้านการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ (Strategic Alignment) เพื่อส่งเสริม
ให้ ประชาชนในชุมชน ร้านค้าประชารัฐรักสามัคคี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตามโครงการติดตั้ง
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ “เน็ตประชารัฐ” ขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างรายได้โดยใช้อินเทอร์เน็ต
2. ด้านการยกระดับการจาหน่ายสินค้าและบริการ (Operation Improvement) เพื่อให้ร้านค้าชุมชน
ปรั บ รู ป แบบการจ าหน่ ายสิ น ค้ า/บริ การให้ เป็ น ดิจิ ทัล ท าให้ เกิดธุรกรรมออนไลน์ ในการบริห ารสต๊อ กสิ น ค้ า
การจาหน่ายสินค้า การลงทะเบียนสมาชิก การสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายมาจาหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้ า นการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ โดยองค์ ร วม (National Financial encourage) ส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
ความร่วมมือระหว่างชุมชน ผ่านระบบการค้าออนไลน์ ทาให้เกิดตลาดการค้าที่เปิดกว้าง
4. ด้านการสร้างเสริมให้มีกลไกรองรับที่เป็นมาตรฐาน (Compliance facilitation) เพื่อกาหนดรูปแบบ
การจาหน่ายสินค้าและบริการจากชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกฎระเบียบที่เหมาะสมมารองรับ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบสะสม (ราย)

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
2,400
3,600

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เริ่ม - สิ้นสุด แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ ๑ วางแผนการหาพั น ธมิ ต ร/ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ เข้ า น าเสนอ
Platform Thailandpostmart
กิ จ กรรมที่ ๒ มี ร ะบบงานเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถจั ด การค าสั่ งซื้ อ
ได้ด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ 3 จัดสัมมนาร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ
สามารถลงทะเบี ย นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า บนเว็ บ ไซต์ thailandpostmart ได้
หรือลงทะเบียนผ่าน Platform Online ต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย
และเข้าถึงผู้ประกอบการได้ในทุกพื้นที่

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3
1 เมษายน ๒๕63 – 30 กันยายน ๒๕63

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ๒๖ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้
จานวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบสะสม (ราย)
2,400 2,384

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
3,600
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนการหาพันธมิตร/ผู้ประกอบการเพื่อเข้านาเสนอ Platform Thailandpostmart
ผลการดาเนินการ คือ จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ค้าขายสินค้า
ออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ thailandpostmart.com รวมทั้ ง เปิ ด จุ ด รั บ สมั ค รลงทะเบี ย นสมาชิ ก จ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
 ธนาคาร SME D Bank จั ดสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การ “SME ดี ยกก าลั ง 3 เปิ ดตลาดออนไลน์
กับ Thailandpostmart.com”
 ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ลงพื้ น ที่ เพื่ อ เชิ ญ ชวนเกษตรกรเข้ า ร่ ว มจ าหน่ า ยผลผลิ ต
ผ่านช่องทางของ ปณท และร่วมกาหนดแนวทางในการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของจันทบุรี
 สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดรับสมาชิกลงทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการช่วยเหลื อกลุ่ มเกษตรกร ผู้ ป ลู กผลไม้ด้วยการกระจาย/การขนส่ง และจาหน่ ายให้ แก่
ผู้ บ ริ โภ ค ซึ่ งเป็ น สิ น ค้ า ผ ล ไม้ ส ด ให ม่ มี คุ ณ ภ า พ ป ล อ ด ส า ร พิ ษ ผ่ า น เว็ บ ไซ ด์
www.thailandpostmart.com ทัง้ ระบบออนไลน์และออฟไลน์
 กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รักษ์ พลั งงาน บรรยายให้ ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.thailandpostmart.com ในงานฝึ ก อบรมการใช้ พ ลั งงานระบบอบแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน
 กรมพั ฒ นาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จัด บรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
เพื่อจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ thailandpostmart.com ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดและการน าเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ OTOP เข้าสู่ ช่องทางตลาดออฟไลน์และออนไลน์
ณ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมที่ ๒ มีระบบงานเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการคาสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง
ผลการดาเนินการ คือ มีระบบงานให้ผู้ประกอบการสามารถสมัคร เพิ่มสินค้า รวมทั้งสามารถจัดการ
คาสั่งซื้อได้ ด้วยตนเอง โดยสามารถดาเนินการได้ทุกอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แทบเล็ต และ
โทรศัพท์มือถือ
กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาร่วมกับพัน ธมิตรเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ สามารถลงทะเบียน
จาหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ thailandpostmart ได้ หรือลงทะเบียนผ่าน Platform Online ต่างๆ เพื่อประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่าย และเข้าถึงผู้ประกอบการได้ในทุกพื้นที่
ผลการดาเนินการ -

- ๒๗ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
1. ด้านผู้ผลิต
 รายชื่อผู้ผลิตที่ได้มาจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ผลิตจริงแต่ไม่พร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในระบบผู้ผลิต
ยังต้องการอยู่ในระบบแบบเดิม ๆ ไม่ต้องการขายตรงไปถึงผู้บริโภค
 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน ใช้เวลาในช่วงที่ว่างจากงานเกษตร ผลิตสินค้า ทาให้มีสินค้าจาหน่ายไม่มากพอ
แนวทางแก้ไข ทีมงานลงสารวจสินค้าจริงในพื้นที่ เพื่อหาสินค้าเข้าร่วมโครงการ และเจรจาทาความเข้าใจกับผู้ผลิต
2. ด้านการพัฒนาสินค้า
 สินค้าชุมชนส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่พร้อมที่จะนาออกจาหน่าย
 สินค้าชุมชนบางแห่ง ยังไม่ได้พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
 สินค้าที่จาหน่ายมีน้อย และเป็นสินค้าซ้า ๆ กัน ทาให้สินค้าไม่มีจุดเด่น
แนวทางแก้ไข ให้มีคณะทางานระดับจังหวัดขับ เคลื่อนโครงการฯ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้า
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
3. การตลาดและการประชาสัมพันธ์
 ชุมชนขาดความเข้าใจในการตลาด
 สินค้าชุมชนบางแห่ง เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า จึงมียอดการจาหน่ายค่อนข้างน้อย
แนวทางแก้ไข เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า
ชุมชนที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๘ ๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตร (พืชสวน พืชไร่)
2. ส่ ง เสริ ม การใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ในกระบวนการผลิ ต ของเกษตรกรรายย่ อ ย
และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔๐๐ ราย

เกษตรกรรายย่อย (พืชสวน และพืชไร่) เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จับคู่ธุรกิจ ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
วิสาหกิจระยะเริ่มต้นด้านดิจิทัลและกลุ่มผู้นาเกษตรชุมชนด้านพืชสวน พืชไร่
กิ จ กรรมที่ ๒ เผยแพร่ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ และความเข้ า ใจในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับภาคการเกษตร
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลและปิดโครงการ
๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 7,759,600 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เกษตรกรรายย่อย (พืชสวน และพืชไร่) เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๔๐๐ ราย

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จับคู่ธุรกิจ ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล หรือวิสาหกิจระยะเริ่มต้น
ด้านดิจิทัลและกลุ่มผู้นาเกษตรชุมชนด้านพืชสวน พืชไร่
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศมาตรการ และรับสมัครผู้รับการสนับสนุน
กิจ กรรมที่ ๒ เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับ
ภาคการเกษตร
ผลการดาเนินการ -

- ๒๙ กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลและปิดโครงการ
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่
ต้องดาเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๐ ๕. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
๑. ส่ งเสริมให้ มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ในการผลิ ต และบริห ารจัดการด้านการเกษตร
อย่างเป็นระบบ
๒. ยกระดับสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการ ชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเชื่อมโยง
ธุรกิจชุมชนและ SME
๓. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเกษตร

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๕๐ ราย

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา Application ร่วมกับ Startup
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ๓ ให้คาปรึกษา ขยายโอกาสทางการตลาด
กิจกรรมที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ จับคู่ทางธุรกิจ
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 16,273,800 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเกษตร

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๕๐ ราย
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรมทั้งหมด จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา Application ร่วมกับ Startup
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

- ๓๑ กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๓ ให้คาปรึกษา ขยายโอกาสทางการตลาด
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ จับคู่ทางธุรกิจ
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล จับคู่ทางธุรกิจ
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่
ต้องดาเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๒ ๖. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่ งเสริ มและพัฒ นาศักยภาพของวิส าหกิ จดิจิทั ล เริ่มต้ น (Digital startups) ให้ ส ามารถเติบ โต
อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2. เพื่ อ ต่ อยอดการพั ฒ นาระบบนิ เวศของการส่ งเสริม วิส าหกิ จดิ จิทั ล เริ่ม ต้ น (Startup Ecosystem)
ไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศในการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ (Scale Up Ecosystem) ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการบ่ มเพาะ (Incubation) และการเร่งการเติบโต (Acceleration) ของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น การเข้าถึง
แหล่งทุน (Access to finance) ในแต่ละช่วงการเติบโตทางธุรกิจ การเข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
(Mentor network) และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศ
3. เพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล โดยเฉพาะให้ ผู้ ป ระกอบการไทยสามารถพั ฒ นา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศในระยะยาว
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗๐๐ ล้านบาท

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรมที่ ๒ การตลาดดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กิจกรรมที่ ๓ จับคู่ทางการค้าธุรกิจ
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาแผนการกาหนด Sector ในการส่งเสริม Digital Startup
สู่การขึ้นในระดับ Unicorn
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 52,133,600 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๗๐๐ ล้านบาท

ผลที่ได้
-

- ๓๓ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว และจัดประขุมคณะอนุกรรมการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ การตลาดดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๓ จับคู่ทางการค้าธุรกิจ
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๔ จัดทาแผนการกาหนด Sector ในการส่งเสริม Digital Startup สู่การขึ้นในระดับ Unicorn
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่
ต้องดาเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๔ ๗. โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งไทยและสหรัฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ รวมทั้ งประเทศภาคี ส มาชิ ก อื่ น ๆ
ที่เข้าร่วมจั ดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 เกิดจาก Connection Minds และ Creating The Future
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความพร้อมของประเทศไทย
และประชาชนคนไทยในการเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) อีกด้วย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ดาเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการแล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการ

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๘๕,๙๒๒,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ดาเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการแล้วเสร็จ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารนิทรรศการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการ
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลที่ได้
ร้อยละ ๒๓

- ๓๕ ๘. โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อแสดงศักยภาพและความมุ่ งมั่ นของประเทศไทย ในการน านโยบายด้ านดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ
และสังคมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ของไทยโดยกระตุ้ น ให้ เกิ ด ความสนใจ
ที่จะนาไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเพิ่มผลิตภาพแก่ผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชน
4. เพื่อสร้างเครือข่าย และพัฒนากาลังคนด้านดิจิทัลของอาเซียนร่วมกัน ให้เป็นปั จจัยการผลิตที่สาคัญ
ในการนาประเทศไทย และอาเซียนไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่อเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับภูมิภาคเอเชีย พร้อมดึงดูด
บุคลากรด้านดิจิทัลในภูมิภาคให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
6. เพื่ อ ขยายความร่ ว มมื อ ทางการค้ า และแสวงหาตลาดใหม่ ด้ า นดิ จิ ทั ล ในอาเซี ย น และสร้างเสริ ม
ขีดความสามารถให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประกอบธุรกิจและการบริการ การลงทุน โดยใช้ประโยชน์สูงสุด
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
7. เพื่ อ กระตุ้ น ความสนใจในการลงทุ น จากนานาชาติ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารเข้ ามาลงทุ น ในประเทศไทย
และอาเซียนจากบริษัทชั้นนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เกิดการรับรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔๐๐,๐๐๐ ราย

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประกาศมาตรการ/รับสมัคร
กิจกรรมที่ ๒ คัดเลือกเข้าคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนาม/เริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผล/ปิดโครงการ/รายงานผล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑ กันยายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ๓๖ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เกิดการรับรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๔๐๐,๐๐๐ ราย

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ประกาศมาตรการ/รับสมัคร
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๒ คัดเลือกเข้าคกก./อนุ คกก.
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๓ ลงนาม/เริ่มดาเนินการ
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๔ สรุปผล/ปิดโครงการ/รายงานผล
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่ อ งจากปั ญ หาสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทาให้สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดาเนินการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยปรับแผนการดาเนินงาน Digital Thailand
Big Bang สู่ การพัฒ นา Digital Station I โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ เพื่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
โดยการผสมผสานของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของดิจิทัลและงานศิลปะเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยี แสง สี เสียง
รู ป แบบการจั ด แสดงที่ ท าให้ เกิ ด ภาพเสมื อ นจริ ง ได้ สามารถดึ ง ดู ค วามสนใจทั้ ง จากรู ป แบบการน าเสนอ
ความสวยงาม ความแปลกใหม่ และผู้ เข้ าชมสามารถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผลงานที่ จั ด แสดงได้ สามารถเรีย นรู้
และลงมื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ซึ่ ง รู ป แบบของเนื้ อ หาภาพ และกิ จ กรรมที่ จั ด แสดง สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถส่งเสริม สร้างความตระหนักและถ่ายทอดประสบการณ์ในมิติ
ทางดิจิทัลให้ผู้เข้าชมสามารถได้ความรู้และเพลิดเพลินกับรูปแบบใหม่ๆ ของการเรียนรู้ทางดิจิทัล ที่สามารถดึงดูด
และส่งเสริมการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางดิจิทัลให้กับประเทศ นอกจากนี้ยังก่อให้ เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
ในช่ ว งการฟื้ น ฟู ภ าวะเศรษฐกิ จ ภายหลั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
และมี ก ารร่ ว มลงทุ น ของภาครั ฐ และเอกชน โดยคาดว่ า จะเกิ ด มู ล ค่ า การลงทุ น ในระบบเศรษฐกิ จ มากกว่ า
200 ล้านบาท
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๗ ๙. โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
๑. พั ฒ นา กระตุ้ น และสร้ า งความตระหนั ก ให้ เกิ ด บริ ก ารด้ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพในผลิ ต ภั ณฑ์
นวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ
๒. เพื่อจัดตั้งหน่วยทดสอบ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
๓. เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมดิจิทัลสัญชาติไทย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกิ ดแผนการพั ฒนามาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์และบริการดิ จิทัลด้ าน Software ร่วมกั บ
๑ แผน
ภาคเอกชน
มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลด้าน Software
๒๐๐ ราย
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองดิจิทัล (Digital
Evaluation and Certification Institute: DECi)
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบงานรับรอง ตามมาตรฐาน มอก.17065
กิจกรรมที่ ๓ งานพัฒนามาตรฐาน
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผล/ปิดโครงการ/รายงานผล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 7,400,000 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เกิ ด แผนการพั ฒ นามาตรฐ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบ ริ ก ารดิ จิ ทั ล
ด้าน Software ร่วมกับภาคเอกชน
มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทลั ด้าน Software

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

ผลที่ได้

๑ แผน

-

๒๐๐ ราย

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ เตรี ยมการจั ดตั้ งหน่ วยตรวจสอบและรั บรองดิ จิ ทั ล (Digital Evaluation and Certification
Institute: DECi)
ผลการดาเนินการ คือ เตรียมงานและกาหนดหลักเกณฑ์

- ๓๘ กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบงานรับรอง ตามมาตรฐาน มอก.17065
ผลการดาเนินการ คือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกาหนดแผนงาน ออกคู่มือ
กิจกรรมที่ ๓ งานพัฒนามาตรฐาน
ผลการดาเนินการ คือ ออกคู่มือ/เกณฑ์ฉลาก depa Trustmark
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผล/ปิดโครงการ/รายงานผล
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๙ ๑๐. โครงการก่ อสร้างอาคารสถาบั นไอโอที เพื่ อพั ฒนาอุ ตสาหกรรมดิ จิทั ลแห่ งอนาคต (เป็ นโครงการผู กพั น
ตามสัญญา ปี 2562-2565 ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
๑. ส่ งเสริม ให้ เกิด การลงทุ น ร่ ว มทุ น ด้ านการพั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมดิ จิทั ล ในประเทศไทย
ทั้งจากในและต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา สถาบันวิจัย นักวิจัย
นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการภาคเอกชน
๒. พัฒ นาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่ งอนาคต (New S-curve Digital Industry) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมไอโอที หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ และระบบประมวลผลข้อมูล ขนาดใหญ่
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการนาเข้าให้กับประเทศไทยในอนาคต
๓. จั ด หาและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล ในการท าธุ ร กิ จ อาทิ จั ด ตั้ งศู น ย์ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
และศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เป็นระบบบริการแบบเปิด เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SME
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ก่อสร้างอาคาร IoT ๑
๒. เกิดมูลค่าการลงทุน
๓. ก่อสร้างอาคาร IoT ๒ , ๓ และ ๔

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑ แห่ง
๑,๐๐๐ ล้านบาท
๓ แห่ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๔ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างอาคาร IoT ๑
กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างอาคาร IoT ๒
กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างอาคาร IoT ๓
กิจกรรมที่ ๔ ก่อสร้างอาคาร IoT ๔

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๐๖,๔๐๗,๑๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

- ๔๐ ตัวชี้วัด
๑. ก่อสร้างอาคาร IoT ๑
๒. เกิดมูลค่าการลงทุน
๓. ก่อสร้างอาคาร IoT ๒ , ๓ และ ๔

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมาย
๑ แห่ง

ผลที่ได้
๑ แห่ง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมาย

ผลที่ได้

๑,๐๐๐ ล้านบาท

-

เป้าหมาย

ผลที่ได้

๓ แห่ง

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างอาคาร IoT ๑
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร IoT ๑ ความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๑๐
กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างอาคาร IoT ๒
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างอาคาร IoT ๓
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๔ ก่อสร้างอาคาร IoT ๔
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนองานที่ไม่ได้รับคัดเลือกได้ขออุทธรณ์ผลการพิจารณา และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดาเนินการ
จัดจ้างใหม่อีกครั้ง
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๑ ๑๑. โครงการส่งเสริมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) : กิจกรรม
สร้ างกรอบการท างานด้ านอี คอมเมิ ร์ ซ (e-Commerce Nation) เป็ นวาระแห่ งชาติ (National Agenda) และการเป็ น
ศูนย์ประสานงาน และจัดการโครงการอีคอมเมิร์ซของประเทศ (National Project Management Office : National PMO)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน โดยทางานผ่านชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
มองตลอด Supply Chain ของการท าอี ค อมเมิ ร์ ซ ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาสิ น ค้ า บริ ก าร การช่ ว ยหาแหล่ ง เงิ น
การน าสิ น ค้าบริก าร Go Online การช่ว ยชาวบ้ านและชุ มชนบริห ารระบบหลั งบ้ าน และช่วยผู้ ป ระกอบการ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย e-Directory ที่รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการให้เห็นภาพทั้งประเทศ
๒. เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ ป ระสบปั ญ หาขาดแรงงาน (Workforce) ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการทาธุรกิจและ Go Online อีกทั้งยังเป็นการช่วย Workforce ให้ สามารถ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ไม่ตกงานแม้อยู่ในยุค Digital Disruption
๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ ทาภารกิจด้าน
e-Commerce โดยผลักดันให้ e-Commerce เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ผ่านรูปแบบการทางาน
ในลั ก ษณะ PMO เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ เ กิ ด Impact ในระดั บ มหภาค โดยการ
ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และสร้างชาติอย่างยั่งยืน
๔. เพื่ อให้ ป ระเทศมีข้อมูล ที่เป็ น Foresight ด้าน e-Transaction และ e-Commerce ในการต่อยอด
การกาหนดนโยบายเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. คู่มือการดาเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)
๒. ชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทาการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๓
๑ ฉบับ
๑๐ ชุมชน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการทางานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
Agenda) และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนลดความเหลื่อมล้า ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ
กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
อีคอมเมิร์ซ

- ๔๒ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๗๓,๔๓๐,๗๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ฉบับ
ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียด
๑ ฉบับ
กิจกรรม
๑ ฉบับ

๑. คู่มือการดาเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)
๒. แผนยุ ท ธศาสตร์ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ผ่ านการเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการกากับ สพธอ.
๓. ผลงานวิจั ยเชิงนโยบาย และรายงานข้อมู ลวิชาการ เพื่ อกาหนดนโยบาย
และทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๔ . รายงาน การส ารวจตั วเลขส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท าธุ ร กรรม
๑ เรื่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๕. รายงานการวิ จั ย ในประเด็ น ส าคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น e-Transaction
๒ เรื่อง
และ e-Commerce ที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน
๖. หลั ก สู ต รเพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ด้ านเศรษฐกิ จ อนาคตและ
อย่างน้อย
ธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
๑ หลักสูตร
๗. ชุดข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับ e-Transaction และ e-Commerce ในรูปแบบ
๔ ชุดข้อมูล
Open Government Data
๘. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑ ระบบ
(ระบบ Advanced Machine Learning)
๙. ชุ ม ชนต้ น แบบ e-Commerce ที่ ส ามารถท าการวางขายสิ น ค้ าบนตลาด
๑๐ ชุมชน
ออนไลน์
๑๐. สินค้าชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับเพื่อเตรียมขึ้นขายในออนไลน์
อย่างน้อย ๑๐ สินค้า
๑๑. ชุดข้อมูลด้านอีคอมเมิร์ซ (สินค้าและผู้ประกอบการ) ในรูปแบบ Directory
๑ ชุดข้อมูล
๑๒. รับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน
๑๒ เดือน
๑๓. สื่อเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเกี่ยวกับการ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เน็ ต อย่ างสร้ างสรรค์ มั่ น คงปลอดภั ย
และไม่น้อยกว่า
ทางออนไลน์
๕ ล้านการเข้าชม

๖ เดือน
ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียด
กิจกรรม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ การสร้ างกรอบการท างานด้ านอี ค อมเมิ ร์ ซ ให้ เป็ น วาระแห่ งชาติ (National Agenda)
และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)
ผลการดาเนิน การ คือ ดาเนิ นการจัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒ นาต้นแบบ (Model) แนวทางการพัฒ นา
ด้านอีคอมเมิร์ซและการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการชุมชน ได้แก่
๑. ได้ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒ นาชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมกิจการสตรีและสถาบั นครอบครัว เพื่อวางกรอบ
แนวทางการดาเนินงานแล้วเสร็จ
๒. อยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) เช่น โมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซในพื้นที่
ห่างไกลของต่างประเทศ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ และจัดทา (ร่าง) สารบัญของคู่มือ
(Table of Content)

- ๔๓ ๓. ดาเนิ นการสารวจและประเมิน ความพร้อมของชุมชนแล้วในบางส่วน เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการ
ทาคู่มือโมเดลต่อไป คาดว่าจะได้คู่มือดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาชุมชน ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้
และสร้างชาติ
ผลการดาเนินการ คือ
๑. การสนับสนุนชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซและพัฒนาสินค้าหรือบริการชุมชนร่วมมือกับกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาโมเดลชุมชนต้นแบบ
ด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงสินค้าและบริการชุมชน โดยมีแผนการดาเนินงานคือ การพัฒนาแบบสอบถาม การลงพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒ นาศักยภาพของชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ -ต้นเดือนมีนาคม
ได้ล งพื้ น ที่ เก็บ รวมรวมข้ อมูล สั มภาษณ์ ตัว แทนชุมชนทั้ ง 6 ชุมชน (จาก 10 ชุมชน) แล้ ว เพื่ อวางแผนการ
พัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะดาเนินการพัฒนาชุมชน
ต้ น แบบและสิ น ค้ าในระยะถั ดไป แต่ เนื่ องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID – 19) ในช่ ว งกลางเดื อ นมี น าคมเป็ น ต้ น มา จึ ง ได้ ป รั บ รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน ด้ ว ยการ
ใช้เครื่องมือทางออนไลน์ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้แทนชุมชน เช่น การแนะนาให้รู้จักเครื่องมือ
ออนไลน์ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การขายอี ค อมเมิ ร์ ซ ได้ การแนะน าวิ ธี ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
เพื่อเพิ่มรายได้ การสอนทางออนไลน์ Live ให้ผู้แทนชุมชนนนทบุรี นครปฐม เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน
แพลตฟอร์ มเพื่ อโฆษณาขายสิ น ค้า การเล่ าเรื่องราวให้ สิ นค้ าน่าสนใจ (Storytelling) เป็ น ต้น และมีแผนงาน
ติด ตามผลการด าเนิ น งานเป็ น ระยะ ๆ ทางออนไลน์ อั น เป็ น การสอดคล้ อ งกั บ นโยบายในมาตรการป้ อ งกั น
โรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (Digital Literacy) อีกด้วย
๒. การพัฒ นาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Workforces เมื่อปี 2562 ได้นาร่องด้วยการร่วมมือกับ
มหาวิท ยาลั ยศรี น คริน ทรวิโรฒในการพั ฒ นาหลั กสู ตรพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิ กส์ รายวิช า SWU 342 แล้ วเสร็จ
อันประกอบด้วยเนื้อหา เช่น เรียนรู้องค์ประกอบการทาอีคอมเมิร์ซ ประเภทของการทาอีคอมเมิร์ซ การตลาด
ออนไลน์ การสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจสาหรับการทาการตลาดออนไลน์ การเล่าเรื่อง Storytelling
ให้น่าสนใจ เป็นต้น
ต่ อ มา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้ ง แต่ เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒ - มี น าคม ๒๕๖๓ ได้ พั ฒ นานิ สิ ต
อย่ างต่อเนื่ องอี กจ านวน ๑๔๐ ราย (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พั ฒ นา ๕๐๐ ราย) โดยได้ พั ฒ นาศักยภาพ
วิชาความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซในรูปแบบผสมระหว่างออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้อ อนไลน์ (Module)
และการเรียนในห้องด้วยภาคปฏิบัติเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งให้นิสิตทาการส่งผลงานเพื่อวัดผล
การเรียนโดยการใช้เครื่องมือทดสอบและรายงานผลทางออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์การเฝ้าระวังโรคระบาด
ที่ ต้อ งควบคุ ม ระยะห่ าง (Social Distancing) ส่ งผลให้ มี การปรับ รูป แบบการให้ ค าปรึกษาแก่ นิ สิ ต โดยเดื อ น
มีนาคม 2563 ได้ป รับรูป แบบการสอนโดยดาเนินการผ่ านออนไลน์แทนการพบปะกับนิสิต (Face to Face)
อันเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือออนไลน์ประกอบการเรียนมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยโรคระบาดอีกด้วย
เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา
และผู้ประกอบการด้านการทา Digital Marketing เพื่อร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชน และจัดกิจกรรม
นาเสนอแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (Business Pitching) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้ช่องทางออนไลน์
เป็นอีกทางเลือกของการทาการค้าในยุคดิจิทัลและเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารวมจานวน ๑๐๗ ราย ได้มีโอกาส
ทดลองปฏิบัติและพัฒนาจริงร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ เช่น สมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ๔๔ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะของคนไทยด้านอีคอมเมิร์ซ
โดยเครื่ องมื อประเมิ น สมรรถนะนี้ จะช่ วยยกระดั บขี ดความสามารถทางการแข่ งขั นและระดั บ Digital Literacy
ของคนไทยที่ มี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญด้ า นอี ค อมเมิ ร์ ซ และใช้ ในการต่ อ ยอดทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพอื่ น ๆ
ที่สอดคล้องกับ ยุคดิจิ ทัลที่เป็น การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒ นาศักยภาพ สร้างกาลังคนด้าน
อี ค อมเมิ ร์ ซ ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายในโครงการพิ เศษ เช่ น กิ จ กรรมส่ งเสริ ม e-Commerce โครงการส่ ง เสริ ม การ
ใช้ไอซีที สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)
ภายใต้มูล นิธิเทคโนโลยีส ารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่กระจายอยู่ห ลายจังหวัด
ครอบคลุม 85 โรงเรียน โดยได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ๔ ครอบคลุมกว่า ๓๑ โรงเรียน ซึ่งนอกจากการ
ได้ ท ดลองฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ งแล้ ว นั ก เรี ย นและครูยั งได้ เรีย นรู้ผ่ าน e-Learning หลั ก สู ต ร “การสร้ างธุร กิ จ ในยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุค
ดิจิทัล การถ่ายภาพและตกแต่งสินค้าหรือบริการ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ เทคนิคการทาตลาดออนไลน์
การบริ หารจั ดการร้ านค้ าออนไลน์ (http://smartmooc.org/courses/coursev1:ETDA+ETDA+ETDA2020/about)
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ทดลองขยายการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซไปยังกลุ่มเรือนจา/
ทัณ ฑสถานอีก ๒๓ แห่ ง โดยในส่ ว นของการพั ฒ นาศั กยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้ เจ้าหน้ าที่ จะใช้การทดลอง
ปฏิ บั ติ จ ริ ง แต่ ก รณี ผู้ ต้ อ งขั งจะได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพสร้ างความรู้ ค วามเข้ า ใจผ่ า นการเรีย น (ออฟไลน์ )
โดยการใช้ เนื้ อหาสื่ อวิดีทั ศน์ ประกอบการพั ฒ นาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ (นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ราชทั ณฑ์
และทัณฑสถานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ รวมจานวน ๗๑๙ ราย)
๓. บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) ให้บริการศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน
ปัญ หาที่เกิดจากการซื้อ ขายทางออนไลน์ การกระทาความผิ ดตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ รวมถึงการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจน
ปั ญ หาทางออนไลน์ อื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้ อ ง โดยปั จจุ บั น มี ก ารให้ บ ริก ารแก่ ผู้ บ ริโภคและผู้ ป ระกอบการทั้ งภาครัฐ
และเอกชน ผ่านช่องทาง สายด่วน 1212,Email,Website และ Facebook โดยมีพนักงานอานวยความสะดวก
ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งนี้ ปริมาณการติดต่อตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๘ ครั้ง
จัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์สาหรับเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชน
๔. การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ผ่านสื่อเผยแพร่
ทางออนไลน์ (Internet for Better Life) จัดทาสื่ออย่างง่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เน็ ต ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อย่ า งสร้ า งสรรค์
มั่น คงปลอดภั ย โดยเฉพาะในกลุ่ มเด็ก เยาวชน และผู้ สู งวัย ซึ่งเป็ นกลุ่ มเสี่ ยงต่อการถูกคุกคามทางออน ไลน์
และอาจใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ไม่ เหมาะสม ให้ รู้ เท่ าทั น ภั ย ออนไลน์ สามารถรั บ มื อ กั บ ปั ญ หา ช่ ว ยลดความเสี่ ย ง
และความสูญเสียจากการตกเป็นเหยื่อภัยคุกคาม และทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตที่ส่งเสริมการ
ทาธุรกรรมออนไลน์ อย่ างปลอดภัยรวมทั้งสิ้ น ๙ ชิ้น เช่น สื่ อเรื่ อง "๗ ไม่!! เรื่องเงินเรื่องทอง ของคนรวยจริง
ในระดั บ Top 3 หรื อ Top 5 ของโลกอย่ าง บิ ล ล์ เกตส์ และ วอร์เรน บั ฟ เฟตต์ ” พร้อ มทั้ งเผยแพร่ ล งบน
Website , Facebook ETDA Thailand ต่อเนื่ องเป็นประจาทุกเดือน รวม ๑๙๕ ครั้ง โดยมียอดการเข้าชมสะสมถึง
๑,๔๗๖,๙๗๔ การเข้าชม (reach) ระหว่างพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบสื่อสาหรับการเรียนรู้ โดยทดลองนาเข้าระบบ
การเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-Learning) ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ
ผลการดาเนินการ คือ

- ๔๕ ๑. การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ เกี่ ย วกั บ ธุรกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สพธอ. ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม
คณะทางานภายใน สพธอ. และผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกาหนดกรอบ
ในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึ ง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย
(Focus Group) ใน ๕ ด้ า นตามที่ ก ฎหมายก าหนด ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง จากภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึ ก ษา จ านวนรวมกว่ า ๒๐๐ คน และจากนั้ น จึ ง น าผลที่ ได้ ม าสู่ ก ารประชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) เพื่อจัดทา SWOT Analysis และ TOWS Matrix สาหรับนาไปพัฒนาเป็น (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของแผนดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒. การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น e-Transactions และ e-Commerce พร้ อ มการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. จะจัดทา
รายงานการวิ จั ย ในประเด็ น ส าคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น e-Transactions และ e-Commerce ที่ พ ร้ อ มเผยแพร่
สู่สาธารณชน ๒ เรื่อง คือ
๑) เรื่อง Digital Taxation พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัย
เพื่ อสนั บ สนุ น กลไกในการก ากั บ ดูแ ลหรื อแนวทางการบริห ารจั ดการภาษี ธุรกิ จบริการดิ จิทั ล ในประเทศไทย
ในอนาคต ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการประสาน/พิจารณาขอบเขตร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ แล้วเสร็จ
๒) การวิจั ย e-Commerce Market Size มีการศึ กษาแนวทางการวิจัยและกาหนดขอบเขต
ในเบื้องต้น เพื่อจัดทา TOR ต่อไป
๓. สถาบั น เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (FEGO) การพัฒ นาหลั กสู ตรเพื่อยกระดับ
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดทาขอบเขตการดาเนินงานแล้วเสร็จ
พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับจุฬาฯ เพื่อดาเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ สพธอ.
๔. ศูน ย์บ ริการข้อมูล เพื่อเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Data Bureau for Future
Economy and Internet Governance) แหล่ ง รวบรวมและส ารวจข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ผู้ บ ริ ห าร
ระดับนโยบาย ผู้ประกอบการรายย่อยในการวางแผนการตลาด กาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยออนไลน์
และช่วยให้มองเห็นโอกาสในการเติบโตผ่าน e-Commerce ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีความคืบหน้าของการทา
การสารวจแต่ละเรื่อง ดังนี้
๑) รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อิน เทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet
User Behavior Survey) ซึ่งทาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ของคนไทยในมิ ติ ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น จ านวนชั่ ว โมง
การใช้อินเทอร์เน็ต กิจกรรมที่ทาผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นต้น ทั้งนี้ รายงานผลการสารวจนี้จะช่วยสะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะสามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการวางแผนหรื อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก าร
เปลี่ย นแปลงพฤติกรรมไปจากอดีต ซึ่งผู้ ป ระกอบการในยุคดิจิทัล จาเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ ทั นกับ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสามารถดูผลการสารวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/documentsfor-download.html และส าหรั บ แนวทางการส ารวจในปี นี้ (๒๕๖๓) ได้ ด าเนิ น การออกแบบแบบสอบถาม
แล้วเสร็จ และเตรียมการปล่อยแบบสารวจออนไลน์ตามขั้นตอน ซึ่งในแบบสารวจที่จะสอบถามประชาชนในครั้งนี้
ยังคงมีหัวข้อการสารวจเดิม (ส่วนทั่วไป) เพื่อให้เห็นแนวโน้มพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ๘ ปีที่ผ่านมา
และสาหรับประเด็น Hot Issue ที่ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับการโหวตให้ ทาการสารวจเพิ่มเติม
คือ เรื่อง Fake News นอกจากนี้ สพธอ. ยังได้จัดให้มีการสารวจ รวบรวม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์สาคัญ
จากแหล่ ง ต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม (ประมาณเดื อ นละ ๑ ครั้ ง ) เพื่ อ มาวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลเชิ ง พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้

- ๔๖ อิ น เท อร์ เ น็ ตใน รู ป แบ บ ที่ เข้ า ใจง่ า ย พ ร้ อ ม เผยแพ ร่ เ ป็ น Mini Hot Issue รายเดื อ น อย่ า งต่ อ เนื่ อง
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์ เช่น สินค้าออนไลน์กับวิกฤตโควิด -19 ,
สั่งอาหารออนไลน์ในยุค PM 2.5 & Covid-19 , กิจกรรมยอดฮิตช่วงวาเลนไทน์ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดตาม
ข้อมูลได้จากเพจเฟซบุ๊ก “ETDA Thailand”
๒ ) รายงาน ผลการส ารวจมู ล ค่ า พ าณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ใ นป ระเทศไท ย (Value of
e-Commerce Survey in Thailand) ที่ได้ริเริ่มการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องนั บตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตัวเลขสาคัญๆ
เช่น มูล ค่าของอุตสาหกรรมการค้าปลี ก มูลค่าพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ การค้าส่ ง มูล ค่าพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมการผลิ ต เป็ นต้น โดยข้อมูล ดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ ภาครัฐสามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ส่ ว นผู้ ป ระกอบการทั้ ง รายเล็ ก และรายใหญ่ ก็ ส ามารถน าข้ อ มู ล ส าคั ญ ดั ง กล่ า วไปใช้ ใ นการวางแผนธุ ร กิ จ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็เป็นฐานข้อมูลที่สาคัญของประเทศที่สามารถใช้ในการศึกษาวิจัย
ต่อ ยอด และเปรีย บเที ย บกั บ ประเทศต่ าง ๆ อัน จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิจ ไทยให้ ทั ด เที ย มสากล ดั งนั้ น
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ จึงนับเป็นปีที่ ๖ ที่ สพธอ. ได้เดินหน้าในการสารวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูล
ที่ ส ะท้ อ นสถานภาพข้ อ เท็ จ จริ ง ในการน าไปก าหนดนโยบาย และทิ ศ ทางในการส่ ง เสริ ม e-Transactions
และ e-Commerce ของประเทศ ทั้ งนี้ ความคืบ หน้ าอยู่ระหว่างการวางแผนการส ารวจ/ขอบเขตการศึก ษา
และยกร่างแบบสอบถาม โดยสามารถดูผลการสารวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/documents-fordownload.html
๕. การจั ดท าระบบ Advanced Machine Learning ได้มี การศึ กษาแนวทางและขอบเขตการพั ฒ นา
ระบบแล้วในเบื้องต้น เพื่อให้สานักงานฯ มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๖. การจัดทารายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศดาเนินการจัดทาสรุป
แนวทางและผลการศึ ก ษาความเห็ น ต่อ การต่ ออายุห รือยกเลิ ก การยกเว้น ภาษี ศุ ล กากรส าหรับ Electronic
Transmissions (Moratorium) เพื่อเตรียมเสนอผู้บริหารและส่งความเห็นให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) แล้วเสร็จ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นวงกว้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
เช่น การลงพื้น ที่เพื่ อเก็บ รวบรวมข้อมูล และพั ฒ นาชุมชนในต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพด้าน
อีคอมเมิร์ซให้กลุ่ม Workforce เช่น นิสิตนักศึกษาในห้องเรียน รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ
แนวทางในการรั บ มือ กับ สถานการณ์ ที่ เกิด ขึ้น และคงไว้ซึ่ งเป้ าหมายของการบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ก าร
ดาเนิ น งานนั้ น สพธอ. มีค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรับ แผนการดาเนิ น งานเพื่ อลดอุ ป สรรคจากสถานการณ์ ดั งกล่ าว
อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์
เช่ น จั ด ท าหลั ก สู ต ร e-Learning ปรั บ การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นให้ อ ยู่ ในรู ป แบบห้ อ งเรี ย นออนไลน์
จัดประชุมออนไลน์ เป็นต้น
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- ๔๗ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
เป้าหมายการให้บริการ
ปี 256๓
ตัวชี้วัด
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 1. ร้อยละของประชาชนที่มีการ ร้อยละ 70
สศด.
การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ เ กิ ด
ใช้
เ
ทค
โ
นโ
ล
ยี
ดิ
จ
ิ
ทั
ล
ให้
เ
กิ
ด
ที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์
สดช.
ป ร ะ โ ย ช น์ ห ม า ย ถึ ง ก า ร ใ ช้
ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล
สป.ดศ. ประโยชน์ จ ากคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อทากิจกรรมต่างๆ
อาทิ
• รับ-ส่งข้อความ
• ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
• นาเสนอ/ขายสินค้าและบริการ
• ค้นหาข้อมูล อ่านหนังสือ
• ศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning)
• หางาน สมัครงาน
• ทาธุรกรรมทางการเงิน
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนพิการ ร้อยละ 5
สศด.
ข้ อมู ลจากแผนแม่ บทการส่ งเสริ ม
ผู้ ด้ อยโอกาส ผู้ สู งวั ย ที่ สามารถ
สดช.
เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล พ.ศ. ๒๕61 –
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
๒๕64 ตั้ งเป้ าหมาย กลุ่ มเด็ ก
ด้านดิจิทัล
และเยาวชนจ านวน 10 ล้ านคน
และกลุ่ มผู้ สู งอายุ คนพิ การ
ผู้ ด้ อยโอกาส จ านวน 5 แสนคน
มี ทั ก ษ ะ เ บื้ อ ง ต้ น ใ น ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล รู้ เ ท่ า ทั น
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ลข่ าวสาร
และสามารถใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ได้อย่างปลอดภัย
สดช.
วัดจากโครงการดังต่อไปนี้
3. จ านวนผู้ ใช้ ประโยชน์ ในการ 100,000
คน
สป.ดศ.
• การขยายโครงข่ายใน 24,700
ต่ อยอดจากการขยายโครงสร้ าง
สศด.
หมู่บ้าน/เน็ตอาสาประชารัฐ
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม
TOT
• โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
CAT
สู่ชุมชน
ปณท
• โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สพธอ.
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สสช.
• ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
อต.
2 เมือง
ปี 61 = 1 เมือง
4 . จ า น ว น เ มื อ ง ที่ มี ก า ร
สศด.
(ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต)
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในการพั ฒ นาและตอบโจทย์
ของเมือง

- ๔๘ มาตรการ / กลยุทธ์
1. สร้ างสภาวะแวดล้ อมเพื่ อเอื้ อต่ อการสร้างโอกาสและกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
สาหรับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
2. ส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนทุ กกลุ่ มใช้ สื่ อและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ทุ กรู ปแบบได้ อย่ างสร้ างสรรค์ รู้ เท่ าทั น
และมีความรับผิดชอบ
3. สนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีมาตรฐาน หรือแปลงข้อมูลองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัล
4. วิ จั ย พั ฒ นา และต่ อ ยอดนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
และการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่น โมเดลการเรียนการสอน เนื้อหา/สื่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา Smart City
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จานวน ๙ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
๑
2
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ความก้าวหน้า
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
ปี 256๓
(ร้อยละ)
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
สป.ดศ.
๑๕
โครงการสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย สดช.
๑๕
ประจาปี พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สศด.
๑๐
โครงการ Smart Health จังหวัดขอนแก่น
สศด.
๑๐
โครงการพั ฒ นาจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชสู่ เ มื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Smart City) สศด.
๒๐
ทางด้าน Smart Living
โครงการ Smart EEC เมืองอัจ ฉริ ย ะ น่าอยู่ ปลอดภัย ในพื้นที่เศรษฐกิ จ
สศด.
๒๓
พิเศษภาคตะวันออก ระยะ 2
โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาค
สศด.
๒๐
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สศด.
๒๐
๔๒.๔๖
โครงการส่ งเสริมพาณิชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce สพธอ.
Sustainability)
- กิจกรรม ใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความ
เหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ (ด้านการสร้างความตระหนักในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์)
รวม
๑๙.๕๐

- ๔๙ 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. พัฒนาแกนนาอาสาสมัครดิจิทัลระดับอาเภอให้เป็นกลไกการประสานงานและการสร้างเครือ ข่าย
ในระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไป
๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ให้เป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ในการสร้างการรับรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับดิจิทัล และข่าวสารอื่น ๆ ที่มากับดิจิทัล
๓. เพื่อปรับปรุงเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระทรวงฯ และอาสาสมัคร
ดิจิทัล พร้อมระบบติดตามประเมินผลให้รองรับการทางานที่เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มีแกนนาอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอาเภอทั่วประเทศ

๘๗๘ อาเภอ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่ม เดือนมกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแกนนาอาสาสมัครดิจิทัล
กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทลั

เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓
พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓
กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙,๓๕๕,๒๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีแกนนาอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอาเภอทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๘๗๘ อาเภอ

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแกนนาอาสาสมัครดิจิทัล
กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการจัดจ้างได้ภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๓

- ๕๐ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบ
ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาแกนนาอาสาสมัครดิจิทัล
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๑ ๒. โครงการสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส ารวจสถานภาพการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL)
ในประเทศไทยระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มี ผ ลการส ารวจสถานภาพการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศ ใน 3 ระดั บ
ผลการสารวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
สารสนเทศ (Media and Information Literacy)

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๒๗๐ วัน เริ่ม สามารถเริ่มดาเนินโครงการนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดกรอบ และวิธีการสารวจ
- ทบทวน ปรับปรุงแบบสารวจ ทดสอบแบบสารวจ
- กาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากร จานวน ๗๗ จังหวัด
จังหวัดละ ๔๐๐ คน รวมจานวน ๓๐,๘๐๐ ตัวอย่าง
- กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติการสารวจ
- ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจแก่ ผู้ ค วบคุ ม กระบวนการส ารวจ จ านวน
๗๗ จังหวัด จังหวัดละ ๓ คน
- ดาเนินการสารวจ ๓๐,๘๐๐ ตัวอย่าง
กิจกรรมที่ ๓ บันทึกข้อมูล และประมวลผล
กิ จ กรรมที่ ๔ วิ เ คราะห์ สรุ ป ผล และจั ด ท ารายงานการส ารวจ
รายจังหวัด รายภาค และภาพรวมประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการสารวจเพื่อเผยแพร่

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๖,๒๗๗,๘๐๐ บาท

- ๕๒ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
มี ผ ลการส ารวจสถานภาพการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ผลการสารวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ ใน 3 ระดั บ คื อ ระดั บ จั งหวัด และสารสนเทศ ใน 3 ระดับ คือ ระดับ
ระดับภาค และระดับประเทศ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๕ กิจกรรม ซึ่งยังไม่ได้ดาเนินการทั้ง ๕ กิจกรรม โดยอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๓ ๓. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
๑. เกิด Tourism City Data Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี และอุดรธานี จานวน ๒
แพลตฟอร์ม
๒. เกิดศูนย์บริการจัดการ IOC ขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี และอุดรธานี จานวน ๒ แห่ง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
เกิดการแก้ไขปัญหาธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่

100 ราย

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม เดือนมกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์เมือง
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 17,683,500 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เกิดการแก้ไขปัญหาธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๐๐ ราย
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรมทั้งหมด จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์เมือง
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

- ๕๔ กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ลไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่ว นใหญ่
ต้องดาเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๕ ๔. โครงการ Smart Health จังหวัดขอนแก่น
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
๑. เกิดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วย/ผู้รับการรักษาในโรงพยาบาล ๑ ระบบ
๒. เกิด Data Platform บริการสุขภาพ PHR ในจังหวัดขอนแก่น ๑ Data Platform
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินได้

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓ หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบประมวลผลและแสดงผลข้อมูลแบบ Realtime
กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งระบบ
กิจกรรมที่ ๕ จัดให้มีศูนย์สั่งการอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ ๖ ติดตามประเมินผล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๙,๑๒๑,๒๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินได้

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๓ หน่วยงาน

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการด าเนิน การ คือ ดาเนิ น การออกประกาศรับ สมั ครโครงการแล้ ว จากนั้นจะประชุมหารื อ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
กิจกรรมที่ ๒ – ๖ จะดาเนินการเมื่อได้ผู้ร่วมโครงการฯ แล้ว

- ๕๖ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่ว นใหญ่
ต้องดาเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๗ ๕. โครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้าน Smart Living
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart SOS)
๒. จัดตั้งศูนย์ควบคุมกลาง เพื่อบริหารจัดการระบบ City Data Platform
๓. เพื่อพัฒนาการบริการติดตามรถฉุกเฉิน
๔. เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ระบบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart SOS)
๒. ระบบศูนย์ควบคุมกลาง
๓. ระบบบริการติดตามรถฉุกเฉิน
๔. ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์เมือง (Smart City)
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๙,๕๕๐,๔๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. ระบบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart SOS)
๒. ระบบศูนย์ควบคุมกลาง
๓. ระบบบริการติดตามรถฉุกเฉิน
๔. ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ

ผลที่ได้
-

- ๕๘ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์เมือง (Smart City)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่ว นใหญ่
ต้องดาเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๙ ๖. โครงการ Smart EEC เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ ปลอดภัย ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระยะ 2
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Mobility สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง
สู่ท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
๒. เพื่อขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Tourism ในพื้นที่ชายหาดพัทยา และชายหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. เกิด data platform ที่เชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกส์ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ
๒ พื้นที่
๒. เกิดการนาข้อมูลไปขยายผลและต่อยอดในการสร้างแอปพลิเคชั่น (Application)
๒ ระบบ
และ/หรือ โปรแกรม
๓. เกิดระบบบริการรูปแบบใหม่ของวิสาหกิจเริม่ ต้น
๑๐ บริการ มูลค่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท
๔. อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุและอาชญากรรมลดลง
ร้อยละ ๕

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ Smart Mobility เชื่อมโยงข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ Smart Tourism ขยายผลการพัฒนาชายหาดพัทยาและชายหาดบางแสน ชลบุรี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบแก่หน่วยงานจังหวัดที่รับดูแล
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผลความสาเร็จโครงการ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

๑. เกิ ด data platform ที่ เชื่ อมโยงข้ อมู ลโลจิ สติ กส์ ท่ าเรื อ
๒ พื้นที่
แหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ
๒. เกิ ด การน าข้ อ มู ล ไปขยายผลและต่อ ยอดในการสร้าง
๒ ระบบ
แอปพลิเคชั่น (Application) และ/หรือ โปรแกรม
๓. เกิดระบบบริการรูปแบบใหม่ของวิสาหกิจเริ่มต้น
๑๐ บริการ มูลค่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท
๔. อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมลดลง
ร้อยละ ๕

ผลที่ได้
-

- ๖๐ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ Smart Mobility เชื่อมโยงข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ Smart Tourism ขยายผลการพัฒนาชายหาดพัทยาและชายหาดบางแสน ชลบุรี
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบแก่หน่วยงานจังหวัดที่รับดูแล
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผลความสาเร็จโครงการ
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่ว นใหญ่
ต้องดาเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๑ ๗. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจร อานวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชน
ในพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนไทย - ลาว ในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. เกิดการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยสามารถป้องกันและสร้างความปลอดภัยด่านชายแดน
๒. เกิดการพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่พัฒนา

๒ พื้นที่
๒ พื้นที่

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์เมือง (Smart City)
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 54,762,800 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. เกิดการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยสามารถป้องกันและสร้างความปลอดภัยด่านชายแดน
๒. เกิดการพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่พัฒนา

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์เมือง (Smart City)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๒ พื้นที่
๒ พื้นที่

-

- ๖๒ กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่ว นใหญ่
ต้องดาเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๓ ๘. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจได้พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อสร้างโอกาสการตลาดสาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
4. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่
๒. ระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

๑ ระบบ
๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบเฝ้าระวังการจราจร
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบ Data Platform
กิจกรรมที่ ๔ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนา Application ร่วมกับ Startup
กิจกรรมที่ ๖ ติดตามและประเมินผล

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 64,995,100 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. ระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่
๒. ระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

ผลที่ได้

๑ ระบบ
๑ ระบบ

-

- ๖๔ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบเฝ้าระวังการจราจร
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบ Data Platform
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนา Application ร่วมกับ Startup
ผลการดาเนินการคือ ดาเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๖ ติดตามและประเมินผล
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่ว นใหญ่
ต้องดาเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๕ ๙. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) : กิจกรรมใช้
e-Commerce เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาชุ ม ชน ลดความเหลื่ อ มล้ า เพิ่ ม รายได้ และสร้ า งชาติ (ด้ า นการ
สร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน โดยทางานผ่านชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
มองตลอด Supply Chain ของการท าอี ค อมเมิ ร์ ซ ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาสิ น ค้ า บริ ก าร การช่ ว ยหาแหล่ ง เงิ น
การน าสิ น ค้าบริ การ Go Online การช่ว ยชาวบ้านและชุมชนบริห ารระบบหลั งบ้าน และช่ว ยผู้ ประกอบการ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย e-Directory ที่รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการให้เห็นภาพทั้งประเทศ
๒. เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ ป ระสบปั ญ หาขาดแรงงาน (Workforce) ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในการทาธุรกิจและ Go Online อีกทั้งยังเป็นการช่วย Workforce ให้สามารถ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ไม่ตกงานแม้อยู่ในยุค Digital Disruption
๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทาภารกิจด้าน
e-Commerce โดยผลักดันให้ e-Commerce เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ผ่านรูปแบบการทางาน
ในลั ก ษณะ PMO เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ เ กิ ด Impact ในระดั บ มหภาค โดยการ
ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และสร้างชาติอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูล ที่เป็ น Foresight ด้าน e-Transaction และ e-Commerce ในการต่อยอด
การกาหนดนโยบายเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. คู่มือการดาเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)
๒. ชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทาการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๓
๑ ฉบับ
๑๐ ชุมชน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการทางานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
Agenda) และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนลดความเหลื่อมล้า ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ
กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
อีคอมเมิร์ซ

- ๖๖ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๗๓,๔๓๐,๗๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ฉบับ
ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียด
๑ ฉบับ
กิจกรรม
๑ ฉบับ

๑. คู่มือการดาเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)
๒. แผนยุ ท ธศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ผ่ า นการเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการกากับ สพธอ.
๓. ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย และรายงานข้อมูลวิชาการ เพื่อกาหนดนโยบาย
และทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๔. รายงานการส ารวจตั ว เลขส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท าธุ ร กรรม
๑ เรื่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๕. รายงานการวิ จั ย ในประเด็ น ส าคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น e-Transaction
๒ เรื่อง
และ e-Commerce ที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน
๖. หลั ก สู ต รเพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นเศรษฐกิ จ อนาคตและ
อย่างน้อย
ธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
๑ หลักสูตร
๗. ชุดข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับ e-Transaction และ e-Commerce ในรูปแบบ
๔ ชุดข้อมูล
Open Government Data
๘. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑ ระบบ
(ระบบ Advanced Machine Learning)
๙. ชุ ม ชนต้ น แบบ e-Commerce ที่ ส ามารถท าการวางขายสิ น ค้ า บนตลาด
๑๐ ชุมชน
ออนไลน์
๑๐. สินค้าชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับเพื่อเตรียมขึ้นขายในออนไลน์
อย่างน้อย ๑๐ สินค้า
๑๑. ชุดข้อมูลด้านอีคอมเมิร์ซ (สินค้าและผู้ประกอบการ) ในรูปแบบ Directory
๑ ชุดข้อมูล
๑๒. รับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน
๑๒ เดือน
๑๓. สื่อเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเกี่ยวกับการ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า งสร้ า งสรรค์ มั่ น คงปลอดภั ย
และไม่น้อยกว่า
ทางออนไลน์
๕ ล้านการเข้าชม

๖ เดือน
ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียด
กิจกรรม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ การสร้ างกรอบการทางานด้ านอี ค อมเมิ ร์ซ ให้ เป็ นวาระแห่ งชาติ (National Agenda)
และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ (Model) แนวทางการพัฒนา
ด้านอีคอมเมิร์ซและการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการชุมชน ได้แก่
๑. ได้ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมกิจการสตรีและสถาบั นครอบครัว เพื่อวางกรอบ
แนวทางการดาเนินงานแล้วเสร็จ

- ๖๗ ๒. อยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) เช่น โมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซในพื้นที่
ห่างไกลของต่างประเทศ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ และจัดทา (ร่าง) สารบัญของคู่มือ
(Table of Content)
๓. ดาเนินการสารวจและประเมินความพร้อมของชุมชนแล้วในบางส่วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ทาคู่มือโมเดลต่อไป คาดว่าจะได้คู่มือดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้
และสร้างชาติ
ผลการดาเนินการ คือ
๑. การสนับสนุนชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซและพัฒนาสินค้าหรือบริการชุมชนร่วมมือกับกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาโมเดลชุมชนต้นแบบ
ด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงสินค้าและบริการชุมชน โดยมีแผนการดาเนินงานคือ การพัฒนาแบบสอบถาม การลงพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ -ต้นเดือนมีนาคม
ได้ล งพื้น ที่เก็บ รวมรวมข้อมูล สั มภาษณ์ตัว แทนชุ มชนทั้ง 6 ชุมชน (จาก 10 ชุมชน) แล้ ว เพื่อวางแผนการ
พัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะดาเนินการพัฒนาชุมชน
ต้ น แบบและสิ นค้ าในระยะถั ดไป แต่ เนื่ องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID – 19) ในช่ ว งกลางเดื อ นมี น าคมเป็ น ต้ น มา จึ ง ได้ ป รั บ รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน ด้ ว ยการ
ใช้เครื่องมือทางออนไลน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้แทนชุมชน เช่น การแนะนาให้รู้จักเครื่องมือ
ออนไลน์ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การขายอี ค อมเมิ ร์ ซ ได้ การแนะน าวิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ เทคโนโล ยี อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
เพื่อเพิ่มรายได้ การสอนทางออนไลน์ Live ให้ผู้แทนชุมชนนนทบุรี นครปฐม เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน
แพลตฟอร์ มเพื่อโฆษณาขายสิ น ค้า การเล่ าเรื่องราวให้สิ นค้าน่าสนใจ (Storytelling) เป็นต้น และมีแผนงาน
ติดตามผลการด าเนิ น งานเป็ น ระยะ ๆ ทางออนไลน์ อันเป็นการสอดคล้ อ งกับนโยบายในมาตรการป้ อ งกั น
โรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (Digital Literacy) อีกด้วย
๒. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Workforces เมื่อปี 2562 ได้นาร่องด้วยการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ นทรวิโรฒในการพัฒ นาหลักสู ตรพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ รายวิช า SWU 342 แล้ ว เสร็จ
อันประกอบด้วยเนื้อหา เช่น เรียนรู้องค์ประกอบการทาอีคอมเมิร์ซ ประเภทของการทาอีคอมเมิร์ซ การตลาด
ออนไลน์ การสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจสาหรับการทาการตลาดออนไลน์ การเล่าเรื่อง Storytelling
ให้น่าสนใจ เป็นต้น
ต่ อ มา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒ - มี น าคม ๒๕๖๓ ได้ พั ฒ นานิ สิ ต
อย่ างต่อเนื่ องอีกจ านวน ๑๔๐ ราย (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒ นา ๕๐๐ ราย) โดยได้พัฒ นาศักยภาพ
วิชาความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซในรูปแบบผสมระหว่างออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Module)
และการเรียนในห้องด้วยภาคปฏิบัติเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งให้นิสิตทาการส่งผลงานเพื่อวัดผล
การเรียนโดยการใช้เครื่องมือทดสอบและรายงานผลทางออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์การเฝ้าระวังโรคระบาด
ที่ต้องควบคุมระยะห่าง (Social Distancing) ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการให้คาปรึกษาแก่นิสิต โดยเดือนมีนาคม
2563 ได้ ป รั บ รู ป แบบการสอนโดยด าเนิ น การผ่ า นออนไลน์ แ ทนการพบปะกั บ นิ สิ ต ( Face to Face)
อันเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือออนไลน์ประกอบการเรียนมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยโรคระบาดอีกด้วย

- ๖๘ เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา
และผู้ประกอบการด้านการทา Digital Marketing เพื่อร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชน และจัดกิจกรรม
นาเสนอแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (Business Pitching) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้ช่องทางออนไลน์
เป็นอีกทางเลือกของการทาการค้าในยุคดิจิทัลและเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารวมจานวน ๑๐๗ ราย ได้มีโอกาส
ทดลองปฏิบัติและพัฒนาจริงร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ เช่น สมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะของคนไทยด้านอีคอมเมิร์ซ
โดยเครื่องมือประเมินสมรรถนะนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและระดับ Digital Literacy
ของคนไทยที่ มี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญด้ า นอี ค อมเมิ ร์ ซ และใช้ ใ นการต่ อ ยอดทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพอื่ น ๆ
ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒนาศักยภาพ สร้างกาลังคนด้าน
อี ค อมเมิ ร์ ซ ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายในโครงการพิ เ ศษ เช่ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม e-Commerce โครงการส่ ง เสริ ม การ
ใช้ไอซีที สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่กระจายอยู่หลายจังหวั ด
ครอบคลุม 85 โรงเรียน โดยได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ๔ ครอบคลุมกว่า ๓๑ โรงเรียน ซึ่งนอกจากการ
ได้ ท ดลองฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ งแล้ ว นั ก เรี ย นและครู ยั ง ได้ เรี ย นรู้ ผ่ า น e-Learning หลั ก สู ต ร “การสร้ า งธุ ร กิ จ ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุค
ดิจิทัล การถ่ายภาพและตกแต่งสินค้าหรือบริการ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ เทคนิคการทาตลาดออนไลน์
การบริ หารจั ดการร้ านค้ าออนไลน์ ( http://smartmooc.org/courses/coursev1:ETDA+ETDA+ETDA2020/about)
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ทดลองขยายการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซไปยังกลุ่มเรือนจา/
ทัณฑสถานอีก ๒๓ แห่ ง โดยในส่ วนของการพัฒ นาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้เจ้าหน้าที่ จะใช้การทดลอง
ปฏิ บั ติ จ ริ ง แต่ ก รณี ผู้ ต้ อ งขั ง จะได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพสร้ า งความรู้ค วามเข้ าใจผ่ านการเรีย น (ออฟไลน์ )
โดยการใช้เนื้ อหาสื่ อวิดีทัศน์ประกอบการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ (นักเรียน ครู และเจ้าหน้า ที่ราชทัณฑ์
และทัณฑสถานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ รวมจานวน ๗๑๙ ราย)
๓. บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) ให้บริการศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาที่เกิดจากการซื้อ ขายทางออนไลน์ การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ รวมถึงการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจน
ปั ญหาทางออนไลน์ อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง โดยปัจจุบันมีการให้ บ ริ การแก่ผู้ บ ริโ ภคและผู้ ป ระกอบการทั้ งภาครั ฐ
และเอกชน ผ่ า นช่ อ งทาง สายด่ ว น 1212 , Email , Website และ Facebook โดยมี พ นั ก งานอ านวย
ความสะดวกให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งนี้ ปริมาณการติดต่อตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๘ ครั้ง
จัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์สาหรับเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชน

- ๖๙ ๔. การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ผ่านสื่อเผยแพร่
ทางออนไลน์ (Internet for Better Life) จัดทาสื่ออย่างง่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า งสร้ า งสรรค์
มั่น คงปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่ มเด็ก เยาวชน และผู้ สู งวัย ซึ่ งเป็นกลุ่ มเสี่ ยงต่อการถูกคุกคามทางออนไลน์
และอาจใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ เ หมาะสม ให้ รู้ เ ท่ า ทั น ภั ย ออนไลน์ สามารถรั บ มื อ กั บ ปั ญ หา ช่ ว ยลดความเสี่ ย ง
และความสูญเสียจากการตกเป็นเหยื่อภัยคุกคาม และทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตที่ส่งเสริมการ
ทาธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๙ ชิ้น เช่น สื่อเรื่อง "๗ ไม่!! เรื่องเงินเรื่องทอง ของคนรวยจริง
ในระดับ Top 3 หรือ Top 5 ของโลกอย่าง บิลล์ เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์” พร้อมทั้งเผยแพร่ลงบน Website
, Facebook ETDA Thailand ต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือน รวม ๑๙๕ ครั้ง โดยมียอดการเข้าชมสะสมถึง ๑,๔๗๖,๙๗๔
การเข้าชม (reach) ระหว่างพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบสื่อสาหรับการเรียนรู้ โดยทดลองนาเข้าระบบการเรียนรู้ทาง
ออนไลน์ (e-Learning) ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ
ผลการดาเนินการ คือ
๑. การจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ เ กี่ ย วกั บธุร กรรมทางอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ สพธอ. ได้ดาเนินการจัด ประชุ ม
คณะทางานภายใน สพธอ. และผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกาหนดกรอบ
ในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึ ง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย
(Focus Group) ใน ๕ ด้ า นตามที่ ก ฎหมายก าหนด ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง จากภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึกษา จานวนรวมกว่า ๒๐๐ คน และจากนั้นจึงนาผลที่ได้มาสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพื่อจัดทา SWOT Analysis และ TOWS Matrix สาหรับนาไปพัฒนาเป็น (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของแผนดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒. การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น e-Transactions และ e-Commerce พร้ อ มการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. จะจัดทา
รายงานการวิ จั ย ในประเด็ น ส าคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น e-Transactions และ e-Commerce ที่ พ ร้ อ มเผยแพร่
สู่สาธารณชน ๒ เรื่อง คือ
๑) เรื่อง Digital Taxation พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัย
เพื่อสนั บ สนุ น กลไกในการกากั บ ดูแลหรื อแนวทางการบริห ารจัดการภาษีธุรกิจบริ การดิจิ ทัล ในประเทศไทย
ในอนาคต ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการประสาน/พิจารณาขอบเขตร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ แล้วเสร็จ
๒) การวิจั ย e-Commerce Market Size มีการศึกษาแนวทางการวิจัยและกาหนดขอบเขต
ในเบื้องต้น เพื่อจัดทา TOR ต่อไป
๓. สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (FEGO) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับ
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดทาขอบเขตการดาเนินงานแล้วเสร็จ
พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับจุฬาฯ เพื่อดาเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ สพธอ.
๔. ศูนย์บริการข้อมูล เพื่อเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Data Bureau for Future
Economy and Internet Governance) แหล่ ง รวบรวมและส ารวจข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ผู้ บ ริ ห าร
ระดับนโยบาย ผู้ประกอบการรายย่อยในการวางแผนการตลาด กาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยออนไลน์
และช่วยให้มองเห็นโอกาสในการเติบโตผ่าน e-Commerce ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีความคืบหน้าของการทา
การสารวจแต่ละเรื่อง ดังนี้

- ๗๐ ๑) รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet
User Behavior Survey) ซึ่งทาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของคนไทยในมิ ติ ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น จ านวนชั่ ว โมง
การใช้อินเทอร์เน็ต กิจกรรมที่ทาผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นต้น ทั้งนี้ รายงานผลการสารวจนี้จะช่วยสะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะสามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการวางแผนหรื อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากอดีต ซึ่ งผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลจาเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว ให้ ทันกับ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสามารถดูผลการสารวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/documentsfor-download.html และส าหรั บ แนวทางการส ารวจในปีนี้ (๒๕๖๓) ได้ดาเนินการออกแบบแบบสอบถาม
แล้วเสร็จ และเตรียมการปล่อยแบบสารวจออนไลน์ตามขั้นตอน ซึ่งในแบบสารวจที่จะสอบถามประชาชนในครั้งนี้
ยังคงมีหัวข้อการสารวจเดิม (ส่วนทั่วไป) เพื่อให้เห็นแนวโน้มพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ๘ ปีที่ผ่านมา
และสาหรับประเด็น Hot Issue ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับการโหวตให้ทาการสารวจเพิ่มเติม
คือ เรื่อง Fake News นอกจากนี้ สพธอ. ยังได้จัดให้มีการสารวจ รวบรวม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์ส าคัญ
จากแหล่ ง ต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม (ประมาณเดื อ นละ ๑ ครั้ ง ) เพื่ อ มาวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลเชิ ง พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในรู ป แบบที่ เข้ า ใจง่ า ย พร้ อ มเผยแพร่ เ ป็ น Mini Hot Issue รายเดื อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์ เช่น สินค้าออนไลน์กับวิกฤตโควิด -19 ,
สั่งอาหารออนไลน์ในยุค PM 2.5 & Covid-19 , กิจกรรมยอดฮิตช่วงวาเลนไทน์ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดตาม
ข้อมูลได้จากเพจเฟซบุ๊ก “ETDA Thailand”
๒) รายงานผลการส ารวจมู ล ค่ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศไทย ( Value of
e-Commerce Survey in Thailand) ที่ได้ริเริ่มการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตัวเลขสาคัญๆ
เช่น มูลค่าของอุตสาหกรรมการค้าปลีก มูลค่าพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์การค้าส่ ง มูลค่าพาณิชย์อิเล็ กทรอนิ กส์
อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถนาข้อมูลไป ใช้
ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ส่ ว นผู้ ป ระกอบการทั้ ง รายเล็ ก และรายใหญ่ ก็ ส ามารถน าข้ อ มู ล ส าคั ญ ดั ง กล่ า วไปใช้ ใ นการวางแผนธุ ร กิ จ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็เป็นฐานข้อมูลที่สาคัญของประเทศที่สามารถใช้ในการศึกษาวิจัย
ต่อยอด และเปรี ย บเทีย บกับ ประเทศต่า ง ๆ อันจะนาไปสู่ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ไทยให้ ทั ดเทีย มสากล ดังนั้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ จึงนับเป็นปีที่ ๖ ที่ สพธอ. ได้เดินหน้าในการสารวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูล
ที่ ส ะท้ อ นสถานภาพข้ อ เท็ จ จริ ง ในการน าไปก าหนดนโยบาย และทิ ศ ทางในการส่ ง เสริ ม e-Transactions
และ e-Commerce ของประเทศ ทั้งนี้ ความคืบหน้าอยู่ระหว่างการวางแผนการส ารวจ/ขอบเขตการศึกษา
และยกร่างแบบสอบถาม โดยสามารถดูผลการสารวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/documents-fordownload.html
๕. การจั ดทาระบบ Advanced Machine Learning ได้มีการศึกษาแนวทางและขอบเขตการพั ฒ นา
ระบบแล้วในเบื้องต้น เพื่อให้สานักงานฯ มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- ๗๑ ๖. การจัดทารายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศดาเนินการจัดทาสรุป
แนวทางและผลการศึ ก ษาความเห็ น ต่ อ การต่ อ อายุห รื อยกเลิ ก การยกเว้นภาษีศุล กากรส าหรับ Electronic
Transmissions (Moratorium) เพื่อเตรียมเสนอผู้บริหารและส่งความเห็นให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) แล้วเสร็จ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นวงกว้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
เช่น การลงพื้น ที่เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล และพัฒ นาชุมชนในต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
อีคอมเมิร์ซให้กลุ่ม Workforce เช่น นิสิตนักศึกษาในห้องเรียน รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ
แนวทางในการรั บ มือกับ สถานการณ์ที่เ กิด ขึ้นและคงไว้ซึ่งเป้ าหมายของการบรรลุ วัต ถุประสงค์ ก าร
ดาเนิ น งานนั้ น สพธอ. มีความจ าเป็ น ต้องปรับแผนการด าเนินงานเพื่ อลดอุปสรรคจากสถานการณ์ ดัง กล่ า ว
อีกทั้งสอดคล้ องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
เช่ น จั ด ท าหลั ก สู ต ร e-Learning ปรั บ การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบห้ อ งเรี ย นออนไลน์
จัดประชุมออนไลน์ เป็นต้น
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล

- ๗๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
๔. ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางาน/
บริการภาครัฐสู่ระบบ
ดิจิทัล

ตัวชี้วัด
๑. จานวนบริการอัจฉริยะ
(Smart Service) ที่กระทรวงฯ
ให้บริการประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
หรือต่อยอดจากเดิม

๒. จานวนการให้บริการข้อมูล
สถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่าน
หน่วยงานกลางด้านสถิติ
๕. ประชาชน ภาครัฐและ ๑. ร้อยละความถูกต้องของการ
เอกชน ได้รับบริการข้อมูล พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง
ข่าวสารอุตุนยิ มวิทยา
การแจ้งเตือนภัยจาก
สภาวะอากาศ และ
การแจ้งข่าวแผ่นดินไหว
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ๒. ร้อยละความถูกต้องของ
ทันเหตุการณ์ และ
ข่าวพยากรณ์อากาศการบิน
มีมาตรฐาน
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๓. ร้อยละของความสาเร็จ
ในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและ
สึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
๓ บริการ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
สดช.
สป.ดศ.
สสช.
อต.
สศด.
สพธอ.
TOT
CAT
ปณท

๔๓๐,๐๐๐
ครั้ง

สสช.

ร้อยละ ๗๗

อต.

ร้อยละ ๗๘

อต.

ร้อยละ ๙๙

อต.

หมายเหตุ
บริการอัจฉริยะ (Smart Service)
หมายถึง บริการดิจิทัล
ในลักษณะอัตโนมัติทผี่ ู้รับบริการ
สามารถได้รับบริการดิจิทลั
ที่เกี่ยวข้องกับการอานวย
ความสะดวกในชีวิตประจาวันได้
โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่อง
ต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล
ที่หลากหลาย

ระยะเวลาในการพยากรณ์
อากาศ ประกอบด้วย
• ระยะสั้น คือ ๒๔ ชั่วโมง
• ระยะปานกลาง คือ ๗ วัน
ล่วงหน้า
• ระยะยาว คือ ๑ เดือน

- ๗๓ มาตรการ/กลยุทธ์
มาตรการ/กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ที่ได้มาตรฐาน
๒. พั ฒ นาบริ ก ารอั จ ฉริ ย ะ (Smart service) และนวั ต กรรมเพื่ อ การบริ ก าร (Service Innovation)
ที่อานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
๓. ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มกลางสาหรับการให้บริการของภาครัฐ
๔. บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สถิ ติ ท างการของประเทศและการเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถิ ติ ท างการ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๕. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และเผยแพ ร่ ข้ อ มู ล
ให้ประชาชนทราบ
๖. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการของภาครัฐ
๗. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภั ยจากสภาวะอากาศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๙. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศรุนแรง
๑๐. พัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความถูกต้องและควบคุมระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภัยจาก
สภาวะอากาศแก่ประชาชน
๑๒. สร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จานวน ๓๐ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

๑

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center :
GCC 1111)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามกฎ ก.พ.)
การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)
โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and
Cloud service : GDCC)
โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการจัดทาข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ
โครงการจัดทาข้อมูลสถิติด้านสังคม

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ความก้าวหน้า
หน่วยงาน
ปี 256๓
(ร้อยละ)
สป.ดศ.
๑๐๐
สป.ดศ.

๕๐

สป.ดศ.

๒๐

สดช.

๑๐

สดช.

๓๐

สดช.

๕๓.๓๖

สสช.
สสช.

๔๐.๖๕
๔๓

- ๗๔ ที่

แผนงาน/โครงการ

๙

โครงการจัดทาข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้าทั่วประเทศ จานวน 25 ลุ่มน้า (โครงการระยะที่ 1)
โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ
โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง)
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ
โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ
โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ
โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการพัฒนาบุคลากรประจาปี
โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ
โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้าอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทก
และเตือนภัย
โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)
โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)
โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชั้นบน
โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
โครงการกากับดูแลบริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Governance)
โครงการยกระดับความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหาฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Stop e-Commerce Fraud)
- กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทางาน และบุคลากรสาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและ
ผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ความก้าวหน้า
หน่วยงาน
ปี 256๓
(ร้อยละ)
สสช.
๕๐
สสช.
สสช.

๒๕
๗๐

สสช.
สสช.
สสช.
สสช.

๑๐๐
๘๒.๕๐
๑๘
๘

สสช.

๘

สสช.
สสช.
สสช.
สสช.
อต.
อต.

๒๗.๘๘
๕๙
๗๕
๗
๓๕
๕

อต.
อต.
อต.
อต.
อต.
อต.
สพธอ.

๒๖.๒๕
๔๐.๕๐
๔๐
๖๓
๑๕
๑๕
๕๘.๐๗

สพธอ.

๔๔.๐๗

รวม

๔๐.๖๔

- ๗๕ ๑. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองกลาง)
วัตถุประสงค์
๑. สนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาคประชาชนโดยการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
๓. การให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง สามารถรับสายเรียกเข้าและการโทรออก รวมทั้งสามารถโอน
สายไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
๔. เพื่ออานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
5. ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้าซ้อนของภาครัฐ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐
(ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี โดยจัดทาสัญญาจ้าง ครั้งละ ๖ เดือน คือ ๑. เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม 256๓ และ ๒. เริ่มวันที่ ๑ เมษายน 256๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สัญญาจ้างครั้งที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ๑ ตุลาคม 256๒ - ๓๑ มีนาคม 256๓
(Government Contact Center : GCC 1111)
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ ๑ ตุลาคม 256๒ - ๓๑ มีนาคม 256๓
เพื่อประชาชน
สัญญาจ้างครั้งที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ๑ เมษายน 256๒ - ๓๐ กันยายน 256๓
(Government Contact Center : GCC 1111)
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ ๑ เมษายน 256๒ - ๓๐ กันยายน 256๓
เพื่อประชาชน
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐๘,๗๕๔,๘๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๐๘,๒๘๘,๕๐๐ บาท
สัญญาจ้างครั้งที่ ๑
จานวน ๕๔,๔๘๘,๕๐๐ บาท
สัญญาจ้างครั้งที่ ๒
จานวน ๕๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ๗๖ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ
(สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
๔.๗๗ คะแนน
ไม่น้อยกว่า ๔.๐
(ระดับ ๑-๕ คะแนน)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center :
GCC 1111)
ผลการดาเนินการ คือ มีการให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนราชการ
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ
จานวน ๙๕ จุด ผลการดาเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการให้บริการข้อมูลภาครัฐ
แก่ ป ระชาชน รวมจ านวน ๙๘๗,๐๔๙ สาย ให้ ข้ อ มู ล ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ แชท (Web Chat) จ านวน ๔๕ ครั้ ง
ตอบกระทู้ Pantip จานวน ๑,๘๕๗ กระทู้ ตอบในกล่องข้อความ Pantip จานวน ๔๗๙ ข้อความ และตอบในกล่อง
ข้อความ Facebook จานวน ๗ ข้อความ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ผลการดาเนินการ คือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สาคัญผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้
๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทาข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดาเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จานวน ๒,๑๓๔ ข้อความ
๒) โซเชีย ลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทาข้อความประชาสัมพันธ์และ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผ่ า นช่ อ งทางโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค ของโคร งการศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภาครั ฐ
เพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จานวน ๓,๑๙๕ ข้อความ Twitter จานวน ๓,๑๙๕ ข้อความ
โดยดาเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่
ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน
กับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๗ ๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามกฎ ก.พ.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองกลาง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อเสริมสร้างการทางานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีทั้งภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๒)

ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 โดยแบ่งระยะเวลา
การดาเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือน
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
จัดทาแผนการปฏิบตั ิราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขออนุมตั ิดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔. ดาเนินการฝึกอบรม
๕. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔. ดาเนินการฝึกอบรม
๕. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
มกราคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓

- ๗๘ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,109,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๒)

ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๙๙

ร้อยละ
๑๐๐
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

จัดทาแผนการปฏิบตั ิราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดาเนินการ/
ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร

ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔. ดาเนินการฝึกอบรม
๕. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดาเนินการ/
ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔. ดาเนินการฝึกอบรม
๕. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๒
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖2
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ๒๕๖2
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 20 - 26 มกราคม ๒๕๖๓
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กระบวนการบรรจุ แต่งตั้งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ดาเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทาให้
ส่วนราชการส่งข้อมูลข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยงานที่จัดอบรมฯ ล่าช้า ทาให้การเสนอขออนุมัติโครงการ
ล่าช้าไปด้วย
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๙ ๓. การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (นบก.ดศ.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สป.ดศ. มีแนวทางในการพัฒนาและจัดทาหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง ที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
๒. เพื่อให้บุคลากรระดับนักบริหารระดับกลาง มีทักษะที่สอดคล้องกับ Competency ตามที่ สานักงาน
ก.พ. กาหนด
๓. เพื่อให้ที่ปรึกษาทดลองการใช้หลักสูตรและประเมินผลการฝึกอบรม และประเมินพฤติกรรมของผู้เข้า
รับการอบรม (Behavior Evaluation)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สามารถออกแบบ พั ฒนาและจั ดท าหลั กสู ตร “นั กบริ หารดิ จิ ทั ลระดั บกลาง”
1 หลักสูตร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปีเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการ / รายละเอียด TOR
ตุลาคม ๒๕๖๒ – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
2. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒
3. ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
4. ที่ปรึกษาฯ ดาเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
5. ดาเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กาหนดใน TOR
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
6. เสร็จสิ้นโครงการ
กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,323,0๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทาหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” 1 หลักสูตร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ๘๐ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑) จัดทาร่างโครงการ/รายละเอียด TOR
๒) ขออนุมัติดาเนินโครงการ
๓) ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
๔) ที่ปรึกษาฯ ดาเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR
๕) ดาเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กาหนดใน TOR
๖) เสร็จสิ้นโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
กันยายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2563 ทาให้คณะกรรมการจัดทาข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR) จะต้องพิจารณา TOR
และราคากลางอีกครั้ง เพื่อให้ครบถ้วนตามขั้นตอน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
๒. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๘๑ ๔. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud Service สาหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
คือ ร้อยละ ๙๙.๙๙
๓. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข้ า มหน่ ว ยงานที่ น าไปสู่ ก ารปรั บ กระบวนการท างานและการ
พัฒนาการบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Big data ของภาครัฐ
๔. เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ.๒๕๖๓
งบปกติ

๑. จานวน vCPU หน่วยประมวลผลรวม
ที่สามารถให้บริการได้
๒. จานวนหน่วยงานสามารถใช้บริการ
ระบบคลาวด์กลางและมีความต่อเนื่องใน
การให้บริการ
๓. จานวนข้อมูล (Datasets)

งบกองทุน

๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐
vCPU
vCPU
๕๐
๓๐๐
หน่วยงาน หน่วยงาน
๐

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๔๘,๐๐๐
vCPU
๕๐๐
หน่วยงาน

๘๐,๐๐๐
vCPU
๗๐๐
หน่วยงาน

๗ ชุด

๗ ชุด

๑๕ ชุด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๓ ปี (การดาเนินงานภายในปี ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑
งบปกติ จานวน ๔ เดือน และระยะที่ ๒ งบกองทุน จานวน ๘ เดือน) เริ่ม วันที่ - (ยังไม่ได้ล งนามในสัญญา)
สิ้นสุดวันที่ - (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (kickoff workshop)
ร่วมกับผู้ว่าจ้างเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัตงิ านโครงการฯ และนาเสนอ
รายงานและเอกสารต่างๆ ดังนี้
๑. รายงานการดาเนินงานโครงการแผนการดาเนินการระดับสูงเบื้องต้น
(Inception Report)
๒. รายการชุดของเอกสารควบคุม
๓. เอกสารแผนการดาเนินงาน
๔. เอกสารแผนการตรวจสอบการดาเนินการและการควบคุมให้เป็นไป
ตามแผนงาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ภายใน ๑๕ วันหลังจาก
ลงนามในสัญญา
(ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)

- ๘๒ ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม
๕. เอกสารรายงานการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
๖. เอกสารโครงสร้างการทางานเชิงบริหารและปฏิบัติการ
๗. จัดทารายงานกระบวนงานหลัก ในการบริการคลาวด์
กิจกรรมที่ ๒ ผู้ให้บริการจะต้องดาเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้
๑. รายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนงาน
๒. รายงานผลการดาเนินการนาระบบของหน่วยงานต่างๆ ขึ้นระบบ GDCC
๓. มีระบบของหน่วยงานอย่างน้อย ๓๐ หน่วยงาน สามารถนามาขึ้นใช้งาน
ได้ในสภาพแวดล้อมของการทดสอบ ที่แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชั่นการทางาน
ที่สาคัญ
๔. รายงานคาขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้
บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC
กิจกรรมที่ ๓ ผู้ให้บริการจะต้องดาเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้
๑. รายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนงาน
๒. รายงานผลการดาเนินการนาระบบของหน่วยงานต่างๆ ขึ้นระบบ GDCC
๓. ผู้ให้บริการส่งรายงานการให้บริการอย่างน้อย ๕๐ หน่วยงาน (สะสม)
๔. ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานระบุ
รายละเอียดตามขอบเขตการดาเนินงานทั้งหมด

ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
ลงนามในสัญญา
(ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)

ภายใน ๑๒๐ วันหลังจาก
ลงนามในสัญญา
(ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๙๑,๒๕๗,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน (ยังไม่ได้ลงนาม
ในสัญญา) บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
งบปกติ
กองทุน
เป้าหมาย
๑. จานวน vCPU หน่วย ๓๒,๐๐๐
ประมวลผลรวมที่
สามารถให้บริการได้
๒. จานวนหน่วยงาน
๕๐
สามารถใช้บริการระบบ
คลาวด์กลางและมีความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ
๓. จานวนข้อมูล
๐
(Datasets)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลที่ได้
-

เป้าหมาย
๓๒,๐๐๐
สะสม

ผลที่ได้
-

เป้าหมาย
๔๘,๐๐๐
สะสม

ผลที่ได้
-

เป้าหมาย
๘๐,๐๐๐
สะสม

ผลที่ได้
-

-

๓๐๐
สะสม

-

๕๐๐
สะสม

-

๗๐๐
สะสม

-

-

๑๕
สะสม

-

๒๒
สะสม

-

๒๙
สะสม

-

- ๘๓ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ ครม. มีมติ “เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คม จั ด ให้ มี ค ลาวด์ ก ลางภาครั ฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) และให้
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาเนินการคลาวด์กลางภาครัฐ ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการ
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จึ ง ท าหนั ง สื อ ไปยั ง กรมบั ญ ชี ก ลางเพื่ อ ขออนุ มั ติ ย กเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น
การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดหาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จึงต้องรอหนังสือแจ้งผล ซึ่งเป็นสาเหตุความล่าช้าของโครงการ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๘๔ ๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ
ในกระบวนการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ ร่วมคิด เสนอแนะ
และให้ความเห็นตลอดทุกขั้นตอนของการพัฒนานโยบายสาธารณะในแต่ละประเด็น
๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา
ในประเด็นนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. จานวนครั้งในการจั ดกิจกรรมระดมความคิดเห็ นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้า งการ
มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
๒. จานวนกิจกรรม/ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
๓. จานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการประจาปี

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๘ ครั้ง
๕ กิจกรรม
๒๐๐ คน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่ ว มในกระบวนการออกแบบและพั ฒ นานโยบายสาธารณะด้ า นดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องใน
ส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิภ าค จ านวน ๘ ครั้ง อาทิ กิจกรรม Design Thinking
Workshop กิจกรรม Hackathon ฯลฯ
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัย
และพัฒ นาในประเด็น นโยบายสาธารณะด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน ๕ ครั้ง/กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาวิชาการประจาปี สรุปการดาเนินงานวิจัยและพัฒนา
นโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ สดช. จานวน ๑ ครั้ง

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ม.ค. ๖๓ – ๓๐ มิ.ย. ๖๓

๑ ม.ค. ๖๓ – ๓๑ ก.ค. ๖๓

๑ ก.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

- ๘๕ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบและพั ฒ นานโยบายสาธารณะด้ านดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. จานวนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. จานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการประจาปี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

ผลที่ได้

๘ ครั้ง

๑ ครั้ง

๕ กิจกรรม

-

๒๐๐ คน

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจ กรรมที่ ๑ จั ดกิจ กรรมระดมความคิด เห็ นเชิงสร้างสรรค์เ พื่อสร้ างการมีส่ ว นร่ว มในกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค จ านวน ๘ ครั้ ง อาทิ กิ จ กรรม Design Thinking Workshop
กิจกรรม Hackathon ฯลฯ
ผลการดาเนินงาน จานวน ๑ ครั้ง
กิ จ กรรมที่ ๒ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยและพัฒนาในประเด็นนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน ๕ ครั้ง/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาวิชาการประจาปี สรุปการดาเนินงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ สดช. จานวน ๑ ครั้ง
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยประสบกับปัญหาการระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้การดาเนินงาน
ตามแผนฯ เพื่อจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ
และพัฒนานโยบายสาธารณะ ไม่สามารถดาเนินการได้
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๘๖ ๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. เพื่ออบรมให้ความรู้ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. จานวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามความจาเป็น
๒. จานวนข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
๓. หน่วยงานมีคะแนนการประเมิน ITA

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๑๐๐
ไม่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา

ร้อยละ ๑๐๐
ไม่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา

ร้อยละ ๑๐๐
ไม่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาแผนปฏิบัติราชการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ สดช.
๒. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/ กาหนดการ
๓. ขออนุมัติดาเนินโครงการฝึกอบรม/ ขออนุมัติงบประมาณ
๔. ประสาน/ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
๕. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๖. จัดทาหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงรายละเอียด
ของโครงการฝึกอบรมฯ และให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๗. ดาเนินการฝึกอบรม
๘. อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
๙. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
เดือน กันยายน ๒๕๖๒
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
เดือน พฤศิจกายน ๒๕๖๒
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
เดือน มกราคม ๒๕๖๓
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

- ๘๗ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๕๔๔,๓๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๑,๕๔๔,๓๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
ร้ อยละของข้ าราชการและ ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
พนั กงานราชการ ได้ รั บการ
๙๐
๕๓.๓๖
๙๒
พั ฒนาศั กยภาพการพั ฒ นา
สมรรถนะ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย ผลที่ได้
ร้อยละ
๙๕

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคลากร
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๘
กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตรการอบรมให้ความรู้ให้กับข้าราชการที่บรรจุใหม่
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างการเตรียมการ
กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างการเตรียมการ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาด้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีผลให้ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๒
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. เนื่ อ งจากปั ญ หาสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
จึงไม่สามารถดาเนินการจัดโครงการที่มีการชุมนุมได้
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๖ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๘๘ ๗. โครงการจัดทาข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ จั ด ท าข้ อ มู ล สถิ ติพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ด้า นเศรษฐกิ จของประเทศ ส าหรั บ ให้ ภ าครัฐ และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง มีข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกาหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๖ เล่ม

ตัวชี้วัด
จานวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม
การจัดทาข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท
๓. งบประมาณ ซึง่ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๖,๗๐๒,๕๗๑.๗๙ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๖ เล่ม

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
การจัดทาข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ มีผลการดาเนินการ คือ
โครงการสารวจ
ผลการดาเนินงาน
๑ . ส า ร ว จ ก า ร มี ก า ร ใ ช้ - จัดทาคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ
เทคโนโลยี ส ารสนเท ศและ - อบรมชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ในส่ ว นกลาง
การสื่อสาร (ครัวเรือนและสถาน และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference
ประกอบการ)
- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับสานักงานสถิติจังหวัด

- ๘๙ โครงการสารวจ
๒. สารวจยอดขายรายไตรมาส

ผลการดาเนินงาน
- จัดทาคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ
- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference
- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับสานักงานสถิติจังหวัด
๓. สารวจธุรกิจทางการค้าและ - จัดทาคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ
ธุรกิจทางการบริการ
- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference
- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับสานักงานสถิติจังหวัด
๔. สารวจที่พักแรม
- จัดทาคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ
- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference
- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับสานักงานสถิติจังหวัด
๕. สารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐาน - อยู่ระหว่างจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ภ าคการค้ า
พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. สารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง - อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล
พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง
- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล (เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) และประมวลผล
ข้อมูลรายเดือน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๙๐ ๘. โครงการจัดทาข้อมูลสถิติด้านสังคม
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. สารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS)
๑) เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สาหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
๒) เพื่ อ สร้ า งข้ อ มู ล ส าหรั บใช้ใ นการประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในด้ านต่า งๆ ที่ ส าคั ญ และเพิ่ ม
ความพยายามในการที่จะให้ด้านเหล่านั้นได้รับความสนใจมากขึ้น
๓) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต้อ งใช้ ใ นการติด ตามความก้ า วหน้ า ตามเป้ าหมายที่ ตั้ งไว้
ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานของการดาเนินงานในอนาคต
๔) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ส ามารถชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความแตกต่ าง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรับ
ผู้กาหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกรวมกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย
๒. สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลที่สาคัญด้านเศรษฐกิจ
และสั งคมของครั ว เรื อ น ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่า ย ภาวะหนี้สิ น สิ นทรัพย์ โครงสร้า งของสมาชิ ก ในครัวเรือน
ลักษณะที่อยู่อาศัย ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และการใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น
๓. สารวจภาวะการทางานของประชากร (สรง.) เพื่อประมาณจานวน และลักษณะของกาลังแรงงาน
ในประเทศและในจังหวัดต่างๆ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนข้อมูลสถิติด้านสังคม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗ เล่ม

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม
การจัดทาข้อมูลสถิติด้านสังคม

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท
๓. งบประมาณ ซึง่ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๕,๘๗๙,๕๖๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนข้อมูลสถิติด้านสังคม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๗ เล่ม

ผลที่ได้
๓ เล่ม

- ๙๑ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศแล้ว จานวน ๓ เล่ม
๑. รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รายงานผลที่สาคัญโครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ข้อมูลในช่วง ๖ เดือนแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม
การจัดทาข้อมูลสถิติ ด้านสังคม มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดทาข้อมูลสถิติด้านสังคม จานวน
๓ โครงการ ดังนี้
โครงการสารวจ
ผลการดาเนินงาน
๑. สารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑. สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒
และสั งคมของครั วเรื อน
- จัดทาบทสรุปสาหรับผู้บริหาร รายงานผลที่สาคัญโครงการ สารวจภาวะเศรษฐกิจ
(สศส.)
และสังคมของครัวเรือน ปี ๒๕๖๒
- จัดทาข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) โครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสั งคม
ของครัวเรือน ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๒
- จัดทา Spec ตารางสถิติ
๒. สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓
- จัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จัดทา Data Dictionary ฉบับย่อ คู่มือบรรณาธิก าร
คู่มือปฏิบัติงานสนาม
๒. สารวจภาวะการทางาน ๑. สารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒
ของประชากร (สรง.)
- จัดทารายงานผลการสารวจภาวะการทางานของประชากร ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
(จ้างพิมพ์ปก บทสรุปผู้บริหาร และเข้าเล่มจากโรงพิมพ์ภายนอก ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓)
- จัดทารายงานผลการสารวจภาวะการทางานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- จัดทาตารางสถิติระดับจังหวัดรายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (เผยแพร่บนระบบอินทราเน็ต)
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการสารวจภาวะการทางานของประชากร ไตรมาส ๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประมวลผลข้อมูลและจัดทาตารางสถิติระดับจังหวัด ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. และระบบอินทราเน็ต)
- เผยแพร่ข้อมูลที่จัดทา ได้แก่ รายงานผลการสารวจ ตาราง สถิติ ข้อมูลระดับย่อย
(Micro Data) ของการสารวจเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูลรายเดือนระดับจังหวัด เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และข้อมูลไตรมาส ระดับจังหวัด
ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทารายงานสรุปผลการส ารวจภาวะการทางาน
ของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒
- จั ด จ้ า งพิ ม พ์ ส รุ ป ผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒
จากโรงพิมพ์ภายนอก

- ๙๒ โครงการสารวจ
ผลการดาเนินงาน
๒. สารวจภาวะการทางาน ๒. สารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓
ของประชากร (สรง.) (ต่อ)
- จัดทาแผนและเตรียมงานการสารวจภาวะการทางานของประชากร ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
- ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทารายงานสรุปผลการส ารวจภาวะการทางาน
ของประชากร เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
- ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดเตรียมร่างรายงานผลการสารวจภาวะการทางาน
ของประชากร ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประมวลผลข้อมูลและจัดทาตารางสถิติระดับจังหวัด ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. และเว็บอินทราเน็ต
- ประมวลผลข้ อ มู ล และจั ด ท าตารางสถิ ติ ร ะดั บ จั ง หวั ด รายเดื อ น มกราคม กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บอินทราเน็ต
- เผยแพร่ข้อมูลที่จัดทา ได้แก่ รายงานผลการสารวจ ตาราง สถิติ ข้อมูลระดับย่อย
(Micro Data) ของการส ารวจเดื อ นมกราคม –กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ ข้ อ มู ล รายเดื อ น
ระดับจังหวัด เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓. สารวจสถานการณ์
- การจัดทาคู่มือการบรรณาธิกรข้อมูล
เด็กและสตรี
- การจัดทารูปแบบตารางสถิติ
ในประเทศไทย (MICS)
- การตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- การประมวลผลตารางสถิติตามรูปแบบที่กาหนด
- การจัดเตรียมต้นฉบับรายงานสรุปผลที่สาคัญ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔. ด้านอื่นๆ
- รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒
- รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การปฏิเสธ ไม่ให้ความร่วมมือของผู้ตอบสัมภาษณ์
๒. การไปหาผู้ตอบสัมภาษณ์ ๓ ครั้ง แล้วไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์
๓. ปั ญหาสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีผ ลต่อการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ลดลง
๔. ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๙๓ ๙. โครงการจั ด ทาข้อมูลสถิติ ด้ า นประเมิน ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้า นเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและผลการ
ดาเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป
๒. เป็ น แนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกาหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนรายงานการสารวจความคิดเห็นของประชาชน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๖ เล่ม

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
การจั ด ท าข้ อ มู ล สถิ ติ ด้ า นการประเมิ น ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท
๓. งบประมาณ ซึง่ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒,๕๐๗,๔๒๔.๑๔ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนรายงานการสารวจความคิดเห็นของประชาชน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๖ เล่ม
๓ เล่ม

- ๙๔ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทาข้อมูลสถิติด้านการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ ได้รายงาน จานวน ๓ เล่ม ได้แก่
๑. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน)
สถานะ : ดาเนินการแล้วเสร็จ/ คณะรัฐมนตรีรับทราบ
๒. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานะ : ดาเนินการแล้วเสร็จ/ คณะรัฐมนตรีรับทราบ
๓. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
สถานะ : ดาเนินการแล้วเสร็จ
๔. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพลและ
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานะ : ดาเนินการแล้วเสร็จ และอนุมัติเผยแพร่แล้ว
๕. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานะ : กาลังดาเนินการประมวลผล นาเสนอผล และจัดทารายงาน
๖. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G) พ.ศ.๒๕๖๓
สถานะ : กาลังดาเนินการประมวลผล นาเสนอผล และจัดทารายงาน
๗. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓
สถานะ : กาลังดาเนินการประมวลผล นาเสนอผล และจัดทารายงาน
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๙๕ ๑๐. โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจานวนและลั กษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนตามที่อยู่จ ริง
ในวันสามะโน (ไม่คานึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ ) รวมทั้งจานวนและลักษณะต่างๆ
ของที่อยู่อาศัยของประชากร
๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้ เป็นข้อมูลฐานการจัดทาการคาดประมาณประชากร
ของประเทศในอนาคต (Population Projection)
๓. เพื่ อ จั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการประชากรและที่ อ ยู่ อ าศั ย ในการวั ด การเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ า ง
ของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาชุดข้อมูลสถิติ
สามะโนประชากรและเคหะ

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑
ร้อยละ ๒๐

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๔๐

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔
ร้อยละ ๑๕

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
การดาเนินงานโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. งบประมาณ ซึ่งดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๙,๗๒๑,๑๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาชุดข้อมูลสถิติสามะโนประชาการและเคหะ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๐

- ๙๖ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม การดาเนินงานโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ดังนี้
๑. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๐ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๓ เพื่อพิจ ารณาแผนการดาเนิ นงานที่ส านัก งานสถิติ แห่ งชาตินาเสนอ และการแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทาโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทาหน้าที่พิจารณากาหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบวิธี และมาตรฐานในการจัดทาโครงการ ให้คาปรึกษา แนะนา และกากับดูแลการดาเนินงาน
ของคณะท างาน ให้ เ ป็ น ไปตามแผนการปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนด ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบตามที่ เ สนอ และได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานโครงการ
๒. จัดทาประมาณการใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ๔ ระดับ การปฏิบัติงานสนาม และการตรวจราชการ
๓. จั ดท าแผนการประชาสั มพั นธ์ และการจั ดสรรงบประมาณด้ านการประชาสั มพั นธ์ ให้ ส านั กงาน
สถิติจังหวัดดาเนินการ
๔. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารประกอบการบรรยาย ได้ดาเนินการเรียบร้อย
๕. การจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์แบบสอบถาม คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารประกอบการบรรยาย
จัดทาบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) จัดซื้อจัดจ้าง
๖. จั ด เตรี ย มเอกสารการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง sim โทรศั พ ท์ จั ด ท าบั น ทึ ก แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
การจัดซื้อจัดจ้าง และร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) จัดซื้อจัดจ้าง
๗. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ได้ดาเนินการตรวจหน้าจอโปรแกรมประยุกต์การทางานเรียบร้อย
๖ ระบบ และตรวจรับโปรแกรมประยุกต์งานบริหารจัดการระบบ (Administration) เรียบร้อยแล้ว และกาลัง
ตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์งานรับสมัครงาน
๘. กาลั งดาเนิ น การศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูลการส ารวจ/สามะโน กับข้อมูล ทะเบียน ได้แก่
ข้อมูลโครงการสารวจ/สามะโนของสานักงานสถิติแห่งชาติ และผลการศึกษาของต่างประเทศ
ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์บางส่วนแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงมีการ
ปรับแผนให้เลื่อนการจัดทาสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปก่อน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๙๗ ๑๑. โครงการระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โครงสร้ า งพื้ น ฐานระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้า
อย่างยั่งยืนในลุ่มน้าทั่วประเทศ จานวน ๒๕ ลุ่มน้า (โครงการระยะที่ ๑)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ย่อยเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้า
ในลุ่มน้าต่างๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒. เพื่ อ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล โครงสร้ างพื้ น ฐานที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ระหว่า งหน่ว ยงาน และเชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ มูล
โครงสร้างพื้นฐานที่ดาเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อย โดยบูรณาการร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิ มของ
หน่วยงานต่างๆ
๓. เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับ ความส าเร็ จของการเผยแพร่และน าเสนอดัช นีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่
ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
จั ดเก็บ ข้อมูล โครงสร้ างพื้นฐานระดับพื้น ที่เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้าทั่วประเทศ จานวน ๒๕ ลุ่มน้า

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๘,๘๖๔,๓๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๘,๘๖๔,๓๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการเผยแพร่ แ ละน าเสนอดั ช นี ชี้ วั ด เชิ ง ระบบ
และเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๗๐

- ๙๘ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรม จั ดเก็ บข้ อมู ลโครงสร้ างพื้ นฐานระดั บพื้ นที่ เพื่ อการบริ หารจั ดการทรั พยากรน้ าอย่ างยั่ งยื น
ในลุ่มน้าทั่วประเทศ จานวน ๒๕ ลุ่มน้า
ผลการดาเนินการ คือ
๑. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้า เพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดต้นแบบ สาหรับโครงสร้างข้อมูล
พื้นฐานภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
อย่ างยั่ งยื น ในลุ่ มน้ าทั่ว ประเทศ จ านวน ๒๕ ลุ่ มน้า (โครงการระยะที่ ๑) (การเบิกจ่ายงวดที่ ๖ ร้อยละ ๑๐
ของเงินค่าจ้างทั้งสัญญา)
๒. อยู่ระหว่างดาเนินการ (ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)) โดยดาเนินงานการ
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีกิจกรรมย่อย คือ การตรวจสอบข้อมูลจากการสารวจ (Cleansing Data)
การจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Data) เพื่อนาไปวิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการสารวจ/นาเสนอผลข้อมูล
รวมทั้งการจัดการอบรมและการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
การด าเนิ นงานโครงการพบปั ญหาอุ ปสรรคในการด าเนิ นงาน ทั้ งด้ านการจั ดหา Tablet และอุ ปกรณ์
สารองไฟ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสนาม
จึงทาให้โครงการล่าช้าจากแผนงานที่กาหนด ดังนี้
๑. ด้ า นการจั ด หา Tablet และอุ ป กรณ์ ส ารองไฟ จ านวน ๒๐,๕๖๑ เครื่ อ ง โดยในกิ จ กรรมนี้
สานักงานสถิติแห่ งชาติใช้เวลาประมาณ ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)
ซึ่งมีความล่าช้าจากแผนงาน ประมาณ ๑๒ เดือน ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินการในขั้นตอนอื่นๆ โดยเฉพาะ
การจัดการอบรม การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการประมวลผลข้อมูล
๒. ด้านการบริ ห ารจั ดการโครงการ โดยส านักงานสถิติแห่ งชาติได้ดาเนินการจ้างเจ้าหน้ า ที่ อื่ น
เพื่อปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ทาให้มีจานวนเครื่อง Tablet ไม่เพียงพอต่อจานวนเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล
อี ก ทั้ ง เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในฤดู ฝ น (พฤษภาคม - สิ ง หาคม ๒๕๖๒) ท าให้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เป็นไปด้วยความลาบาก
๓. ด้านบุคลากร เนื่องจากเป็ นโครงการใหม่ จึงประสบปัญหาในการสื่ อสารเพื่อทาความเข้ าใจ
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ กับ บุ คลากรที่เ กี่ยวข้องได้อย่า งทั่ว ถึง อีกทั้งการดาเนินโครงการนี้เก็บข้ อ มู ล
ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง Tablet ซึ่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล บา ง ก ลุ่ ม ยั ง ข าด ทั ก ษ ะ ใ น ด้ าน นี้ ซึ่ ง ส า นั ก ง า นสถิ ติ
จังหวัดต้องกากับและติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
๔. ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินโครงการส่วนใหญ่จะเป็นงบดาเนินงานส าหรับการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม แต่ จ ากการสั ง เกตการณ์ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนามพบว่ า
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าการเก็บข้อมูลเป็นงานที่มีความยากยุ่งยากและได้รับค่าตอบแทนน้อย
จึงมีการลาออกในระหว่างปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๙๙ ๑๒. โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ติดตาม ให้ข้อแนะนา
ในหัวข้อที่สาคัญเพื่อดาเนินยุทธศาสตร์ทางสถิติของประเทศอาเซียน เช่น กรอบการดาเนินงาน ACSS Open
Data Implementation เพื่ อ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของประชาชน แนวคิ ด ของการใช้ Big Data เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สถิติทางการ และลดภาระการให้ข้อมูลของประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ เดือน เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ดาเนินการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๕๙๙,๑๕๙.๑๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๐๐
๑๐๐

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม ดาเนินการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ
ผลการดาเนินการ คือ จัดประชุมสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียนในรอบที่ผ่านมา
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๐๐ ๑๓. โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อการเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั นธ์ภ าพลั ก ษณ์ บทบาทและหน้า ที่ ข องส านั กงานสถิติ แห่ ง ชาติ
ให้แพร่หลาย
๒. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สาคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
และรับรู้ได้รวดเร็ว
๓. เพื่อส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย การวางแผน
การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔๓๐,๐๐๐ ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔๘๐,๐๐๐ ครั้ง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๔๘๕,๐๐๐ ครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทารายงานตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กิจกรรมที่ ๒ จัดทารายงานตัวชี้วัดที่สาคัญของประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๓ จัดทาแผ่นพับการให้บริการ/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมที่ ๔ จัดนิทรรศการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
๓. งบประมาณ ซึ่งดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๑๔,๘๒๖.๐๑ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๔๓๐,๐๐๐ ครั้ง

ผลที่ได้
๓๕๔,๙๒๔ ครั้ง

- ๑๐๑ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีการให้บริการข้อมูลสถิติในแต่ละช่องทาง และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความสมบูรณ์
หากแล้วเสร็จจะดาเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์ต่อไป ซึง่ มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทารายงานตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการด าเนิ น การ คื อ การให้ บ ริ ก ารและเผยแพร่ ส ถิ ติ แ ละสารสนเทศ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน
และประชาชน น าข้อมูล สถิติที่ได้จ ากการส ามะโน/ส ารวจของส านักงานสถิติแห่ งชาติไปใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติ ด ตามประเมิ น ผล นโยบายและแผนงานพั ฒ นาต่ า งๆ
โดยส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ มี ช่ อ งทางและรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย ขึ้ น อยู่ กั บ ความต้ อ งการ
ของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปจานวนผู้รับบริการตามช่องทางการให้บริการ ดังต่อไปนี้
ช่องทางการให้บริการ
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
-www.nso.go.th
- www.nic.go.th
- statgis.nso.go.th
- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗
- สถิติจังหวัด
- Data Warehouse
ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ด้วยตนเองที่สานักงานสถิติแห่งชาติ
โทรศัพท์/โทรสาร
หนังสือ/จดหมาย
Social media
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
รวม

จานวน (ครั้ง)
๓๔๑,๒๖๗
๑๙๒,๖๐๗
๑๖,๑๔๔
๓,๘๑๕
๔,๑๐๗
๑๒๔,๑๒๖
๔๖๘
๑๐,๗๔๒
๑,๐๙๘
๓๒๘
๑๖๗
๑๑๖
๖๙๘
๖๐๐
๓๕๔,๙๒๔

กิจกรรมที่ ๒ จัดทารายงานตัวชี้วัดที่สาคัญของประเทศไทย
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายงานต้นฉบับเพื่อขออนุมัติจัดพิมพ์
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงไม่สามารถจัดนิทรรศการได้
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๐๒ ๑๔. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ที่ชารุดและ
เสื่อมสภาพ
๒. เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลและ
ผลิตข้อมูลสถิติ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละความส าเร็ จ ในการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. เริ่มดาเนินโครงการ
๒. กาหนดร่างขอบเขตงาน
๓. การดาเนินการตามระเบียบพัสดุ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๔,๗๘๗,๖๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๙,๒๗๖,๓๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๐๐
๑๘

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทาโครงการ เตรียมวางแผนดาเนินงาน

- ๑๐๓ กิจกรรมที่ ๒ กาหนดร่างขอบเขตงาน
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดทาร่างขอบเขต TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ การดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ผลการดาเนินการ คือ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๐๔ ๑๕. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับห้อง Data Center เดิมที่มี
อายุเกิน ๗ ปี
๒. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสาหรับห้อง Data Center ให้รองรับและสอดคล้องกับภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมาย
๓. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐๐

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. เริ่มดาเนินโครงการ
๒. กาหนดร่างขอบเขตงาน
๓. การดาเนินการตามระเบียบพัสดุ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒
เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒
เดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๐๐
๘

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทาโครงการ เตรียมวางแผนดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดร่างขอบเขตงาน
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดทาร่างขอบเขต TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ๑๐๕ กิจกรรมที่ ๓ การดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ตอบประชาพิจารณ์
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๐๖ ๑๖. โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. จัดหาระบบการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลู กข่ายเเบบรวมศูนย์ เพื่อสนับสนุน จัดการ และแก้ไข
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ น desktop, tablet, หรื อ mobile ให้ พ ร้ อ มใช้ ง านในการปฏิ บั ติ
อย่างสม่าเสมอหรือกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา
๒. จั ดหาระบบส าหรั บ ให้ บ ริการระบบคอมพิว เตอร์เสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI)
สนับสนุนการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทางาน อีกทั้งยังสามารถ
ควบคุมการเข้าใช้งานระบบที่มีความสาคัญ โดยระบบ VDI สามารถกาหนดได้ถึงระดับบุคคลและอุปกรณ์ที่อนุญาต
ให้เข้ามาใช้งาน
๓. จัดหาระบบ Application Performance เเละ Transaction Monitoring เป็นระบบติดตามผู้ใช้งาน
และการเฝ้ า ระวั ง ความผิ ด ปกติ ข องระบบที่ จ ะกระทบต่ อ ข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศของส านั ก งานสถิ ติ
เพื่อวิเคราะห์ถึงต้นเหตุ (Root Cause) ของปัญหา ลดการหยุดการให้บริการภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติของประเทศ
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ
๔. จั ดหาระบบป้ องกัน Advanced Persistent Threat (APT) เเบบ Sandboxing เป็นระบบการตรวจสอบ
และป้ องกั นการลั กลอบขโมยข้ อมู ลของส านั กงานฯ ซึ่ งเป็ นข้ อมู ลความมั่ นคงของชาติ ป้ องกั นการโจมตี ขั้ นสู ง
แบบระบุเป้าหมายและการโจมตีแบบ Zero-day ที่ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบ
และจัดการแก้ไขได้
๕. ขยายระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Conference) เนื่องจากระบบการประชุมทางไกลของสานักงานฯ
ได้ มี ก ารใช้ ง านอย่ างสม่ าเสมอมาเป็ น ระยะเวลานาน ประกอบกั บ ปั จ จุ บั นได้ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ระบบ
การประชุ มทางไกลให้ รองรั บอุ ป กรณ์ เคลื่ อนที่ ต่ า ง ๆ (Mobile Device) และเพื่ อ ขยายจากระบบเดิ ม ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. เริ่มดาเนินโครงการ
๒. กาหนดร่างขอบเขตงาน
๓. การดาเนินการตามระเบียบพัสดุ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒
เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒
เดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๓

- ๑๐๗ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๐๐
๘

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทาโครงการ เตรียมวางแผน ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดร่างขอบเขตงาน
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดทาร่างขอบเขต TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ การดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ตอบประชาพิจารณ์
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๐๘ ๑๗. โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจั ดทาสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่ เป็นเอกภาพ
ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้ อยละของกิ จ กรรมที่ด าเนิ น การตามแผนงานที่ ก าหนดตามแผนแม่ บ ทระบบสถิ ติ
ประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
การบริหารจัดการระบบสถิติ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท
๓. งบประมาณ ซึง่ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๘,๔๐๓,๓๒๓.๒๓ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดตามแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๒๗.๘๘

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม การบริหารจัดการระบบสถิติ
ผลการดาเนินการ คือ
๑. Government Data Catalog อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดการดาเนินงานโครงการและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน

- ๑๐๙ ๒. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา คือ
๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของรายการสถิติทางการ
๒) จัดทา (ร่าง) มาตรฐานสถิติที่สาคัญและจาเป็นในการผลิตสถิติทางการ (ศาสนา พื้นที่ ภูมิศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ สินค้า สินค้าและบริการ)
๓) จั ดทา (ร่ าง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการขั้นพื้นฐาน ส าหรับหน่วยสถิติที่ยังไม่มีการจัดการ
คุณภาพ อย่างเป็นระบบ
๓. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
๑) จัดทาชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตาบล)
๒) การรวบรวมและสรุ ปผลรายงานความก้ าวหน้ าการด าเนินการจั ดท าชุดข้ อมู ลสถิ ติ ฯ จาก
สานักงานสถิติจังหวัด
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๑๐ ๑๘. โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศ
๒. รวบรวม บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
และรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
๓. วิเคราะห์และจัดทาสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สาคัญ จาเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
การเชื่ อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่ วยงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ภาครัฐ
กิจกรรม

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท
๓. งบประมาณ ซึง่ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๙๘๒,๕๐๖.๐๙ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ร้ อยละของข้อมูล สถิติในฐานข้อมูล สถิติที่ส าคัญ จาเป็น มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๐๐
๕๙

- ๑๑๑ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม การเชื่อมโยงและบูร ณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการดาเนินการ คือ
๑. ศึกษาและกาหนดรายละเอียดข้อมูลสถิติและจัดทา infographic เรื่อง “ต่างด้าว ๓ สัญชาติ
ทดแทน ๓ อุตสาหกรรมไทย” และ “สินค้าหลักของไทยส่งออกไปที่ไหนดี” (ร้อยละ ๙๐)
๒. ศึกษาและกาหนดรายการข้อมูลสถิติเพื่อจัดทาประเด็นยุทธศาสตร์ (MIS) เรื่อง“ดัชนีความ
ไม่เสมอภาค”และ “ความมั่นคงและสุขภาวะที่ดีในการทางาน” และ “สถานการณ์การพัฒนาสตรี” (ร้อยละ ๕๐)
๓. ศึกษาและจัดทาสารสนเทศในรูปแบบ Interactive dashboard เรื่อง “IMD World Digital
Competitiveness Ranking” (ร้อยละ ๙๐)
๔. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ (MIS) / ชุดตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓๕)
๕. บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ (รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสถิติ
ทางการ ๒๑ สาขา) (ร้อยละ ๓๐)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๑๒ ๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรประจาปี
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกาลังสาคัญ
ในการพั ฒนาระบบสถิ ติ และสารสนเทศของประเทศให้ เข้ มแข็ งอย่ างต่ อเนื่ อง รวมทั้ งพั ฒนาสมรรถนะที่ จ าเป็ น
ต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผู้สาเร็จการอบรมได้นาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๘๕
ของจานวนผู้เข้ารับการอบรม

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
๒. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล
๔. หลักสูตรด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
๕. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๓๑,๗๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๖๓๑,๗๐๐ บาท
๓. งบประมาณ ซึง่ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๓๖๔,๕๗๕ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ผู้สาเร็จการอบรมได้นาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๗๕

- ๑๑๓ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
ผลการดาเนินการ คือ
ผลการดาเนินการ
กิจกรรม
๑. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๙,๑๐,๑๑
๒. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตาม ๑. สถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖
๒. การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ infographics
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. Advanced Excel รุ่นที่ ๔
๔. กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๕. การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
๖. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต
๗. การจัดทาข้อมูลสถิติและการนาไปใช้ประโยชน์
๓. หลักสูตรความรู้ ความสามารถด้ าน ๑. การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ ๒
๒. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบน Moodle สาหรับ วิทยากร สสช.
สถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล
๔. หลั ก สู ต รด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ๑. การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน จานวน ๘ รุ่น
๒. ทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ จานวน ๒ รุ่น
ความรู้และประสบการณ์
๓. การเผยแพร่ ความรู้ ที่ ได้ รั บจากการอบรม ณ ต่ างประเทศ หรื อ
องค์การระหว่างประเทศ เรื่องการจัดทาสามะโนประชากรและเคหะ
๕. การจั ด รายการศึ ก ษาดู ง านให้ แ ก่ การจัดทาโครงการสารวจ และการนาข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ให้แก่
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ
หน่วยงานภายในประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๑๔ ๒๐. โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ
ที่บริหารจัดการในลักษณะของการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน (Data Driven) รองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาประเทศในยุค ๔.๐
๒. เพื่อพัฒ นาระบบการจั ดเก็บ และการจัดทา Data Catalog ข้อมูล สถิติ ให้ ได้มาซึ่งข้อมูล ที่ถูกต้ อ ง
มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนการกากับดูแลข้อมูลสถิติเพื่อการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ และนาเสนอสารสนเทศของสานักงานสถิติแห่งชาติ
และสานักงานสถิติจังหวัด สาหรับการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาต่างๆ ตลอดจนการกาหนด
นโยบายในการพัฒนาประเทศ
๔. เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะในการเสริ ม สร้ า งนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล (Data Scientists) ให้ กั บ
บุคลากรในสานักงานสถิติแห่งชาติและสานักงานสถิติจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้า ใจ สามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานการวิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลด้านสถิติที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ ให้สามารถรองรับ
การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน ๑ ระบบ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. เริ่มดาเนินโครงการ
๒. กาหนดร่างขอบเขตงาน
๓. การดาเนินการตามระเบียบพัสดุ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท

- ๑๑๕ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละความส าเร็ จ ในการบู ร ณาการข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละสารสนเทศภาครั ฐ
ให้สามารถรองรับ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจานวน ๑ ระบบ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๐๐
๗

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทาโครงการ เตรียมวางแผนดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดร่างขอบเขตงาน
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดทาร่างขอบเขต TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ การดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างนาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็ปไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๑๖ ๒๑. โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
(ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีประสิทธิภาพเพิ่ มขึ้นและมีมาตรฐานสามารถ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดในอนาคต กองเฝ้าระวังแผ่นดิน ไหว
มีการใช้งานระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการใช้งานมานานเกินกว่า ๑๐ ปี
มีการเสื่ อมสภาพ อุป กรณ์บ างชิ้น มีการยกเลิ กสายการผลิต จ าเป็นต้องปรับปรุงสถานีเครือข่ายการตรวจวัด
ของโครงการระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ (ระยะที่ ๑) และระบบ
ตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ (ระยะที่ ๒ ) ให้มีความพร้อมในการใช้งานเพื่อรายงาน
และแจ้ งเตือนภัย ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ การเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการดารงชีพและการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของชุมชนเมือง
การเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างที่ไม่ทั่วถึง การอยู่อาศัย
ของประชาชนขาดการศึกษาและวางแผนเชิงป้องกันจากภัยธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวตามเกณฑ์และมาตรฐาน
๙๙
๙๙
๙๙
เวลาการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๔๕๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ ออกใบสั่ง/ทาสัญญา
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สารวจระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เฟส ๑ และ ๒
ธันวาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงห้องอาคารปฏิบัติการส่วนกลาง
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เฟส ๑ และ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจ กรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบสื่ อสารส าหรั บ สถานี ตรวจวั ดภาคสนาม
มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓
ในต่างจังหวัดและส่วนกลาง
กิจกรรม

- ๑๑๗ กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจ กรรมที่ ๘ ติดตั้งระบบประมวลผลฐานข้อ มูล ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
แผ่นดินไหวและสึนามิ
กิจกรรมที่ ๙ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ
กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งมอบงาน
งวดที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ : มีนาคม ๒๕๖๔
โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๘๓,๓๕๙,๖๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๙๒,๙๑๔,๔๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๑๐๐,๑๙๕,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๓๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๒๘๓,๓๕๙,๙๖๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อ ย ล ะ ก า ร แ จ้ ง ข่ า ว
๙๙
๙๙.๒๘
๙๙
แผ่ น ดิ น ไหวตามเกณฑ์
และมาตรฐานเวลาการ
ปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑๐ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวั นที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ผู้เสนอราคาต่าสุดแล้ ว
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั กงบประมาณแล้ ว และได้เสนอ รมว.ดศ. เพื่อขอขยายระยะเวลาของโครงการ
จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน คือ ทาสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ สข.๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
ครบกาหนดส่งมอบ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ วงเงินทั้งสิ้น ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ๑๑๘ กิจกรรมที่ ๔ สารวจระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เฟส ๑ และ ๒
ผลการดาเนินงาน คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงห้องอาคารปฏิบัติการส่วนกลาง
ผลการดาเนินงาน คือ ดาเนินการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการส่วนกลางแล้ว เหลืองานติดตั้งระบบเครื่องมือ
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เฟส ๑ และ ๒
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบสื่อสารสาหรับสถานีตรวจวัดภาคสนามในต่างจังหวัดและส่วนกลาง
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๘ ติดตั้งระบบประมวลผล ฐานข้อมูล ณ ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินไหวและสึนามิ
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๙ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งมอบงาน
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๑๙ ๒๒. โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้าอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย
(ปรั บ ปรุ ง ระบบตรวจวั ด ระดั บ น้ าอั ต โนมั ติ เ พื่ อ การพยากรณ์ อุ ตุ นิ ยมวิ ท ยาอุ ท กและเตื อ นภั ย กองพั ฒ นา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ทดแทนของเดิ ม และเพิ่ ม สารประกอบ
ด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ตลอดจนการขยายเครื อ ข่ า ยการตรวจวั ด ข้ อ มู ล ให้ ค รอบคลุ ม การเตื อ นสภาวะอุ ท กภั ย
และการบริหารจัดการน้า
๒. เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงสภ าวะของระดั บ น้ า
และปริมาณน้าที่จะก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าล้นตลิ่ง และน้าป่าไหลหลาก
๓. สามารถจาลองการคาดหมายปริมาณน้าเพื่อสนับสนุนการเตือนสภาวะอุทกภัยให้ มีความถู กต้ อ ง
แม่นยา และสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
๔. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบประมวลผลแบบเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล กั บ ประชาชน
และหน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวางแผนการจัดการและความปลอดภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับความสาเร็จของการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้าอัตโนมัติ เพื่อการพยากรณ์
ระดับ ๕
ระดับ ๕
อุตุนิยมวิทยาอุทก และเตือนภัย
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนเมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้าอัตโนมัติ จานวน ๑๐ สถานี
กิจกรรมที่ ๕ ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้าอัตโนมัติ ๒๖ สถานี
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งระบบสื่อสาร จัดทาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ
ประมวลผลและจัดการฐานข้อมูล และระบบแสดงผล
กิจกรรมที่ ๗ จัดทาแบบจาลองด้านอุตุนิยมวิทยาอุทก

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๓
กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๔
กันยายน ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔
มีนาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕

- ๑๒๐ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๘ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบระบบ
กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๕
สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๒๕,๖๖๖,๕๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ
๔๙,๘๖๖,๔๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ
๑๒,๔๖๗,๑๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระดั บความส าเร็ จของการติ ดตั้ งระบบตรวจวั ดระดั บน้ า
๕
๕
อัตโนมัติ เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทก และเตือนภัย
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๙ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์กรมฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ร่าง TOR และอยู่ระหว่างคณะกรรมการคุณธรรมฯ ตรวจสอบร่าง TOR
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้าอัตโนมัติ จานวน ๑๐ สถานี
ผลการดาเนินงาน –
กิจกรรมที่ ๕ ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้าอัตโนมัติ ๒๖ สถานี
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งระบบสื่อสาร จัดทาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบประมวลผลและจัดการฐานข้อมูล
และระบบแสดงผล
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๗ จัดทาแบบจาลองด้านอุตุนิยมวิทยาอุทก
ผลการดาเนินงาน –

- ๑๒๑ กิจกรรมที่ ๘ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบระบบ
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๒๒ ๒๓. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)
๒๓.๑ เครื่ อ งมื อ ตรวจอากาศอั ต โนมั ติ ระบบวิ น ด์ เชี ยร์ (LLWAS) ที่ ท่ า อากาศยานกระบี่ ต าบลเหนื อคลอง
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๑ ระบบ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา
วัตถุประสงค์
๑. เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการน าข้อมูล ผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อใช้
ในกิจการ การบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สาหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณ
สนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลั กษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะ
ที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย
๒. เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในการสัญจรทางอากาศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานกระบี่ / เตรียมความพร้อม
สถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ
จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่า
อากาศยานกระบี่ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้ง
ระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๒
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๒
พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน ๒๕๖๓

- ๑๒๓ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ
๓๐,๗๔๑,๑๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๒๔,๐๔๒,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทันเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๑ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท เอเชียเมท จากัด เสนอราคาต่าสุด วงเงิน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน คือ ทาสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน
๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จานวน ๑๐,๓๐๔.๑๐๐
บาท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบให้กรมอุตุนิยมวิทยา เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ สารวจสถานที่ท่าอากาศยานกระบี่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์
ผลการดาเนินงาน คือ สารวจพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่กรมท่าอากาศยาน
อนุญาตใช้พื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
จานวน ๒๕,๕๘๙,๐๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

- ๑๒๔ กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ / ติดตั้งระบบ
เชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๓.๒ เครื่ องมื อตรวจอากาศอั ตโนมั ติ ระบบวิ นด์ เชี ยร์ (LLWAS) ที่ ท่ าอากาศยานสุ ราษฎร์ ธานี ต าบลหั วเตย
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
กิจ กรรมที่ ๕ ส ารวจสถานที่ ท่าอากาศยานสุ ราษฎร์ธานี / เตรียม
ความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสาหรับติดตั้งเครื่ องมื อ
และอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่า
อากาศยานสุราษฎร์ธานี / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางาน
ทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓
มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔
กรกฎาคม ๒๕๖๔

- ๑๒๕ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๓,๗๓๘,๘๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๕๔,๙๕๕,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ
๓๐,๖๔๑,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ทีร่ ายงานทันเวลา
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
๙๙
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐาน
คอนกรีตสาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี / ติดตั้ง
ระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน -

- ๑๒๖ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๓.๓ เครื่ องมื อตรวจอากาศอั ตโนมั ติ ระบบวิ นด์ เชี ยร์ (LLWAS) ที่ ท่ าอากาศยานอุ ดรธานี ต าบลหมากแข้ ง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๙๙

๙๙

๙๙

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนกันยายนมีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานอุดรธานี / เตรียมความพร้อม
สถานที่ พร้ อมสร้ างฐานคอนกรี ตส าหรั บติ ดตั้ งเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์
ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ที่ท่าอากาศ
ยานอุ ดรธานี / ติ ดตั้ งระบบเชื่ อมโยง / ทดสอบการท างานทั้ งระบบ /
อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๒
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๒
พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๓๐,๗๔๑,๑๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ
๒๔,๐๔๒,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท

- ๑๒๗ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ทีร่ ายงานทันเวลา
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
๙๙
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๑ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท เอเชียเมท จากัด เสนอราคาต่าสุด วงเงิน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน คือ ทาสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน
๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จานวน ๑๐,๓๐๔.๑๐๐
บาท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบให้กรมอุตุนิยมวิทยา เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานอุดรธานี / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์
ผลการดาเนินงาน คือ สารวจพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่กรมท่าอากาศยาน
อนุญาตใช้พื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
จานวน ๒๕,๕๘๙,๐๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี / ติดตั้งระบบ
เชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน -

- ๑๒๘ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๓.๔ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาบลคลองหลา อาเภอเมือง
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ตุลาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ / เตรียมความพร้อม
มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๓
สถานที่ พ ร้ อ มสร้ า งฐานคอนกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยาน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๖๔
หาดใหญ่ / ติ ด ตั้ ง ระบบเชื่ อ มโยง / ทดสอบการท างานทั้ ง ระบบ /
อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย
สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม

- ๑๒๙ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๓,๗๓๘,๘๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๒๔,๓๑๔,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ
๓๐,๖๔๑,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ทีร่ ายงานทันเวลา
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
๙๙
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการด าเนิ น งาน คื อ เผยแพร่ ร่ า ง TOR ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมฯ และกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ให้
สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ครั้งที่ ๑ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากชื่อโครงการไม่เป็นไปตามร่างพระราชบัญญติงบประมาณ
ปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึ ง ประกาศยกเลิ ก เมื่ อ วัน ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ และ ครั้ ง ที่ ๒ ประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding) เมื่อวั นที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ สารวจสถานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน –
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ / ติดตั้งระบบ
เชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน -

- ๑๓๐ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๓๑ ๒๔. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
๒๔.๑ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ ตาบลนาจักร อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ ระบบ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาเครื่ องตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อการบิน ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทน
ของเดิมที่ใช้งานมานานเกิน ๒๐ ปี และเสื่อมสภาพ
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการนาข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในกิจการ การบิน การ
ท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สาหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และ
ระหว่างเกิดภัย
๓. เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ – ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิ จ กรรมที่ ๔ ส ารวจสถานที่ ท่ า อากาศยานแพร่ / เตรี ย มความพร้ อม
สถานที่ พ ร้ อ มสร้ า งฐานคอนกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ / ธันวาคม ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓
ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
พฤษภาคม ๒๕๖๓

- ๑๓๒ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๔๔๗,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๑๓,๗๗๘,๙๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๑๕,๖๘๘,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๑ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จากัด โดยเสนอราคา
ต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน คือ ทาสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ กับ
บริษัท เอ็กเซลคอนซัลแตนท์ส จากัด วงเงิน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิก
เงินล่วงหน้า จานวน ๕,๕๓๗,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานแพร่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
ผลการดาเนินงาน คือ เจ้าหน้า ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบสถานที่ และติดต่อราชพัสดุแพร่ ๑-๕
เมษายน ๒๕๖๒ กรมท่าอากาศยาน อนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และ กองทัพอากาศ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ พื้ น ที่ วั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๓ รอระหว่ า งขอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง เครื่ อ งอ านวยความสะดวกฯ
จากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน –

- ๑๓๓ กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบ
การทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๔.๒ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง ตาบลยะรม อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔-มกราคม ๒๕๖๒
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานเบตง / เตรียมความพร้อม
สถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ
จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง / พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓
ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
พฤษภาคม ๒๕๖๓

- ๑๓๔ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)
๗,๔๔๗,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๑๓,๗๗๘,๙๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๑๕,๖๘๘,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการด าเนิ น งาน คื อ เผยแพร่ ร่ า ง TOR ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมฯ และกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ให้
สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จากัด โดยเสนอ
ราคาต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน คือ ทาสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข ๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กับ บริษัท เอ็กเซลคอนซัลแตนท์ส จากัด วงเงิน ๕,๕๓๗๒๕๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จานวน ๕,๕๓๗,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานเบตง / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
ผลการดาเนินงาน คือ กรมอุตุนิยมวิทยาส่งมอบพื้นที่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งกรมท่าอากาศยาน
อนุญาตใช้พื้นที่แล้ว สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง/ทดสอบ
การทางานทั้งระบบ/อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน คือ อยู่ระหว่างดาเนินการติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS)
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย/ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน -

- ๑๓๕ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๔.๓ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ – ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน / เตรียมความ
พร้ อ มสถานที่ พ ร้ อ มสร้ า งฐานคอนกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ธันวาคม ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓
/ ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
พฤษภาคม ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๔๔๗,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๑๓,๗๗๘,๙๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๑๕,๖๘๘,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท

- ๑๓๖ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการด าเนิ น งาน คื อ เผยแพร่ ร่ า ง TOR ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมฯ และกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ให้
สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๑ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จากัด โดยเสนอราคา
ต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน คือ ทาสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข ๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กับ บริษัท เอ็กเซลคอนซัลแตนท์ส จากัด วงเงิน ๕,๕๓๗๒๕๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จานวน ๕,๕๓๗,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐาน
คอนกรีตสาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
ผลการดาเนินงาน คือ เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา มาตรวจสอบสถานที่ และติดต่อราชพัสดุแม่ฮ่องสอน
วั น ที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ กรมท่ า อากาศยาน อนุ ญ าตให้ ใ ช้ พื้ น ที่ แ ล้ ว วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๖๓
และกองทัพอากาศอนุญาตให้ใช้พื้นที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ รอระหว่างขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอานวยความสะดวกฯ
จากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน/ ติดตั้งระบบเชื่อมโยง /
ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๓๗ ๒๔.๔ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานน่านนคร ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานน่านนคร / เตรียมความ
พร้ อ มสถานที่ พ ร้ อ มสร้ า งฐานคอนกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร /
ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๗,๙๙๕,๗๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๘๓๒,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๒๑,๔๙๑,๓๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๘,๖๗๒,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๓๗,๙๙๕,๗๐๐บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

- ๑๓๘ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ ามาวิ จารณ์ เสนอแนะ หรื อมี ความคิ ดเห็ นเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร ระหว่ างวั นที่ ๑๔-๒๑ ธั นวาคม ๒๕๖๐
ซึ่งมีผู้เข้ามาวิจารณ์อยู่ระหว่างคณะกรรมการตอบข้อวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ
๑. ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. ยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.
๓. มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จานวน
๔ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช บริษัท เอเซียเมท จากัด และ บริษัท เอ็นไวรอนส์เอ็กซ์เพิร์ท
จากัด และบริษัท ดี เอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จากัด
๔. ผู้ ช นะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอเซียเมท จากัดรายการละ ๓๗,๙๙๕,๗๐๐.- บาท
รวมเป็ น เงิน ๗๕,๙๙๑,๔๐๐.- บาท ราคาที่รวมภาษีมูล ค่าเพิ่มและภาษี อากรอื่นๆ (ยกเว้นภาษีอากรขาเข้ า
สาหรับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมจะเป็นผู้ขอยกเว้นการนาเข้าให้) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ากว่า
เงินงบประมาณ ๑,๑๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท กาหนดส่งมอบ ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๕. สานักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสม ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๙/๙๓๖๖ ลงวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๑
๖. บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จากัด มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออุทธรณ์
คัดค้านการประกวดราคาผลผู้ชนะราคาและขอคาชี้แจงผลการประกวดราคาซื้อโครงการฯลฯ
๗. กรมส่งแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ(อธ ๑) ถึงคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
๘. กรมฯมี ห นั ง สื อ ที่ ดศ ๐๓๐๑/๑๐๔๗ ลงวั น ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ถึ ง บริ ษั ท ดี เ อ็ ก ซ์ พี
(ประเทศไทย) จากัด
๙. รมว.ดศ. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตามบันทึกข้อความที่
ดศ ๐๒๐๑.๗/๗๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
๑๐. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๒/๐๒๑๘๒๔
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จากัด
๑๑. กรมฯ ทาสัญญาสัญญาซื้อขายเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน
น่านนคร ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ ระบบกับ บริษัท เอเซียเมท จากัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
๓๗,๙๙๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่
สข.๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการด าเนิน งาน คือ ลงนามในสั ญญาแล้ วตามสั ญญาซื้อขายเลขที่ สข.๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

- ๑๓๙ กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานน่านนคร / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
ผลการดาเนินงาน คือ ได้สารวจสถานที่ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้าง
ฐานคอนเกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ณ จุ ด บริ เ วณใกล้ ท างวิ่ ง ทั้ ง ๒ จุ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑๗-๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
กิจ กรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่ องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร/ ติดตั้งระบบเชื่อมโยง /
ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน คือ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) พร้อมติดตั้ง
ระบบเชื่อมโยง และทาการทดสอบการทางานทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอบรมเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๘-๑๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
หมายเหตุ : เครื่ อ งมื อ ตรวจอากาศอั ต โนมั ติ ( AWOS) ที่ ท่ า อากาศยานน่ า นนคร ต าบลผาสิ ง ห์ อ าเภอเมื อ ง
จั ง หวั ด น่ า น ๑ ระบบ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๖๒ จึ ง ไม่ มี ผ ลการด าเนิ น การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ยังปรากฏใน พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจาก
คาดว่าจะดาเนินการไม่ทันตามสัญญา แต่การดาเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๔.๕ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตาบลหนองพอก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน จานวน ๔๓๐ วัน

- ๑๔๐ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจ กรรมที่ ๔ ส ารวจสถานที่ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด / เตรียมความ
พร้ อ มสถานที่ พ ร้ อ มสร้ า งฐานคอนกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด /
ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๐-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน-สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๗,๙๙๕,๗๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๘๓๒,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ
๒๑,๔๙๑,๓๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ
๘,๖๗๒,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๓๗,๙๙๕,๗๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรื อมีความคิดเห็ นเป็นลายลั กษณ์ อัก ษร ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ซึ่งมีผู้เข้ามาวิจารณ์อยู่ระหว่างคณะกรรมการตอบข้อวิจารณ์

- ๑๔๑ กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด ดังนี้
๑. ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
๒. มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จานวน
๔ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช บริษัท เอเซียเมท จากัด และ บริษัท เอ็นไวรอนส์เอ็กซ์เพิร์ท
จากัด และบริษัท ดี เอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จากัด
๓. ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอเซียเมท จากัดรายการละ ๓๗,๙๙๕,๗๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน
๗๕,๙๙๑,๔๐๐.- บาท ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ (ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสาหรับเครื่องมือ
อุตุนิ ย มวิทยา กรมจะเป็ น ผู้ ขอยกเว้น การนาเข้าให้ ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งปวงซึ่งต่ากว่าเงินงบประมาณ
๑,๑๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท กาหนดส่งมอบ ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔. สานักงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสม ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๙/๙๓๖๖ ลงวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๑
๕. บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จากัด มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออุทธรณ์
คัดค้านการประกวดราคาผลผู้ชนะราคาและขอคาชี้แจงผลการประกวดราคาซื้อโครงการฯลฯ
๖. กรมส่ ง แบบรายงานความเห็ น อุ ท ธรณ์ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ (อธ ๑) ถึ ง คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
๗. กรมฯ มี ห นั ง สื อ ที่ ดศ ๐๓๐๑/๑๐๔๗ ลงวั น ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ถึ ง บริ ษั ท ดี เ อ็ ก ซ์ พี
(ประเทศไทย) จากัด
๘. รมว.ดศ. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตามบันทึกข้อความ
ที่ ดศ ๐๒๐๑.๗/๗๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
๙. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๒/๐๒๑๘๒๔
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จากัด
๑๐. กรมฯ ทาสัญญาสัญญาซื้อขายเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน
น่านนคร ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ ระบบกับ บริษัท เอเซียเมท จากัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
๓๗,๙๙๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่ นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่
สข.๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการด าเนิน งาน คือ ลงนามในสั ญญาแล้ วตามสั ญญาซื้อขายเลขที่ สข.๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
ผลการด าเนินงาน คือ ได้ส ารวจสถานที่ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐาน
คอนเกรีตสาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

- ๑๔๒ กิจ กรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่ องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง /
ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน คือ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) พร้อมติดตั้ง
ระบบเชื่อมโยง และทาการทดสอบการทางานทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะทาการอบรมเจ้าหน้าที่ในวันที่
๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๔.๖ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานนคราชสีมา/ เตรียมความ
พร้ อ มสถานที่ พ ร้ อ มสร้ า งฐานคอนกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา
/ ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔

- ๑๔๓ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิ ร์ช โดยเสนอราคา
ต่าสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อ
แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐาน
คอนกรีตสาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง /
ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน คือ กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน –

- ๑๔๔ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๔.๗ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตาบลลานป่า อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์/ เตรียมความ
พร้ อ มสถานที่ พ ร้ อ มสร้ า งฐานคอนกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ /
ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท

- ๑๔๕ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช โดยเสนอราคา
ต่าสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง /
ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน คือ กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๔๖ ๒๔.๘ เครื่ องมื อตรวจอากาศอั ตโนมั ติ (AWOS) ที่ ท่ าอากาศยานสกลนคร ต าบลธาตุ นาเวง อ าเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจ กรรมที่ ๔ ส ารวจสถานที่ ท่าอากาศยานสกลนคร/ เตรียมความ
พร้ อ มสถานที่ พ ร้ อ มสร้ า งฐานคอนกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานสกลนคร /
ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

- ๑๔๗ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช โดยเสนอราคา
ต่าสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานสกลนคร / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน กิจ กรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่ องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานสกลนคร/ ติดตั้งระบบเชื่อมโยง /
ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน คือ กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๔.๙ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตาบลโพธิ์ตาก
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

- ๑๔๘ แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจ กรรมที่ ๔ ส ารวจสถานที่ ท่าอากาศยานนครพนม/ เตรียมความ
พร้ อ มสถานที่ พ ร้ อ มสร้ า งฐานคอนกรี ต ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม /
ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

- ๑๔๙ กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช โดยเสนอราคา
ต่าสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานนครพนม / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง /
ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน คือ กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๔.๑๐ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานชุมพร ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา
๙๙
๙๙
๙๙
ไม่เกิน ๕ นาที
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- ๑๕๐ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานชุมพร/ เตรียมความพร้อม
สถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ
จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานชุมพร /
ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ
๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของข่ าว METAR
๙๙
๙๙.๘๕
๙๙
ที่รายงานทั นเวลา ภายใน
เวลาไม่เกิน ๕ นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๙๙
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช โดยเสนอราคา
ต่าสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

- ๑๕๑ กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ ท่าอากาศยานนครพนม / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง /
ทดสอบการทางานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน คือ กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๕๒ ๒๕. โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยจากการเกิดฟ้าผ่าที่เจาะจงพื้นที่ให้สามารถครอบคลุมทั้งประเทศ
ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กรมฯ จึงต้องพัฒนาระบบเครือข่ายพิกัด
ต าแหน่ ง ฟ้ า แลบและระบบแจ้ ง เตื อ นฟ้ า ผ่ า ที่ มี ก ารใช้ ง านมานานให้ ส ามารถครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ารเฝ้ า ระวั ง
และแจ้ ง เตื อ นภั ย ครอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ นมี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครอบคลุม รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณ
๘๕
๘๕
๘๕
ท่าอากาศยานทันเวลา
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ / เตรียมความพร้อม
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบ งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบ งวดที่ ๒ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๘ ทดสอบ/ฝึกอบรม
กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
๑ พฤศจิกายน ๒๙๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๙ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๖๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ
๑๓๔,๓๑๒,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ
๑๒๕,๖๔๗,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท

- ๑๕๓ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละของการแจ้งเตือนการ
๘๕
๙๙.๔๔
๘๕
เกิ ดฝนฟ้ าคะนองบริ เวณ
ท่าอากาศยานทันเวลา

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๘๕
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๙ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯและกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลั กษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการด าเนิน งาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ จานวนเงิน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญา เลขที่ สข.๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
จ านวน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท ส่ ง มอบภายในวั น ที่ ๓ กั น ยายน ๒๕๖๒ เบิ ก จ่ า ยเงิ น ล่ ว งหน้ า แล้ ว จ านวน
๔๙,๒๗๓,๕๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่ / เตรียมความพร้อม
ผลการดาเนินงาน คือ สารวจสถานที่/จัดเตรียมความพร้อมสถานที่/บริษัทคู่สัญญาได้ดาเนินการจัดซื้อ
ระบบจากต่างประเทศ ได้ดาเนินการผลิตและนาส่งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจเช็คครุภั ณ ฑ์
พร้อมจัดเตรียม เพื่อส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ รับมอบงานงวดที่ ๑ /ทดสอบ
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบ งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ
ผลการดาเนินงาน คือ รับมอบอุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามรายการระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า ตรวจสอบ
จุดติดตั้งและวางแผนตาแหน่งในการจัดวางอุปกรณ์ พร้อมทาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องปฏิบัติการหลัก
ณ กองอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิ น ทดสอบเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ พร้ อ มซอฟต์ แ วร์ และท าการติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง Server
ที่ห้องปฏิบัติการ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับติดตั้งภายในสนามบินต่างๆ ดังนี้
๑. ทาการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจหาพิกัดตาแหน่งฟ้าแลบฟ้าผ่าไปแล้ว ดังนี้ สอต.ประจวบคีรีขันธ์
(หนองพลับ) สอต.ชุมพร (เกษตรสวี) สอต.สุราษฎร์ธานี (กาญจนดิษฐ์) สอต.สงขลา (คอหงส์) สอต.พังงา
๒. ทาการก่อสร้าง ทาฐาน เดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับติดตั้ง
เครื่องมือตรวจหาพิกัดตาแหน่งฟ้าแลบฟ้ าผ่า ดังนี้ สอต.ศรีสาโรง สอต.แม่สะเรียง สอต.เชียงราย สกษ.นครพนม
สอต.ขอนแก่น สอต.เขื่อนปากมูล
๓. ทาการทดสอบแอปพลิเคชั่นของระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าบนสมาร์ทโฟน

- ๑๕๔ ๔. กรมฯ ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๒๒๔ วันนับจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกาหนด
ส่งมอบภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
๕. สถานีเครือข่ายหลัก ๑๒ แห่ง ติดตั้งเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างติดตั้งที่เหลืออีก ๓๔ แห่ง
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบ งวดที่ ๒ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๒
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๘ ทดสอบ/ฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงาน
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๕๕ ๒๖. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
๒๖.๑ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์
ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตาบลคลองหลา อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิม
ที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการนาข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สาหรับการบริหารจัดการและแจ้ง
เตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗๕
๘๘
๘๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์
ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตาบลคลองหก อาเภอหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
สิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔
โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๓๐,๒๕๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ
๔๗,๐๖๑,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๕๕,๘๐๙,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ
๗๐,๔๑๓,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท

- ๑๕๖ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของความถู กต้ อง
๗๕
๘๘.๘๐
๘๘
ของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๘๘
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้ งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคา
ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด
คือ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จากัด วงเงิน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน คือ ผลการดาเนินงาน คือ ทาสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๒ กับ บริษัท มาร์วิน
เทคโนโลยี ส์ จ ากั ด วเงิ น ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท ส่ งมอบภายในวั นที่ ๑๐ กั นยายน ๒๕๖๓ เบิ กจ่ ายเงิ นล่ วงหน้าแล้ ว
จานวน ๒๒,๑๕๙,๕๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่
ตาบลคลองหลา อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ผลการดาเนินงาน คือ อยู่ระหว่างก่อสร้างหอเรดาร์
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๕๗ ๒๖.๒ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗๕
๘๘
๘๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์
ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตาบลคลองหก อาเภอหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ
๓๐,๒๕๕,๔๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๔๘,๑๖๑,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ
๗๑,๓๘๓,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของความถู กต้ อง
๗๕
๘๘.๘๐
๘๘
ของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๘๘
-

- ๑๕๘ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคา
ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่ ๒๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด
คือบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จากัด วงเงิน ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการด าเนิ น งาน คื อ ทาสั ญญาแล้ ว ตามสั ญญาเลขที่ ๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วงเงิน
๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท กับบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จากัด
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน
ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
ผลการดาเนินงาน คือ กองทัพอากาศอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ สานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อนุญาตให้ก่อสร้างหอเรดาร์เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
บริเวณใกล้เคียงสนามบิน
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ อยู่ระหว่างสั่งสินค้าจากต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ผลการดาเนินงาน คือ
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน –
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน –
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๕๙ ๒๖.๓ ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตาบลท่าโรง
อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗๕
๘๘
๘๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานที่/เตรี ยมความพร้อมและ สร้างหอ
เรดาร์ ที่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตาบลท่าโรง อาเภอ
วิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิ จกรรมที่ ๖ ติ ดตั้ งเครื่ องมื อฯ/อุ ปกรณ์ /อบรม/ทดสอบการ
ทางานสถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตาบลท่าโรง อาเภอ
วิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ
๓๔,๕๐๗,๕๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของความถู กต้ อง
๗๕
๘๘.๘๐
๘๘
ของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๘๘
-

- ๑๖๐ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวั นที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้เสนอราคาต่าสุด คือ บริษัท จีโนแมทซ์ จากัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิน
๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ กับ บริษัท จีโนแมทซ์ จากัด เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จานวน
๖,๔๗๖,๑๗๕ บาท เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่ที่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี
ตาบลท่าโรง อาเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลการดาเนินงาน คือ สารวจสถานที่เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ผลการดาเนินงาน คือ ดาเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน คือ ทดสอบระบบ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
งวดสุดท้าย
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๖๑ ๒๖.๔ ปรั บปรุ งเครื่ องเรดาร์ ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่ สถานี อุ ตุ นิ ยมวิ ทยาชุ มพร ต าบลท่ าตะเภา
อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗๕
๘๘
๘๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานี
อุตุนิยมวิทยาชุมพร ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่ สถานี
อุตุนิยมวิทยาชุมพร ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ – ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๓,๑๒๑,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ
๓๔,๔๕๔,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของความถู กต้ อง
๗๕
๘๘.๘๐
๘๘
ของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๘๘
-

- ๑๖๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคา
ทางระบบจั ด ซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ ด้ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้ ช นะ
การเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้เสนอราคาต่าสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๑๒๑,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการด าเนิ น งาน คื อ ทาสั ญญาแล้ ว ตามสั ญญาเลขที่ ๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิ น
๔๓,๑๒๑,๕๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า
จานวน ๖,๔๖๘,๑๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
กิ จ กรรมที่ ๔ ส ารวจสถานที่ / เตรี ยมความพร้ อ มและ สร้ างหอเรดาร์ ที่ สถานี อุ ตุ นิ ยมวิ ทยาชุ ม พร
ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ผลการดาเนินงาน คือ สารวจสถานที่เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเบิกเงินงวดที่ ๑ จานวน
๒,๑๙๘,๘๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ผลการดาเนินงาน คือ ดาเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน คือ ทดสอบระบบ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เบิกเงินงวดที่ ๒ จานวน
๑๘,๓๒๖,๔๒๕ บาท เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๖๓ ๒๖.๕ ปรั บ ปรุ งเครื่ องเรดาร์ ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่ ส ถานี อุ ตุ นิ ยมวิ ทยาระยอง ต าบลตะพง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗๕
๘๘
๘๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิ จกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานที่ /เตรี ยมความพร้ อมและ สร้ างหอเรดาร์
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทางานสถานี
เรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตาบลท่าโรง อาเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ
๓๔,๕๐๗,๕๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของความถู กต้ อง
๗๕
๘๘.๘๐
๘๘
ของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๘๘
-

- ๑๖๔ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยผู้เสนอราคาต่าสุด คือ บริษัท จีโนแมทซ์ จากัด เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการด าเนิ น งาน คื อ ทาสั ญญาแล้ ว ตามสั ญญาเลขที่ ๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิ น
๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า
จานวน ๖,๔๗๖,๑๗๕บาท เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตาบลตะพง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผลการดาเนินงาน คือ สารวจสถานที่เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และเบิกเงินงวดที่ ๑ จานวน ๒,๑๙๘,๘๒๕ บาท
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ผลการดาเนินงาน คือ ดาเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน คือ ทดสอบระบบ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๖๕ ๒๖.๖ ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตาบลหินตั้ง
อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗๕
๘๘
๘๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์
ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตาบลหินตั้ง อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ – ธันวาคม ๒๕๖๒
๓ มกราคม ๒๕๖๓
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๙,๓๘๕,๐๐๐บาท โดย
ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ
๔๗,๓๘๕,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๕๙,๓๘๕,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของความถู กต้ อง
๗๕
๘๘.๘๐
๘๘
ของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๘๘
-

- ๑๖๖ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวั นที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้เสนอราคาต่าสุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น ๕๙,๓๘๕,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการด าเนินงาน คือ ทาสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิน
๕๙,๓๘๕,๐๐๐ บาท ส่ งมอบภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ กับ ห้ างหุ้ นส่ วนจากัด ไซแอนติฟิค รีเสิ ร์ช เบิกจ่ายเงิน
ล่วงหน้าแล้ว จานวน ๘,๙๐๗,๗๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขี ยว
ตาบลหินตั้ง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ผลการดาเนินงาน คือ อยู่ระหว่างสั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการด าเนิน งาน คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ และเบิกเงินงวดที่ ๑ จานวน
๓,๐๙๒,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จานวน ๒๒,๑๔๖,๓๗๕ บาท
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ผลการดาเนินงาน คือ ดาเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน คือ ทดสอบระบบ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
ผลการด าเนิ น งาน คื อ ตรวจรั บ งานงวดสุ ด ท้ า ยเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๖๗ ๒๖.๗ เครื่ องเรดาร์ ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิ ด Dual Polarization พร้ อมอุ ปกรณ์ เชื่ อมโยงและหอเรดาร์
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๑ เครื่อง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗๕
๘๘
๘๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์
ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตาบลหินตั้ง อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์
ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔
มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕
มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕
มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๒๙,๕๔๖,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๒๗,๔๙๔,๕๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ
๕๕,๘๐๙,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ
๓๔,๘๗๙,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท

- ๑๖๘ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้ อยละของความถู กต้ อง
๗๕
๘๘.๘๐
๘๘
ของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย ผลที่ได้
๘๘
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๑๓ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้เสนอราคาต่าสุด คือ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จากัด วงเงิน ๑๔๗,๕๕๓,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ)
ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๖๙ ๒๗. โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชั้นบน
๒๗.๑ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
๒๗.๒ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ระบบ
๒๗.๓ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ตาบลคลองหลา อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๑ ระบบ
๒๗.๔ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่ องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต
ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ ระบบ
๒๗.๕ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ระบบ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดสภาพอากาศร้ายที่มีผ ลกระทบต่ อการเดิน อากาศในระยะประชิ ด
ส าหรั บ เครื่ อ งบิ น ที่ จ ะน าเครื่ อ งขึ้ น และร่ อ นลงในระยะใกล้ ส นามบิ น ในแนวเส้ น ทางบิ น ( Glide Slope)
ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อการทาการบิน
๒. เพื่ อบู ร ณาการข้ อมูล ร่ ว มกับ เครื่ อ งมื อชนิด อื่น ๆ ของสนามบิน เช่น ระบบตรวจอากาศอัต โนมั ติ
(AWOS) หรือระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) เพื่อการพยากรณ์และการเตือนภัยให้มีความถูกต้องแม่นยา
และทันเหตุการณ์
๓. เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศร้ายที่ระยะประชิดสนามบิน
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศของสนามบินที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗๘
๗๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ออกใบสั่ง/ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งเครื่องมือ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ธันวาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๑๕๖๓
กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๖

- ๑๗๐ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๕ ฝึกอบรม/ทดสอบ/ทดลอง
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ฝึกอบรมครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ฝึกอบรมครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๒๗,๐๓๘,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ
๔๘,๓๘๔,๘๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ
๔๘,๓๘๔,๘๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ
๒๔,๑๙๑,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน
๗๘
-

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๗๘
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการดาเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๑๓ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งเครื่องมือ
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ ฝึกอบรม/ทดสอบ/ทดลอง
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบ
ผลการดาเนินงาน -

- ๑๗๑ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๗๒ ๒๘. โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
๒๘.๑ เครื่ องเรดาร์ ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิ ด Dual Polarization พร้ อมอุ ปกรณ์ เชื่ อมโยงและหอเรดาร์
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ เครื่อง
๒๘.๒ เครื่ องเรดาร์ ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิ ด Dual Polarization พร้ อมอุ ปกรณ์ เชื่ อมโยงและหอเรดาร์
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ตาบลโคกหล่อ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ เครื่อง
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิม
ที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการนาข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สาหรับการบริหารจัดการ และแจ้ง
เตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น
๗๕

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๘๘

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๘๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทางาน
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓ –กันยายน ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔
มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕
มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๕

- ๑๗๓ โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดย
ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ
๒๙,๕๔๖,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ
๒๗,๔๙๔,๕๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ
๕๕,๘๐๙,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ
๓๔,๘๗๙,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละของความถูกต้อง
๗๕
๘๘.๘๐
๘๘
ของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๘๘
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์
ผลการด าเนิ น งาน คื อ เผยแพร่ ร่ า ง TOR ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมฯ และกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ให้
สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๑๓-๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล
ผลการดาเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทาสัญญา
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ สารวจสถานที่/เตรียมความพร้อม และสร้างหอเรดาร์
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทางานทั้งระบบ/ฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
ผลการดาเนินงาน -

- ๑๗๔ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๗๕ ๒๙. โครงการกากับดูแลบริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Governance)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกากับดูแลให้ Digital ID น่าเชื่อถือ รองรับการใช้งานได้ทุกเทคโนโลยี โดยมีมาตรฐานที่อิงแนวทาง
ของสากล และสามารถทางานร่วมกันใน Sector ต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า
๒. เพื่ อ ให้ e-Signature ที่ ใ ช้ ใ นการท า e-Commerce หรื อ e-Transaction มี ก ารดู แ ลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
ไม่เกิดการปลอมแปลง พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือในกลไกระบุตัวบุคคลผู้ลงลายมือชื่อ
๓. ส่งเสริมให้เกิดสนามทดสอบหรือ Sandbox เพื่อให้มีการทดลองนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่เริ่มมีการนามาใช้งานจริงสาหรับการทา Digital ID และ e-Signature เช่น Blockchain เพื่อให้สามารถวิเคราะห์
และดูแลความเสี่ยงที่อยู่ในสายตารัฐ เพื่อให้รู้ว่าสอดคล้องตามแนวทางและหลักการสาคัญ ที่ต่างประเทศยอมรับ
หรือไม่ แม้ว่าบางเทคโนโลยียังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานในระดับสากล แต่จาเป็นต้องมี Guideline หรือ
Best Practice เป็นกรอบการดูแลในแบบ Principle base
๔. เพื่อไม่ให้เกิดการ Sanction ทางการค้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุผลว่ากลไกการทา e-Transaction
หรือ e-Commerce ของประเทศไทยไม่น่าเชื่อถือ ไม่ มีมาตรฐาน จึงต้องทาให้มีความเข้ มแข็งผ่านการกาหนด
Standard ที่ทางานร่วมกับระบบสากลได้ เพราะหากไม่มีกลไกหรือกติกาที่ น่าเชื่อถือแล้ว อาจเป็นผลให้ต้ องใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศแทน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. จานวนร่างกฎหมายลูก/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริก าร
เกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature
๒. ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการรั บ รู้ ร่ า งกฎหมายลู ก /คู่ มื อ /
แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature

๕ ฉบับ
ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างกฎหมายลูก/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อให้สร้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ความเชื่อมั่นในการให้บริการเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature
กิจกรรมที่ ๒ จัดทามาตรฐานรองรับ Digital ID และ e-Signature ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดทา Guideline หรือ Best Practice รวมทั้งกลไก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
การทา Sandbox รองรับ Digital ID และ e- Signature
กิจกรรม

- ๑๗๖ ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
การตรวจประเมิน
กิจกรรมที่ ๕ จัดทา Recommendation Blockchain Platform ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
มิติ Policy/Practice
กิจกรรมที่ ๖ จัดทาระบบ e-Filling
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรม

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๒,๒๖๒,๕๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๒,๒๖๒,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๕ ฉบับ
๔ ฉบับ

๑. ร่างกฎหมายลูก/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature
๒. มาตรฐานรองรับ Digital ID และ e-Signature
๓ ฉบับ
ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียด
๓. Guideline หรื อ Best Practice รวมทั้ ง กลไกการท า Sandbox
๒ ฉบับ
กิจกรรม
รองรับ Digital ID และ e- Signature
๔. คู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและการตรวจประเมิน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ
๕. Recommendation Blockchain Platform มิติ Policy/Practice
๑ ฉบับ
๖. ระบบ e-Filling
๑ ระบบ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างกฎหมายลูก/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการเกี่ยวกับ
Digital ID และ e-Signature
ผลการดาเนินงาน คือ จัดทากฎหมายลูกลาดับพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎหมายลูกลาดับรองลงมาภายใต้
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ย วกับ ระบบการพิสู จ น์ และยื น ยั น ตัว ตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... และเปิดรับฟังความคิดเห็ นที่มีต่อร่าง พ .ร.ฎ.
ผ่ านเว็บ ไซต์ Lawamendment และ ICT Law Center รวมทั้งการเปิดรับ ฟัง ความคิ ดเห็ น กับ กลุ่ มเป้ า หมาย
ภาครั ฐ เอกชน กลุ่ ม Regulator และประชาชนทั่ ว ไป รวมทั้ ง สิ้ น ๔ ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
(เช้า - บ่าย) ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ และ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีการ
เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ DID ต่อคณะอนุกรรมการกฎหมายไปแล้ว เมื่อวัน ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
และ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เสนอต่อคณะอนุกรรมการกากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครั ฐ เมื่ อวั นที่ ๑๒ มี นาคม ๒๕๖๓ โดยขณะนี้ ได้ อ ยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มเสนอต่ อ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ต่อไป

- ๑๗๗ ในส่ ว นของการจั ด ท าร่ า ง พ.ร.ฎ. ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประกอบธุ ร กิ จ
การให้บริการออกใบรับ รองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ดาเนินการทบทวนร่างและอยู่ระหว่ าง
รวมรวบข้อมูลเพื่อหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
นอกจากนี้ สพธอ. ยั ง ได้ มี ก ารจั ด ท าร่ า งประกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารขออนุ ญ าต การอนุ ญ าต
การเพิกถอน/พักใช้ การเลิ กประกอบธุร กิจในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาข้ อ มู ล
เพื่อปรับเพิ่มเติมร่างและจัดทาแบบคาขอรับใบอนุญาต รวมถึงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อ ง และเพื่อรองรับการทางาน
ของหน่วยงานของรัฐในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สพธอ. ได้ดาเนิน การจัดทาข้อเสนอแนะการจัดการระบบ
สารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ และการประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิกส์ ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตั้ ง
ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดทาร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การประชุมตามประกาศ คสช. ฉบับที่
๗๔/๒๕๕๗ อีกด้วย
กิจกรรมที่ ๒ จัดทามาตรฐานรองรับ Digital ID และ e-Signature
ผลการดาเนินงาน คือ ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่จะประกาศตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ เอกชน กลุ่ม Regulator และประชาชนทั่วไป
กิจกรรมที่ ๓ จัดทา Guideline หรือ Best Practice รวมทั้งกลไกการทา Sandbox รองรับ Digital ID
และ e- Signature
ผลการด าเนิ น งาน คื อ ได้ ด าเนิ น การยกร่ า งประกาศ Sandbox เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ เ ปิ ด รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศผ่านเว็บไซต์ ICT Law Center รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมาย
ภาครัฐ เอกชน กลุ่ม Regulator และประชาชนทั่วไป และได้เสนอร่างประกาศ Sandbox ประกอบกับรายงาน
สรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขณะนี้
ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ร่ า ง Guideline/Best Practice เพื่ อ ให้ ค รอบคุ ล มการท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รองรับการพัฒนาบริการในด้านต่างๆ
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาคูม่ ือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินงาน คือ จัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและการตรวจประเมินธุรกิจบริการ
โดยได้หารือผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ด้านการกากับดูแล เพื่อนามากาหนดแนวทางในการกากับดูแลในขั้นตอนต่อไป
กิจกรรมที่ ๕ จัดทา Recommendation Blockchain Platform มิติ Policy/Practice
ผลการด าเนิ น งาน คื อ จั ด ท า Recommendation Blockchain Platform ได้ ว างแผนและก าหนด
แนวทางการท างานในการจั ด ท า Recommendation ด้ ว ยการศึ ก ษาข้ อ มู ล ขององค์ ก รที่ มี ก ารศึ ก ษา
และดาเนินการในเรื่อง Blockchain
กิจกรรมที่ ๖ จัดทาระบบ e-Filling
ผลการด าเนิน งาน คือ มี การพิจ ารณาปรับ แผนชะลอการด าเนิ น กิจ กรรมนี้ ตามหนั งสื อด่ว นที่ สุ ด ที่
นร ๐๗๓๒/๓/๓๙๓ ลงวัน ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลั กเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒.๑.๑ (๒) รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการดาเนินการ
ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๗๘ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
บุคลากรที่มีหน้ าที่รับผิ ดชอบการดาเนินโครงการ Digital Governance ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้มีการจัดทาข้อเสนอแนะ
แนวทาง และกฎหมายรองรั บ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง ท าให้ ก ารด าเนิ น งานโครงการ Digital
Governance มีความล่าช้าในบางขั้นตอน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๗ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๗๙ ๓๐. โครงการยกระดั บ ความเชื่ อ มั่ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาฉ้ อ โกงที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Stop e-Commerce Fraud) : กิ จ กรรมพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ กระบวนการท างาน และบุ ค ลากรส าหรั บ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social
Listening)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาข้อกฎหมายและเก็บข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบสาหรับ
สนั บ สนุ น การวิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจในการแก้ ไ ขปั ญ หาของผู้ บ ริ โ ภคออนไลน์ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด Solution
ที่เหมาะสมระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภคออนไลน์โดยคานึงสิทธิของผู้บริโภคและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
อย่างเหมาะสมเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
๒. เพื่อพัฒนาเครื่องมือและระบบสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะ (Social Listening) บนเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ ตโดยใช้ ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) และการออกแบบระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตัวเอง
(Machine Learning) เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจในการแก้ ไ ขปั ญ หาของผู้ บ ริ โ ภคออนไลน์ แ ละรั บ รู้ ถึ ง
ความเคลื่ อนไหวของข้อร้ องเรีย นหรือปั ญหาสาคัญของการซื้อขายสิ นค้าหรือบริการผ่ านทาง e-Commerce
Platform โดยเฉพาะปั ญหาการหลอกลวงผู้ ใช้ บริ การ หรือการให้ ข้ อมูลชี้ น าในทางที่ ท าให้ เกิ ดความเข้ าใจผิ ด
(Misinformation) ต่อผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะถูกนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
๓. เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด การปรั บ วิ ธี ใ นการท างานร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยกรอบการท างาน
(Framework) เชิงรุก สาหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางในการใช้สื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการซื้อขาย
ทางออนไลน์ รวมถึงการทาให้ สพธอ. มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) และทานายผลลัพธ์
พร้อมทั้งให้คาแนะนาที่เหมาะสม (Forecast and Advisory Service) ซึ่งจาเป็นในการดูแลผู้ใช้บริการออนไลน์
๔. เพื่อพัฒ นาหลั กสู ตรด้ านความมั่น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ และยกระดับ ความสามารถของบุค ลากร
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้บริโภคออนไลน์อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและ
ผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)
๒. กรอบการทางานเชิงรุกสาหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑ ฉบับ

- ๑๘๐ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. พัฒนากรอบการทางาน (Framework) เชิงรุก สาหรับการวางแผน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ด้ านการคุ้ มครองผู้ ใช้ บริ การออนไลน์ ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ตลอดจนแนวทางในการใช้สื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์
๒. ยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ในประเทศไทย และประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene)
ตระหนั กถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทุกระดั บ
และเป็นวงกว้าง
๓. ซักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทางาน บุคลากร ในการวิเคราะห์ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เพื่อฟังเสียงผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)
กิจกรรม

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๓,๒๖๗,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๓,๒๖๗,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. ระบบวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ เทคนิ คการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเพื่ อฟั งเสี ยง
ผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)
๒. กรอบการทางานเชิงรุกสาหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ออนไลน์
๓. บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการพัฒนา
๔. มีการซักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และมีหน่วยงานเข้าร่วม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ระบบ
ผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดกิจกรรม
๑ ฉบับ
อย่างน้อย
๑,๐๐๐ คน
๑ ครั้ง/ ๔
หน่วยงาน

๗๐๗ คน
ผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ พัฒ นากรอบการทางาน (Framework) เชิงรุก ส าหรับการวางแผนด้ า นการคุ้ ม ครอง
ผู้ใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการใช้สื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน คือ มีการจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนากรอบการทางานเชิงรุกภายใน และประชุม
ร่ วมกั บหน่ วยงานเครื อข่ ายอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อก าหนดแผนการท างานเชิงรุก กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง และแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์ รวมถึงได้มีการจัดทา (ร่าง) กรอบการทางาน (Framework) เชิงรุก สาหรับการวางแผน
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์

- ๑๘๑ กิจ กรรมที่ ๒ ยกระดับ ความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย
และประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene) ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ในทุกระดับและเป็นวงกว้าง
ผลการด าเนิ นงาน คื อ ด าเนิ นการจั ดอบรมความรู้ ให้ แก่ บุ คลากรด้ านความมั่ นคงปลอดภั ยไซเบอร์
และประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วกว่า
๗๐๗ คน ผ่านการจัดงานต่างๆ ดังนี้
๑. การจั ด งาน Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series ไปแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
จ านวน ๖ ครั้ ง โดยในเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒ - กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานจ านวนทั้ ง สิ้ น ๒๐๕ คน
และรั บ ชมทางออนไลน์ ๘,๙๐๙ ราย และในเดื อนมีน าคม ๒๕๖๓ ได้มีการปรับ เปลี่ ย นรู ปแบบการจั ด งาน
เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการจัดงานในรู ปแบบ
ออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Live โดยมียอดรับชมผ่านทางออนไลน์ จานวน ๑,๖๔๕ การเข้าชม (Views)
๒. การจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน และบุคคลที่เข้ามาศึกษาดูงาน เช่น มหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๒๘ คน
๓. การจัดงานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เช่น การจัดงาน Secure Bangkok 2020 Data
Privacy & Security Risk Summit, ก า ร จั ด ง า น Cybersecurity Lesson Learned from Estonia เ ป็ น ต้ น
โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ จานวนทั้งสิ้น ๒๗๔ คน
กิจกรรมที่ ๓ ซักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ผลการดาเนินงาน คือ เตรียมการจัดซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการจัดทา
High Level Scenario สาหรับใช้ในการซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์เชิงเทคนิค และจัดทา (ร่าง) แผนรับมือ
ภัยคุกคามอย่างน้อย ๓ ประเภท ได้แก่ ภัยคุกคามจาก Ransomware, Web Hacking และ E-mail Phishing
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและอยู่ระหว่างการจัดทา (ร่าง) เอกสารเกี่ยวกับกลไกรับมือซึ่งมีความสอดรับกับ
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และหลักสากล
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทางาน บุคลากร ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้บริโภค
ออนไลน์ (Social Listening)
ผลการดาเนินงาน คือ มีการจัดประชุมหารือภายใน และจัดทาผลการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณา
แนวทางในการนาเครื่องมือมาประยุ กต์ใช้ผ่านกระบวนการทางาน และจัดทา (ร่าง) ความต้องการสาหรับใช้
ในกระบวนการจัดหาเครื่องมือ พร้อมแนวทางการจัดเตรียมกระบวนการทางานของเครื่องมือ โดยมีการศึกษา
วิเคราะห์ Use Case และการพัฒนาทักษะบุคลากรในโครงการเพื่อนาเครื่องมือมาใช้ตอบโจทย์การทางานเชิงรุก
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

- ๑๘๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการ
ปี 256๓
ตัวชี้วัด
๖. ก ำลั งคน มี ควำมรู้ และ 1. จำนวนกำลังคนด้ำนดิจิทัล 100,000 คน
สป.ดศ.
ที
เ
่
พิ
่
ม
ขึ
น
้
ต่
อ
ปี
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
สศด.
ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
สพธอ.
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
CAT
และสังคม
TOT
สดช.

หมายเหตุ
(1) ก ำลั งคนด้ ำนดิ จิ ทั ลหมำยถึ ง
นักเรียน /นักศึกษำ บุคลำกรด้ำน IT
และบุคลำกรทุกอำชีพ เพื่อให้มีทักษะ
ด้ำนดิจิทัล
(2) แผนปฏิ บั ติ ก ำร DE ตั้ งเป้ ำ
500,000 คน ภำยในปี ๒๕64
(3) แผนแม่บทกำรส่ งเสริมเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล ปี ๒๕61-๒๕64 ตั้ งเป้ ำ
500,000 คน

มาตรการ/กลยุทธ์
1. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ที่ทำงำนทุกสำขำอำชีพ ทั้งภำครัฐและเอกชน
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรพัฒนำทักษะ ควำมเชี่ยวชำญเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับกำลังคน
ด้ำนดิจิทัล เพื่อรองรับควำมต้องกำรในอนำคต
3. ส่งเสริมกำรเข้ำมำทำงำนของบุคลำกรจำกต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนดิจิทัล
4. พัฒนำผู้นำองค์กรในกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จานวน ๓ โครงการ มีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

๑

โครงกำรแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ
(Coding Thailand)
โครงกำรพัฒนำกำลังคนดิจิทัลเป้ำหมำยเร่งด่วนรองรับกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก (Digital University at EEC)
โครงกำรยกระดั บควำมเชื่ อมั่ นเพื่ อแก้ ปั ญหำฉ้ อโกงที่ ส่ งผลกระทบต่ อพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Stop e-Commerce Fraud)
- กิจกรรมยกระดับควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
ในประเทศไทย และประชำชน มี ภู มิ คุ้ มกั นด้ ำนไซเบอร์ (Cyber Hygiene)
(ใช้งบประมำณของโครงกำร Stop e-Commerce Fraud ในยุทธศำสตร์ที่ 4)

สศด.

ความก้าวหน้า
ปี 256๓
(ร้อยละ)
๑๐

สศด.

๑๐

สพธอ.

๔๔.๐๗

๒
๓

รวม

๒๑.๓๖

- ๑๘๓ 1. โครงการแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ (Coding Thailand)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำลังคนด้ำนดิจิทัล อันเป็นรำกฐำนสำคัญในกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ประเทศที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
๒. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ส่งต่อควำมรู้ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำกำรคำนวณ ทักษะด้ำนโค้ดดิ้ง
๓. เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แ ละกำรพัฒนำทักษะด้ำนโค้ดดิ้ง และควำมรู้ดิจิทัลพื้นฐำน ให้แก่นักเรียนทั้ง
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ อันจะเป็นรำกฐำนสำคัญในกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลขั้นสูงต่อไปในอนำคต
๔. เพื่อพัฒนำโรงเรียนต้นแบบ ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนโค้ดดิ้ง แบ่งปันควำมรู้ กิจกรรม และ
ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อรองรับเยำวชนและโรงเรียนในพื้นที่
๕. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ กำรโค้ดดิ้ง ตลอดจนควำมรู้ดิจิทัล
พื้นฐำน อันจะเป็นรำกฐำนที่นำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
๑. เกิดกำรพัฒ นำ Platform ร่ ว มกับ ภำคเอกชน ในกำรส่ งเสริมเด็กให้ มีกำรเรียนรู้
ด้ำน Coding Platform
๒. เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำมีพื้นฐำนด้ำน Coding

๒ Platform
๑,๐๐๐ คน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ ๑ พั ฒ นำหลั ก สู ต ร เพื่ อ วำงระบบ Coding Platform ร่ ว มกั บ
ภำคเอกชน และเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำ
กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับทักษะครูผู้สอนด้ำน Coding
กิ จ กรรมที่ ๓ สร้ ำ งกำรรั บ รู้ แ ละกำรตระหนั ก รู้ ในกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นวิ ท ยำกำร
คอมพิวเตอร์และโค้ดดิ้งผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง
กิจกรรมที่ ๔ บริหำรจัดกำร และติดตำมประเมินผลควำมสำเร็จ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ มกรำคม – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ เมษำยน – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ มกรำคม – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑๙,๐๐๒,๐๐๐ บำท

- ๑๘๔ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
๑. เกิดกำรพัฒนำ Platform ร่วมกับภำคเอกชน ในกำรส่งเสริมเด็กให้มีกำร
เรียนรู้ด้ำน Coding Platform
๒. เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำมีพื้นฐำนด้ำน Coding

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๒ Platform

-

๑,๐๐๐ คน

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ พัฒ นำหลั กสู ตร เพื่อวำงระบบ Coding Platform ร่ว มกับภำคเอกชน และเครื อ ข่ ำ ย
สถำบันกำรศึกษำ
ผลการดาเนินการ คือ ประกาศรับสมัครหน่วยร่วมโครงการ Coding Thailand Platform
กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับทักษะครูผู้สอนด้าน Coding
ผลการดาเนินการ คือ ประกาศรับสมัครหน่วยร่วมโครงการ Coding Thailand Platform
กิจ กรรมที่ ๓ สร้ างการรั บ รู้ และการตระหนักรู้ ในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิว เตอร์และโค้ดดิ้ง
ผ่านหลากหลายช่องทาง
ผลการดาเนินการ คือ ประกาศรับสมัครหน่วยร่วมโครงการ Coding Thailand Platform
กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลความสาเร็จ
ผลการดาเนินการ คือ บริหารจัดการเพื่อให้โครงการดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนดไว้
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ตำมแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงกำรโดยส่ว นใหญ่
ต้องดำเนินกำรจัดประชุมและสัมมนำ ส่งผลให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๘๕ ๒. โครงการพัฒนากาลังคนดิจิทัลเป้าหมายเร่งด่วนรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Digital
University at EEC)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ พั ฒ นำสถำบั น กำรพั ฒ นำก ำลั ง คนด้ ำนดิ จิ ทั ล ที่ เ ป็ นศู น ย์ ก ลำงในกำรพั ฒ นำทั ก ษะบุ ค ลำกร
และผู้เชี่ยวชำญด้ำนดิจิทัล ทั้งระดับควำมรู้ขั้นพื้นฐำน และควำมรู้ขั้นสูง ให้เกิดบุคลำกรที่เพียงพอ ทั้งเชิงปริมำณ
และคุณภำพ รองรับกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก
๒. เพื่อเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำน เครื่องมือประสิทธิภำพสูง และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ที่ทันสมัยระดับโลก
(เช่ น Design Lab, Testing Lab, Co-Working Space, Maker Space) รองรั บกำรพั ฒ นำบุ คลำกร และผู้ เชี่ ยวชำญ
ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนยอมรับได้ในระดับสำกล และให้บริกำรแก่ภำคอุตสำหกรรมในพื้นที่
๓. เพื่ อ พั ฒ นำก ำลั ง คนดิ จิ ทั ล เป้ ำ หมำยที่ มี ทั ก ษะ IoT, Data Science, AI, Robotics, Digital
Entrepreneurship หรื อ ทั ก ษะดิ จิ ทั ล อื่ น ๆ ที่ ข ำดแคลนและจ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว นเข้ ำ สู่ ภ ำคอุ ต สำหกรรมในพื้ น ที่
เช่น อุตสำหกรรมดิจิทัล อุตสำหกรรมกำรผลิต อุตสำหกรรมบริกำร ในทันทีหลังจำกเรียนจบ (อุตสำหกรรมได้รับ
กำลังคนที่ต้องกำร ทำงำนได้จริง และผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถพัฒนำตัวเองไปสู่ควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญต่อไปได้)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. เกิด Digital University ด้ำน IoT/Ai
๒. เกิดกำลังคนดิจิทัลที่มีศักยภำพสูงเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรมในพื้นที่

๑ แห่ง
๔๐ คน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร และ platform
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมกับภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ จัดกิจกรรม
ให้ควำมรู้และยกระดับทักษะกำลังคน
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำกำลังคนดิจิทัลระดับสูง ร่วมกับภำคเอกชนจัดหำ
ห้องปฏิบัติกำรจริง
กิจกรรมที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำร ติดตำมและประเมินผลโครงกำร

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลำคม – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒
๑ มกรำคม – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓
๑ มกรำคม – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓
๑ กรกฎำคม – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๙๒,๔๘๔,๕๐๐ บำท

- ๑๘๖ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
๑. เกิด Digital University ด้ำน IoT/Ai
๒. เกิดกำลังคนดิจิทัลที่มีศักยภำพสูงเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรมในพื้นที่

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ แห่ง
๔๐ คน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร และ platform
ผลการดาเนินการ คือ ออกประกำศรับสมัครโครงกำรฯ แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมกับภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ และยกระดับทักษะกำลังคน
ผลการดาเนินการ คือ ออกประกำศรับสมัครโครงกำรฯ แล้ว
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำกำลังคนดิจิทัลระดับสูง ร่วมกับภำคเอกชนจัดหำห้องปฏิบัติกำรจริง
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำร ติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ตำมแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงกำรโดยส่ว นใหญ่
ต้องดำเนินกำรจัดประชุมและสัมมนำ ส่งผลให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำออกไป
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๘๗ ๓. โครงการยกระดั บ ความเชื่ อ มั่ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาฉ้ อ โกงที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Stop e-Commerce Fraud) : กิจกรรมยกระดับควำมสำมำรถของบุ คลำกรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
ในประเทศไทย และประชำชน มีภูมิคุ้มกันด้ำนไซเบอร์ (Cyber Hygiene) (ใช้งบประมำณของโครงกำร Stop e-Commerce
Fraud ในยุทธศำสตร์ที่ 4)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษำข้อกฎหมำยและเก็บข้อมูลควำมต้องกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำระบบสำหรับ
สนั บ สนุ น กำรวิ เ ครำะห์ แ ละตั ด สิ น ใจในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำของผู้ บ ริ โ ภคออนไลน์ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด Solution
ที่ เ หมำะสมระหว่ ำ งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรและผู้ บ ริ โ ภคออนไลน์ โดยค ำนึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคและควำมรั บ ผิ ด ชอบ
ของผู้ให้บริกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อลดควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น
๒. เพื่อพัฒนำเครื่องมือและระบบสำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำธำรณะ (Social Listening) บนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) และกำรออกแบบระบบที่สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
(Machine Learning) เพื่ อ วิ เ ครำะห์ แ ละตั ด สิ น ใจในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำของผู้ บ ริ โ ภคออนไลน์ และรั บ รู้
ถึงควำมเคลื่อนไหวของข้อร้องเรียนหรือปัญหำสำคัญของกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำรผ่ำนทำง e-Commerce
Platform โดยเฉพำะปัญหำกำรหลอกลวงผู้ใช้บริกำร หรือกำรให้ข้อมูลชี้นำในทำงที่ทำให้เกิดควำมเข้ำ ใจผิ ด
(Misinformation) ต่อผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่งระบบดังกล่ำวจะถูกนำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำเชิงรุก
๓. เพื่ อ ท ำให้ เ กิ ด กำรปรั บ วิ ธี ใ นกำรท ำงำนร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยกรอบกำรท ำงำน
(Framework) เชิงรุก สำหรับกำรวำงแผนด้ำนกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรออนไลน์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทำงในกำรใช้สื่อและเครื่ องมือประชำสั มพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักแก่ผู้ บริโภคในกำร
ซื้อขำยทำงออนไลน์ รวมถึงกำรทำให้ ส ำนักงำนพัฒ นำธุรกรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์ มีขีดควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์ แนวโน้ ม (Trend) และทำนำยผลลั พธ์พร้อมทั้งให้ คำแนะนำที่เหมำะสม (Forecast and Advisory
Service) ซึ่งจำเป็นในกำรดูแลผู้ใช้บริกำรออนไลน์
๔. เพื่อพัฒ นำหลั กสู ตรด้ ำนควำมมั่น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ และยกระดับ ควำมสำมำรถของบุค ลำกร
ที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้บริโภคออนไลน์อย่ำงเป็นระบบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์
๑ ระบบ
(Social Listening)
๒. กรอบการทางานเชิงรุกสาหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์
๑ ฉบับ
๓. บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างน้อย ๑,๐๐๐ คน
๔. มีกำรซักซ้อมแผนกำรรับมือภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมีหน่วยงำนเข้ำร่วม
๑ ครั้ง/
๔ หน่วยงำน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

- ๑๘๘ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/
ปี)
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

กิ จ กรรมที่ ๑ พั ฒ นำกรอบกำรท ำงำน (Framework) เชิ ง รุ ก ส ำหรั บ กำร
วำงแผนด้ำนกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรออนไลน์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทำงในกำรใช้สื่อและเครื่องมือประชำสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ในประเทศไทย และประชำชนมีภูมิคุ้มกันด้ำนไซเบอร์ (Cyber Hygiene) ตระหนักถึง
ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทุกระดับและเป็นวงกว้ำง
กิจกรรมที่ ๓ ซักซ้อมแผนกำรรับมือภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนำเครื่องมือ กระบวนกำรทำงำน บุคลำกร ในกำรวิ เครำะห์
ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)

๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ มีนำคม – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๒๓,๒๖๗,๘๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
๑. ระบบวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียง
ผู้ใช้บริกำรและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)
๒. กรอบกำรท ำงำนเชิ ง รุ ก ส ำหรั บ กำรวำงแผนด้ ำ นกำรคุ้ ม ครอง
ผู้ใช้บริกำรออนไลน์
๓. บุคลำกรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับกำรพัฒนำ
๔. มี กำรซั กซ้ อมแผนกำรรั บมื อภั ยคุ กคำมด้ ำนควำมมั่ นคงปลอดภั ย
ไซเบอร์ และมีหน่วยงำนเข้ำร่วม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ระบบ

ผลกำรดำเนินงำนตำม
รำยละเอียดกิจกรรม

๑ ฉบับ
อย่ำงน้อย ๑,๐๐๐ คน
๑ ครั้ง/ ๔ หน่วยงำน

๗๐๗ คน
ผลกำรดำเนินงำนตำม
รำยละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ พัฒ นำกรอบกำรทำงำน (Framework) เชิงรุก ส ำหรับกำรวำงแผนด้ ำ นกำรคุ้ ม ครอง
ผู้ใช้บริกำรออนไลน์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรใช้สื่อและเครื่องมือประชำสัมพันธ์
ผลการด าเนิ น งาน คื อ มี ก ำรจั ด ประชุ ม หำรื อ แนวทำงกำรพั ฒ นำกรอบกำรท ำงำนเชิ ง รุ ก ภำยใน
และประชุมร่ว มกับหน่วยงำนเครื อข่ำยอย่ ำงต่อเนื่ อง เพื่อกำหนดแผนกำรทำงำนเชิงรุก กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
และแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรออนไลน์ รวมถึงได้มีกำรจัดทำ (ร่ำง) กรอบกำรทำงำน (Framework)
เชิงรุก สำหรับกำรวำงแผนด้ำนกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรออนไลน์
กิจ กรรมที่ ๒ ยกระดับ ควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย
และประชำชนมีภูมิคุ้มกันด้ำนไซเบอร์ (Cyber Hygiene) ตระหนักถึงภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ในทุกระดับและเป็นวงกว้ำง
ผลการด าเนิน งาน คือ ดำเนิ น กำรจัดอบรมควำมรู้ให้ แก่บุคลำกรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และประชำชนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยระหว่ ำ ง เดื อ นตุ ล ำคม ๒๕๖๒ – เดื อ นมี น ำคม ๒๕๖๓ มี ผู้ เ ข้ ำ กำรอบรม
ไปแล้วกว่ำ ๗๐๗ คน ผ่ำนกำรจัดงำนต่ำงๆ ดังนี้

- ๑๘๙ ๑. จัดงำน Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series ไปแล้วทั้งสิ้น
จำนวน ๖ ครั้ง โดยในเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้เข้ำร่วมงำนจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๕ คน
และรับชมทำงออนไลน์ ๘,๙๐๙ รำย และในเดือนมีนำคมได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดงำนเพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นกำรจัดงำนในรูปแบบออนไลน์
ผ่ำนช่องทำง Facebook Live โดยมียอดรับชมผ่ำนทำงออนไลน์จำนวน ๑,๖๔๕ กำรเข้ำชม (Views)
๒. กำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่หน่วยงำน และบุคคลที่เข้ำมำศึกษำดูงำน เช่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
คณะนักศึกษำสถำบันพระปกเกล้ำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น โดยมีจำนวนผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น ๒๒๘ คน
๓. จัดงำนประชุมสัมมนำ แลกเปลี่ยนควำมรู้ต่ำงๆ เช่น กำรจัดงำน Secure Bangkok 2020
Data Privacy & Security Risk Summit, กำรจัดงำน Cybersecurity Lesson Learned from Estonia เป็นต้น
โดยมีจำนวนผู้เข้ำร่วมงำนทั้งสิ้น ๒๗๔ คน
กิจกรรมที่ ๓ ซักซ้อมแผนกำรรับมือภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ผลการดาเนินงาน คือ เตรียมกำรจัดซ้อมรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์ให้กับหน่วยงำนภำครัฐ โดยมีกำรจัดทำ
High Level Scenario สำหรับใช้ในกำรซ้อมรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์เชิงเทคนิค และจัดทำ (ร่ำง) แผนรับมือ
ภัยคุกคำมอย่ำงน้อย ๓ ประเภท ได้แก่ ภัยคุกคำมจำก Ransomware, Web Hacking และ E-mail Phishing
เรียบร้อยแล้ว นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำและอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ (ร่ำง) เอกสำรเกี่ยวกับกลไกรับมือซึ่งมีควำมสอดรับกับ
พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ และหลักสำกล
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนำเครื่องมือ กระบวนกำรทำงำน บุคลำกร ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้บริโภค
ออนไลน์ (Social Listening)
ผลการดาเนินงาน คือ มีกำรจัดประชุมหำรือภำยใน และจัดทำผลกำรทดสอบประสิทธิภำพ เพื่อพิจำรณำ
แนวทำงในกำรน ำเครื่ อ งมื อ มำประยุ ก ต์ใช้ผ่ ำนกระบวนกำรท ำงำน และจั ดทำ (ร่ำง) ควำมต้องกำรส ำหรั บ
ใช้ในกระบวนกำรจั ดหำเครื่ องมือ พร้ อมแนวทำงกำรจัดเตรียมกระบวนกำรทำงำนของเครื่องมือ โดยมีกำร
ศึกษำวิเครำะห์ Use Case และกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรในโครงกำรฯ เพื่อนำเครื่องมือมำใช้ตอบโจทย์ ก ำร
ทำงำนเชิงรุกร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำย
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
–

ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

- ๑๙๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
๗. ทุกภาคส่วนมีความ
เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ตัวชี้วัด
1. จานวนนโยบาย/แผน/
กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/
ระเบียบ/มาตรฐาน/
แนวปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการใช้
ประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั
2. ร้อยละความสาเร็จของ
เรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือ
ป้องปราม และอานวยความ
ยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
3. ร้อยละของการแจ้งเตือน
และดาเนินการเพื่อระงับหรือ
ป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผล
กระทบรุนแรงกับระบบที่มี
การเฝ้าระวังโดย ThaiCERT
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจาก
ได้ผลการวิเคราะห์
4. ร้อยละความเชื่อมั่นในการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ปี 256๓
ตัวชี้วัด
5 เรื่อง
สป.ดศ.
สดช.
สศด.
สพธอ.
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 94

เพิ่มขึ้นจาก
ปีฐาน
ร้อยละ 2

หมายเหตุ

สป.ดศ.
ปอท.
ปท.
สพธอ.

สพธอ.

เป็นการสารวจที่ใช้คาถามจากงาน
สารวจที่ชื่อว่า 2017 CIGI-Ipsos
Global Survey on Internet
Security and Trust, จัดทาโดย
บริษัท Ipsos ในนามของศูนย์
นวัตกรรมการกากับดูแลกิจการ
ระหว่างประเทศ (Centre of
International Governance
Innovation: CIGI) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (International
Development Research
Centre: IDRC) , สังคมอินเทอร์เน็ต
(Internet Society) , การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพัฒนา (United Nations
Conference on Technology
and Development : UNCTAD)

- ๑๙๑ มาตรการ/กลยุทธ์
1. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย และ
เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
3. สร้ างและส่ งเสริ มให้ เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคั ญ
ทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII)
4. พั ฒ นาผู้ น าองค์ ก รในการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ไปใช้ ใ นการวางแผนและพั ฒ นาองค์ ก รพั ฒ นากลไก
การคุ้มครองผู้บริโภคในการทาธุรกรรมออนไลน์
5. บริหารจัดการโครงสร้ างพื้นฐานในภาวะวิกฤติ รวมทั้งพัฒนาระบบสื่ อสารหลั ก และสื่อสารส ารอง
เพื่อรองรับการทางานอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
6. พัฒนา ปรับปรุงระบบ หรือเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จานวน ๒๒ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ความก้าวหน้า
ที่
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
ปี 256๓
(ร้อยละ)
๑ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการ สป.ดศ.
๑๐๐
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(ไม่ใช้งบประมาณ)
๒ โครงการการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สป.ดศ.
๖๕
ไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)
๓ โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สป.ดศ.
๕๐
๔ โครงการการดาเนินการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (CSOC)
สป.ดศ.
๖๐
๕ โครงการค่าบารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลั กฐาน สป.ดศ.
๑๕
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม
๖ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)
สป.ดศ.
๕
๗ โครงการเช่าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สาหรับผู้บริหาร สป.ดศ.
๑๕
ประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
๘ โครงการเสริ มสร้ างประสิ ทธิภาพในการตรวจพิสู จน์ พยานหลั กฐานทางเทคโนโลยี สป.ดศ.
ที่ เกี่ ยวกั บอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) (ยกเลิ กสถานะโครงการ เพื่ อน า
(ไม่นามาคานวณ)
งบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)
๙ โครงการอบรมพนั ก งานสอบสวนและบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม สป.ดศ.
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการท างานและการให้ บ ริ การประชาชน (ปอท.)
(ไม่นามาคานวณ)
(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)
๑๐ โครงการอบรมครู ไซเบอร์ (ปอท.) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณ สป.ดศ.
ไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)
(ไม่นามาคานวณ)
๑๑ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจเพื่อปรับความรู้ สป.ดศ.
๐
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (ปอท.)

- ๑๙๒ ที่
๑๒
๑๓

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๑

๒๒

ความก้าวหน้า
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
ปี 256๓
(ร้อยละ)
โครงการอบรมเพิ่มประสิ ทธิภ าพให้ กับข้ าราชการต ารวจด้านการสื บ สวน สป.ดศ.
๐
สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน (ปอท.)
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตารวจในการป้องกันและ
สป.ดศ.
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers)
(ไม่นามาคานวณ)
(ปอท.) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก) (ปอท.)
สป.ดศ.
๑๕
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลาย สป.ดศ.
๑๕
(ปอท.)
โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปอท.)
สป.ดศ.
๑๕
โครงการจัดทาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี สป.ดศ.
(Digital Forensic Center) (ปอท.) (ยกเลิ กสถานะโครงการเพื่อนางบประมาณไปจั ดทา
(ไม่นามาคานวณ)
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....)
โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรม สป.ดศ.
๑๕
ทางเทคโนโลยี (ปอท.)
โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติ สพ.ธอ.
๔๓.๑๘
แบบดิจิทัล (Speed-up e-Licensing)
โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกาหนดของกฎหมาย สพ.ธอ.
๔๘.๖๒
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law Compliance for Government’s Digital
Transformation under Electronic Transaction Law)
- กิจกรรมพัฒนาระบบ/แพลตฟอร์มในการรับขึ้นทะเบียนของหน่วยตรวจ
ประเมิน และจั ดทาหลั กเกณฑ์และกลไกการขึ้ นทะเบี ยนของหน่ว ยตรวจ
ประเมิน
โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce สพ.ธอ.
๔๒.๔๖
Sustainability)
- กิ จ กรรมจั ด ท าคลั ง ข้ อ มู ล (Think Tank) และการมองภาพในอนาคต
(Foresight) ด้านอีคอมเมิร์ซและด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกาหนดของกฎหมาย สพ.ธอ.
๔๘.๖๒
ธุ ร กรรมทาง อิ เ ล็ ก ท ร อนิ กส์ (Law Compliance for Government’s
Digital Transformation under Electronic Transaction Law)
- กิจกรรมเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่สาคัญ
(Sector-based CERT for Government) พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ของภ าครั ฐ Government Monitoring System เพื่ อ ช่ ว ย
ในการติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติ (Automatic) ให้ภาครัฐปฏิบัติ
ตามกฎหมายมาตรา 35
รวม
๓๒.๕๒

- ๑๙๓ 1. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ไม่ใช้งบประมาณ)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองกฎหมาย (กม.))
วัตถุประสงค์
การพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔ เรื่อง

๒ เรื่อง

๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ 3 รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
เห็นชอบในหลักการ
กิจกรรมที่ 4 ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
๔
๓
๒
๔

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย ผลที่ได้
๑
๓

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย
ผลการดาเนินการ คือ ตามแผนกาหนดดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย
ผลการดาเนินการ คือ ตามแผนกาหนดดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

- ๑๙๔ กิจกรรมที่ 3 รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมายเห็นชอบในหลักการ
ผลการดาเนินการ คือ ตามแผนดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ 4 ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ผลการดาเนินการ คือ ตามแผนดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีสาระสาคัญที่เชื่อมโยงกัน จึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบและให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้กฎหมายแต่ ละฉบับเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ประกอบกั บ ในการเสนอกฎหมายมี ขั้ นตอนที่ ต้ อ งด าเนิน การ
หลายขั้นตอน จึงอาจส่งผลให้การดาเนินการมีความล่าช้า
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๙๕ ๒. โครงการการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.))
วัตถุประสงค์
เพื่อการผลักดันให้มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มี นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่ วมมื อ
ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง
ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนด
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม 256๒ สิ้นสุด 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
การบริหารจัดการตามภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ดังนี้
๑. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)
๒. การแต่งตั้งผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่ นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.)
๓. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.)
๔. รั บ ผิ ด ชอบและสนั บ สนุ น ด้ า นงานธุ ร การ ด้ า นงานวิ ช าการ
ด้ านงานการประชุ ม ด้ านการบริ หารงานของส านั กงาน และด้ านงานภารกิ จ
ตามที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนด
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๐๗๐,00๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔,๐๗๐,00๐ บาท

- ๑๙๖ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง
ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ๒ เรื่อง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนด
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรม ดังนี้
๑. คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ได้มีการประชุมจานวน ๒ ครั้ง
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓) โดยมีการดาเนินการแล้ว ดังนี้
๑) การออกระเบียบคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) การออกประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
๓) เห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การแต่งตั้งเลขาธิการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดต่อไป
๔) การพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. จั ดประชุมหารื อกั บผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จากหน่วยงานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และจัดประชุ มกั บหน่วยงาน CII
และหน่วยงานกากับดูแลทั้ง ๖ ด้าน รวม ๘ ครั้ง (ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) และจะนาผล
ที่ได้เสนอต่อ กกม. พิจารณาต่อไป (คาดว่าช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)
๓. อยู่ระหว่างการจัดทา ร่างแผนปฏิบัติการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสานักงานฯ ร่างโครงสร้าง
สานักงานฯ และแผนอัตรากาลัง ข้อมูลเพื่อเสนอของบทุนประเดิมและระเบียบ/ข้อบังคับ/ระเบียบของสานักงานฯ
และจะนาเสนอต่อ กบส. พิจารณาต่อไป (คาดว่าช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ตามที่พระราชบั ญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผ ลใช้บังคับเมื่อวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กาหนดให้
๑. มีส านั กงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่ งชาติ เป็นหน่ว ยงานของรัฐ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
๒. มาตรา ๘๐ กาหนดให้ดาเนินการจั ดตั้งสานักงานให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
๓. มาตรา ๘๓ กาหนดให้การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่วั น ที่ พระราชบัญ ญั ตินี้ ใช้ บัง คั บ หากไม่ส ามารถดาเนิ น การได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

- ๑๙๗ โดยการดาเนินการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
ที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคทาให้เกิดความล่าช้า ซึ่งมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
จึงทาให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน และตามที่พระราชบัญญัติฯ กาหนดไว้ อาทิ
๑. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ กมช. กกม. และ กบส. ล่าช้า
๒. ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง สกมช. ทั้ งตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ และตามแนวทาง
ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด มีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องดาเนินการตามลาดับ
๓. บุคลากรของ สป.ดศ. ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ดาเนินการจัดตั้ง สกมช. ซึ่งต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดิมด้วย อีกทั้งจานวนบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่มีจานวนน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อภารกิจ
และอานาจหน้าที่ของ สกมช. ในห้วงเวลาที่สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทาหน้าที่ และนอกเหนือจากการ
เร่งจัดตั้งสานักงานฯ ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ยังมีงานด้านวิชาการจานวนมากและงานด้านเทคนิคที่ซั บซ้ อน
ซึ่งต้องอาศัย บุคลากรที่มีทักษะ และประสบการณ์ตรง อาทิ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านวิจัยและวางแผน
กลยุทธ์สานักงานฯ เป็นต้น ประกอบกับ การไม่ได้รับ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดาเนินการที่จาเป็น
ทาให้การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัติฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๙๘ ๓. โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(สคส.))
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในวาระเริ่มแรก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เพื่อสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุค คล คณะกรรมการก ากั บ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายปี
ตัวชี้วัด
พ.ศ. ๒๕๖๓
จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง
ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
จัดทานโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖,๐๐๙,00๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ เรื่อง
จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า
๒ เรื่อง
ด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจ กรรม จั ดทานโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่ว มมื อ
ด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการดาเนินการ คือ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- ๑๙๙ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๑ ต้องมีการดาเนินการที่สาคัญ ๒ เรื่อง คือ
๑. ออกหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกาหนด ตามมาตรา ๘ วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ งจานวน ๘ คน ทาหน้าที่คัดเลื อกบุคคลที่ส มควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
ประกอบด้วย
๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จานวน ๒ คน
๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้ง จานวน ๒ คน
๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง จานวน ๒ คน
๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง จานวน ๒ คน
โดยภายหลั ง วั น ที่ พ.ร.บ. ฉบั บ นี้ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
มีผลใช้บังคับ สป.ดศ. ได้มีหนังสือถึง ๔ หน่วยงานข้างต้น เพื่อขอให้แต่งตั้งกรรมการสรรหา
เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ดาเนินการขั้นตอนต่างๆ อยู่ระหว่างที่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประธานรัฐสภา
จึ งท าให้ มี ผลกระทบต่ อการน าเสนอหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การสรรหาบุ คคล เพื่ อแต่ งตั้ งเป็ นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๘ วรรคท้าย และการพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา ตามมาตรา ๙ ซึ่งส่งผลให้การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคลไม่ สามารถด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายในก าหนดระยะเวลาเร่ งรั ด ตามมาตรา ๙๑
แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส. ได้นาเรียนปัญหา และอุปสรรคดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕0 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕0 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๐๐ ๔. โครงการการดาเนินการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (CSOC)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.))
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน
งานด้านกฎหมาย และภาษาในการนาเทคโนโลยีที่จะทาให้การใช้งานเพื่อสืบค้นเป็นไปได้รวดเร็วมีหลักฐานในการรวบรวม
ข้อมูลหาผู้กระทาความผิดตามกฎหมายได้
๓. เพื่อเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดาเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บ
หลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคาสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มีศูนย์ปฏิบตั ิการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๓๖๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๙,๙๓๘,๗๔๑.๔๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ปฏิบตั ิการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

ผลที่ได้

๑ ศูนย์

-

- ๒๐๑ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติ TOR แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึง่ ครบกาหนดวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๐๒ ๕. ค่ าบ ารุ งรั กษาโครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพงานตรวจพิ สู จน์หลั กฐานทางเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อรองรั บ
การให้บริการด้านสังคม
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อการบารุงรักษา อัพเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ สาหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ ทั น สมั ย รองรั บ การเกิ ด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ อาทิ ชุ ด อุ ป กรณ์ ต รวจพิ สู จ น์
โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒. เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจ
วิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

บารุงรักษา อัพเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์

๗ รายการ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๕๐ วัน เริ่มวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ
กิจกรรม ๒ จัดทา TOR
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๘๑๖,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
บารุงรักษา อัพเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๗ รายการ
-

- ๒๐๓ กิจกรรมที่ ๒ จัดทา TOR
ผลการดาเนินการ คือ จัดทา TOR ได้รับอนุมัติแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจากได้รับ การจั ดสรรงบประมาณล่ าช้า ประกอบกับมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข TOR
จากฝ่ ายพัส ดุ ทาให้ มีความล่ าช้าในขั้น ตอนร่าง TOR ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเชิญผู้ รับจ้างมาเสนอราคา
คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๐๔ ๖. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม (กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิ ด
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่
อยู่ในอินเทอร์เน็ ตและเครื อข่ายสั งคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสาหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทาการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้อง
ออกไปสู่สาธารณะ
๒. เพื่อให้มีช่องทางสาหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทาให้
เกิดความเข้าใจผิ ดที่จ ะส่ งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง
ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ
๓. เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน
ในการแจ้งเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัย
พิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องและสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก
วีดิทัศน์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
๔. เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทาการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา
บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการ และดาเนินการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
๕. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่
หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การจัดแถลงข่าว การจั ดทาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ และการจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการ
กับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๘ เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

- ๒๐๕ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙๓,๔๐๙,๙๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ศูนย์
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการได้รับอนุมัตแิ ล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๓ – ๑๒
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฯ เมื่อ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติให้พิจารณาปรับลดรายการอุปกรณ์ ปรับลดวงเงินในบางรายการ และให้เพิ่มเติม
รายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะของอุป กรณ์ที่จะจัดเช่าในโครงการฯ ซึ่งขณะที่ ปท. อยู่ระหว่างการปรั บปรุง
รายละเอียดและรอ ศท. แจ้งยืนยันมติที่ประชุม
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๐๖ ๗. โครงการเช่าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สาหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.))
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มี บ ริ ก ารระบบสื่ อ สารทางวิท ยุ ซึ่ ง เป็ น ระบบสื่ อ สารกลางที่ ส ามารถใช้ติ ด ต่อ สื่ อ สารระหว่าง
หน่วยงานระดับกระทรวงได้ทุกสถานการณ์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มี ร ะบบวิ ท ยุ โทรคมนาคมรองรับ การใช้ งานของ
หน่วยงานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด

ไม่น้อยกว่า
๑๑๐ เครื่อง

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ไม่น้อยกว่า
110 เครื่อง
และระบบโทรศัพท์
ผ่านดาวเทียม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า
110 เครื่อง
และระบบบริหารจัดการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ เดือน เริ่มเดือนเมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิ จ กรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้ งโครงข่ ายวิ ท ยุค มนาคมแบบดิจิทัล
ที่ครอบคลุมพื้นที่กาหนด พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม
กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจาเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บ
ค่าเช่าใช้บริการให้กับผู้เช่าหลังจากการให้บริการวิทยุคมนาคม

เมษายน ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๙๔๔,๕๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๑๕๙,๑๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
มีระบบวิทยุโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่า
รองรั บ การใช้ ง านของ ๑๑๐ เครื่อง
หน่วยงานระดับกระทรวง
ระดับจังหวัด

-

ไม่น้อยกว่า
110 เครื่อง
และระบบโทรศัพท์
ผ่านดาวเทียม

-

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่า 110 เครื่อง
และระบบบริหารจัดการ
เชื่อมโยงเครือข่าย
1 ระบบ

- ๒๐๗ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการทาสัญญาลงนาม โดยมีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม
ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ รายงานผลการติ ด ตั้ ง โครงข่ า ยวิ ท ยุ ค มนาคมแบบดิ จิ ทั ล ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ก าหนด
พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจาเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บค่าเช่าใช้บริการให้กับผู้เช่า
หลังจากการให้บริการวิทยุคมนาคม
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๐๘ ๘. โครงการฝึ ก อบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ ข้ า ราชการต ารวจเพื่ อ ปรั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.))
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง กระบวนการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แนวทางในการสื บ สวน สอบสวน
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรมได้ซั กซ้ อมการปฏิบั ติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไ ขปั ญ หา
ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโ อกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการประสานงานในโอกาสต่อไป
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้าราชการตารวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ แนวทางในการ
สืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ ๑
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ ๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๒๐๓,๖๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ข้าราชการตารวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึ งกระบวนการธุ รกรรมทางอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ แนวทางในการ
สืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๘๐
-

- ๒๐๙ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ รอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ รอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
๓. ขออนุ มั ติ ปรั บลดเหลื อ ๑ รุ่ น จ านวน ๑๔๐ นาย เพื่อนางบประมาณไปจัดท าร่ างพระราชบั ญญั ติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๑๐ ๙. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ ภ าพให้กับข้าราชการตารวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ เทคนิ ค /วิ ธี ก ารสื บ สวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีให้กับข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
๒. เพื่อให้ข้าราชการตารวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนา
การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ สาหรับก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการตารวจที่ เข้าร่ วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิ ธีการสื บสวน
ร้อยละ ๗๕
สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕6๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. ร่างโครงการและขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
๒. ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
๓. จั ด การฝึ ก อบรมโครงการฝึ ก อบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ
ข้ า ราชการต ารวจด้ า นการสื บ สวน สอบสวน และปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
ภายในห้วงระยะเวลาที่กาหนดไว้

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
มกราคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖3
มกราคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖3
มกราคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖3

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 439,400 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ข้าราชการตารวจที่ เข้าร่ วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิ ธีการสื บสวน
สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๗๕

- ๒๑๑ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ร่างโครงการและขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ขออนุมัติดาเนินโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ประสานหน่วยในสังกัด ส่งข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรมแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจด้านการสืบสวน
สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ภายในห้วงระยะเวลา
ที่กาหนดไว้
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
๒. ปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๑๒ ๑๐. โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก) (ปอท.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีและสามารถป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ ายทอดให้ บุ คคลใกล้ เคี ยงได้ ปลู กฝั งค่ านิ ยมในการเทิ ดทู น จงรั กภั กดี รวมทั้ งพิ ทั กษ์ และปกป้ องสถาบั น
พระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะ
ร้อยละ ๗๕
เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
(จานวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑,๒๐๐ คน)

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดาเนินการฝึกอบรม
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. จั ดบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่แฝง ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
มากับการใช้ อินเทอร์ เน็ ต การใช้ เทคโนโลยี และการปลูกฝังค่านิยมในการ
เทิดทูน จงรักภักดี พิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่เยาวชน
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ
๔. จัดทาสรุปและการประเมินผลโครงการ
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙๒๗,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
จากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๗๕

-

- ๒๑๓ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ร่างโครงการและขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ขออนุมัติดาเนินโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
ผลการดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ ๓ จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจด้านการสืบสวน
สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ภายในห้วงระยะเวลา
ที่กาหนดไว้
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๑๔ ๑๑. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลาย (ปอท.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบในทุกเว็บไซต์และทุกผู้ให้บริการ
ทาสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ สามารถชี้วัดได้ชัดเจนว่าได้ทาการปิดกั้นไปจานวนเท่าไหร่และปิดกั้นไปแล้วจริงเท่าไหร่
ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบ โดยมีความน่าเชื่อถือ สามารถระบุเว็บไซต์และผู้ให้บริการ เป็นการ
ประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล สามารถนาทรัพยากรบุ คคลที่มีค่าไปทาอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าการ
มาตรวจสอบการปิดกั้นเว็บไซต์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลาย
๑ ระบบ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
2. ดาเนิ นการจัดซื้อจั ดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กาหนด
3. การบริหารสัญญา
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕,๘๒๕,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลาย
๑ ระบบ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการประกาศให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอผลการประกวดราคา

- ๒๑๕ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๑๖ ๑๒. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปอท.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเครื่องมือ ชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับ
การปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจ
วิเคราะห์ และพิสู จ น์ ห ลั กฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเหมาะสมกับเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ชุด

ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
3. การบริหารสัญญา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๑,๒๓๙,๑๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ชุด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการชั้นประชาพิจารณ์
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา

-

- ๒๑๗ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๑๘ ๑๓. โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดหาระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรม ที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ยูทูป (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสาธารณะหรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet Streaming) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อจัดหาระบบในการวิเคราะห์และจัดทารายการคลิปเสียงในวิดีโอที่เผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ยู ทูป (YouTube) หรื อ เฟซบุ๊ ก (Facebook) ที่ เ ป็ น สาธารณะ หรื อ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ผ่ า นระบบอิ น เทอร์เน็ต
(Internet Streaming) ที่ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ หมาะสมจากข้ อ มู ล ที่ สื บ ค้ น มา ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี มีอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิ ดเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2560 หรื อ ความผิ ดอื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่อ ง ได้ อ ย่ า งรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๔. เป็ น เครื่ องมือในการค้น หา รวบรวมพยานหลั กฐานเพื่อใช้ในการดาเนิ นคดี กับผู้ กระทาความผิ ด
ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่ นให้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ
ระบบสื บ ค้ น และติ ด ตามข้ อ มู ล ทางอาชญากรรมที่ มี ก ารเปิ ด เผยบนระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์และวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet
Streaming) ที่ เ ป็ น สาธารณะที่ ส ามารถน ามาเป็ น พยานหลั ก ฐานในทางคดี
และสามารถทางานในเชิงป้องกันเหตุได้
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
2. ด าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ างตามขั้ นตอนกระบวนการที่ ทางราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กาหนด
3. การบริหารสัญญา
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๘,๔๕๔,๖๐๐ บาท

- ๒๑๙ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบสืบค้นและติดตามข้ อมูลทางอาชญากรรมที่ มีการเปิ ดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
และวิ ทยุ และโทรทั ศน์ ผ่ านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต (Internet Streaming) ที่ เป็ นสาธารณะที่ สามารถ
นามาเป็นพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทางานในเชิงป้องกันเหตุได้

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ระบบ

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการทาสัญญาลงนาม
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการทาสัญญาลงนาม
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๒๐ ๑๔. โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติแบบดิจิทัล (Speed-up e-Licensing)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนมาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้ (Standardization) สาหรับการเปลี่ยนผ่านบริการ
ออกเอกสารสาคัญของรัฐผ่านระบบดิจิทัล เช่น หนังสือรับรอง หรือใบอนุญาต เพื่ออานวยความสะดวกและ
รวดเร็วต่อการทาธุรกิจ และมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการของภาครัฐกับหน่วยงานและประชาชน (Reliability)
๒. เพื่ อ 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) ได้แก่ บริการพื้นฐานสาคัญที่น่าเชื่อถือ (Trusted services) สาหรับบริการประชาชนในกระบวนการ
อนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๓. จั ด เตรี ย มการจั ด ท า Innovation sandbox สนั บ สนุ น การทดลองการให้ บ ริ ก ารทางดิ จิ ทั ล ใหม่
รวมถึงบริการที่สร้างจากเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain ที่ยังไม่มีมาตรฐานสากลกาหนด ให้มีความน่าเชื่อถือ
เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยง และร่วมกาหนดระเบียบที่จาเป็น
๔. เพื่ อ ให้ มี Compliance รั บ รองระบบงาน (Accreditation/Certification) ในการท าธุ ร กรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าคั ญ และเป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ในการท าธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. จานวนโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบอนุญาต/
หลักฐานสาคัญภาครัฐ
๒. จ านวนบริ ก ารพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ระบบการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนและกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่สามารถ
ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ใบอนุญาต
๔ บริการ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- ๒๒๑ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิ จ กรรมที่ ๑ กระบว นการบริ ก ารภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ออกใบอนุ ญ าต หรื อ กระบว นการที่ อ อกหลั ก ฐ าน ส า คั ญ
ทางภาครัฐให้เป็นดิจิทัลด้วยมาตรฐานที่จาเป็น
กิจกรรมที่ ๒ ขยายการบริการพื้นฐานสาคัญที่น่าเชื่อถือ (Trusted ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
services) ส า ห รั บ ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น
และกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่สามารถให้บริการ
แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องรูปแบบ ๒๔ ชั่วโมง ๗
วั น (e-Timestamp, e-Document Validation, Digital Identity
and Authentication, Code Message Repository)
กิจกรรมที่ ๓ การจัดทาสนามทดสอบ หรือ Innovation Sandbox ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ส าหรั บ ทดสอบและทดลองนวั ต กรรม หรื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มา
ทดสอบการนานวัตกรรมนั้นไปใช้งาน หรือไปใช้บริการ
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
สนับสนุนให้เกิดการให้บริการภาครัฐที่น่าเชื่อถือ
กิจกรรม

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙๒,๔๙๑,๕๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๙๒,๔๙๑,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบอนุญาต/หลักฐานสาคัญภาครัฐ
๒. บริการพื้นฐานที่สาคัญสาหรับระบบการให้บริการประชาชนและกระบวนการอนุมัติ
อนุญาตของทางราชการ ที่สามารถให้บริการ แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง
๓. สนามทดสอบที่รองรับกระบวนการทางานของการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านนวัตกรรมใหม่ เช่น Blockchain
๔. (ร่าง) มาตรฐานเกี่ยวกับ e-Document และ Exchange Information
๕. (ร่าง) มาตรการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐดิจิทัลสาหรับกระบวนการ
อนุมัติใบอนุญาตและเอกสารสาคัญของหน่วยงานราชการ
๖. (ร่าง) กระบวนการ มาตรฐาน และมาตรการในการรับรองหน่วยงานให้บริก าร
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Accreditation Body and Certification Body)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่า ๒๐
ใบอนุญาต
๔ บริการ

๕ ใบอนุญาต

๑ ระบบ

ผลการ
ดาเนินงาน
รายละเอียด
ตามกิจกรรม

อย่างน้อย
๓ ฉบับ
อย่างน้อย
๒ เรื่อง
อย่างน้อย
๒ กระบวนการ

๒ บริการ

- ๒๒๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กระบวนการบริการภาครัฐที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต หรือกระบวนการที่ออกหลักฐาน
สาคัญทางภาครัฐให้เป็นดิจิทัลด้วยมาตรฐานที่จาเป็น
ผลการด าเนิ น การ คือ พัฒ นากระบวนการออกใบอนุ ญาต หรือ กระบวนการออกหลั กฐานส าคั ญ
ทางภาครั ฐ ให้ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล ด้ ว ยมาตรฐานที่ จ าเป็ น โดยได้ ห ารื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ ป็ น Policy Maker
เพื่ อ ก าหนดหน่ ว ยงานน าร่ อ งในการก าหนดเอกสารที่ จ ะเข้ า สู่ ก ระบวนการออกหลั ก ฐานส าคั ญ ทางภาครั ฐ
ให้เป็นดิจิทัล โดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินการนาร่องใน ๒๖ หน่วยงาน และมีหน่วยงาน
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก ๖ หน่วยงาน รวมเป็น ๓๒ หน่วยงาน ปัจจุบัน สพธอ. ได้หารือหน่วยงาน
นาร่องเพื่อกาหนดเอกสารที่จะเข้าสู่กระบวนการแล้ว จานวน ๒๙ หน่วยงาน รวมทั้งจัดทาและเผยแพร่โครงสร้าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบอนุญาต หรือหลักฐานสาคัญทางภาครัฐแล้วจานวน ๕ รายการ ได้แก่
Certificate , Transcript, e-Receipt, ใบอนุญาตให้ทางานในเรือประมงตามมาตรา ๒๘๕ และ ใบอนุญาตให้
ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์
กิจกรรมที่ ๒ ขยายการบริการพื้นฐานสาคัญที่น่าเชื่อถือ (Trusted services) สาหรับระบบการให้บริการ
ประชาชนและกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งรู ป แบบ ๒๔ ชั่ ว โมง ๗ วั น (e-Timestamp, e-Document Validation, Digital Identity and
Authentication, Code Message Repository) มี
ผลการดาเนินการ คือ ได้ดาเนินการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการขยายการบริการแล้วทั้ง ๔ บริการ
ได้ แ ก่ ๑) e-Timestamp ๒) e-Document Validation ๓) Digital Identity and Authentication ๔) Code
Message Repository โดยได้ ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบ TEDA Schema ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารกั บ หน่ ว ยงาน
ที่ต้องการจัดเก็บโครงสร้างข้อมูล และดาเนินการปรับปรุงบริการระบบ e-Document Validation ให้สามารถ
นาโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บใน TEDA Schema (Code Message Repository) มาใช้ในการตรวจสอบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานได้
กิจกรรมที่ ๓ การจัดทาสนามทดสอบ หรือ Innovation Sandbox สาหรับทดสอบและทดลองนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาทดสอบการนานวัตกรรมนั้นไปใช้งาน หรือไปใช้บริการ
ผลการดาเนินการ คือ ได้ดาเนินการหารือกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder) ภาครัฐในเบื้องต้นแล้ว
จ านวน ๓ หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ กรมบั ญ ชี ก ลาง โรงพยาบาลศิริ ราช และโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ในส่ วนของ
ภาคเอกชนได้หารือกับ บริษัท Jmart ซึ่งเป็นบริษัทที่ต้องการพัฒนา platform e-Meeting และหารือร่ว มกับ
บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ CAT ในการจัดทาระบบ e-Timestamp
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการภาครัฐ
ที่น่าเชื่อถือ
ผลการดาเนินการ คือ พัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการ
ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้

- ๒๒๓ ๑) มาตรฐานใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ สพธอ. ได้จัดทาข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรั บใบเสร็ จรับ เงินภาครัฐ สพธอ. ได้ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลางและโรงพยาบาลศิริ ราช
เพื่ อ น าเสนอระบบต้ น แบบการออกใบเสร็ จ ของศิ ริ ร าช เมื่ อ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๖๒ และประชุ ม ร่ ว มกั บ
ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประชุมร่วมกับกรมบั ญชีกลางในเรื่ องแนวทางการจัดทาใบเสร็จรับเงินภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลั ง
จากนั้น สพธอ. ได้ดาเนินการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะฯ จากการเวียนร่าง และจากข้อคิดเห็นของการประชุม
แต่ล ะครั้ ง และในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุม คณะท างานจัด ท าร่า งข้ อ เสนอแนะ e-Document
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะทางานมีมติให้ปรับปรุง และเห็นชอบร่างข้อเสนอแนะฯ
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ ที่ปรับปรุงตามความเห็นที่ประชุม ให้ประกาศเป็น ETDA
Recommendation ตามขั้นตอนต่อไป
โดยขณะนี้ได้ดาเนินการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็ กทรอนิกส์สาหรับ
ใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสานักกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
๒) มาตรฐานการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ดาเนินการปรับปรุงเอกสาร และเวียนร่างมาตรฐาน
เข้ า คณะท างานจั ด ท าร่ า งข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าหรื อ แปลงเอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
๓) (ร่ า ง) มาตรการเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของภาครั ฐ ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ กระบวนการอนุ มั ติ
ใบอนุญาตและเอกสารสาคัญของหน่วยงานราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดทามาตรการฯ
๔.๔ (ร่ า ง) กระบวนการ มาตรฐานและมาตรการในการรั บ รองหน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารเอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ (Accreditation Body and Certification Body) ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ
จัดเตรียมรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาร่างกระบวนการฯ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
การพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาต หรือ กระบวนการออกหลักฐานสาคัญทางภาครัฐให้เป็นดิจิทัล
รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการภาครัฐ ที่น่าเชื่ อถื อ
มีความจ าเป็ น ต้องหารื อและดาเนิ น การร่ วมกับผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียจานวนมาก ในปัจจุบัน ปัญหาสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานท าให้
เกิดความล่าช้าในบางขั้นตอน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๒๔ ๑๕. โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกาหนดของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Law Compliance for Government’s Digital Transformation under Electronic Transaction Law)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลักดันมาตรการที่จาเป็นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันถือเป็นข้อกาหนดขั้นพื้น ฐานที่
หน่วยงานของรัฐพึงปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการไปเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ
ทั้ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานในรู ป แบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การลดความเสี่ ย งและยกระดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ในการดาเนิน งานหรื อการให้ บริก ารของหน่ว ยงานของรั ฐ ว่ า
มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของประชาชนที่ ด าเนิ น การโดยรัฐ
อย่างน้อยด้วยการจัดทา Cybersecurity Policy และ Privacy Policy ตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด
๒.เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการของรัฐให้มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านคนและการสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการทางาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาระบบ AI เพื่อใช้ในการติดตามและประเมิน
การด าเนิ น การและวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามข้ อ ก าหนดของรั ฐ เชิ ง รุ ก อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย (Secure Environment) และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
มีความเชื่อมั่น (Trust) ต่อระบบการให้บริการของรัฐ รวมทั้งการผลักดันมาตรการในการสร้าง Incentives เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Law Compliance) ข้างต้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. จ านวนหน่ ว ยงานที่ได้รั บบริ การระบบป้องกัน/เฝ้ าระวั งภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับหน่วยงานภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๓๐ หน่วยงาน
๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและทบทวนกฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการ
ประกาศใช้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๓ จัดให้มีระบบดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ (GMS)
เพื่อช่วยในการติดตามและดู แลแบบระบบอัตโนมัติ ให้ภาครัฐปฏิ บัติตามข้อ ก าหนด
กฎหมายมาตรา ๓๕

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- ๒๒๕ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๖,๗๓๗,๘๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๕๖,๗๓๗,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. จานวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ
๓. มีการวัดระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
หน่วยงานรัฐที่สาคัญด้วยดัชนีชี้วัดระดับความพร้ อมด้านความมั่ นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
๔. กฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้
ได้รับการปรับปรุง อย่างน้อย ๑ ฉบับ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๓๐ หน่วยงาน

๑๓๐ หน่วยงาน

๑ ฉบับ

ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียดกิจกรรม
๒๕๐ หน่วยงาน

อย่างน้อย
๑๓๐ หน่วยงาน
อย่างน้อย
๑ ฉบับ

ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประเมินและตรวจสอบความพร้อม ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผลการดาเนินการ คือ มีการประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เชิงเทคนิ คให้ กั บ หน่ ว ยงานภายใต้โ ครงการ GMS จานวน ๒๕๐ หน่ว ยงาน และจัดทารายงานการประเมิ น
และตรวจสอบความพร้ อ มด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ และรายการความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศ
ของหน่วยงานภายใต้โครงการ GMS เพื่อแจ้งความเสี่ยงที่พบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังมีการดาเนินการ
ตรวจ Security Policy ให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยปั จ จุ บั น ด าเนิ น การตรวจแล้ ว เสร็ จ ๓ หน่ ว ยงาน
โดยคณะอนุ ก รรมการความมั่ น คงปลอดภั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ เ ตรี ย มเสนอต่ อ คณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์พิจารณาต่อไป ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
และสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และอยู่ระหว่างหน่วยงานดาเนินการ
แก้ ไ ขตามข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการความมั่ น คงปลอดภั ย จ านวน ๓ หน่ ว ยงาน
คื อ ส านั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น (องค์ ก ารมหาชน) (สพพ.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(สพร.) และยังอยู่ระหว่างการตรวจจานวน ๓ หน่วยงาน คือ กรมการค้าภายใน กรมคุมประพฤติ และสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและทบทวนกฎหมายลู กภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ

- ๒๒๖ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในส่วน
กฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ และจัดทา Privacy Notice ของบริการ NRCA และบริการการรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก โดยวิเคราะห์ Business Process Data Classification และ Data life-cycle เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทาแนวปฏิบัติภายใต้ มาตรา ๓๕ ต่อไป
กิจ กรรมที่ ๓ จั ดให้ มีร ะบบดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ (GMS) เพื่อช่ว ยในการ
ติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อกาหนดกฎหมายมาตรา ๓๕
ผลการด าเนิน การ คือ ดาเนิ น การศึกษาระบบต้นแบบส าหรับ พิจารณาทดแทนแนวทางของระบบ
เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ และมีระบบและกลไกดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐ (GMS)
จานวน ๑๓๐ หน่วยงาน พร้อมข้อมูลวิเคราะห์เชิงสถิติการแจ้งเตือนและดาเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตี
ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากได้ผลการวิเคราะห์
โดยมีผลลัพธ์ของการตอบสนองตาม SLA อยู่ทรี่ ้อยละ ๙๔.๗๑
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๒ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๒๗ ๑๖. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) : กิจกรรม
จัดทาคลังข้อมูล (Think Tank) และการมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านอีคอมเมิร์ซและด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน โดยทางานผ่านชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
มองตลอด Supply Chain ของการท าอี ค อมเมิ ร์ ซ ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาสิ น ค้ า บริ ก าร การช่ ว ยหาแหล่ ง เงิ น
การน าสิ น ค้าบริ การ Go Online การช่ว ยชาวบ้านและชุมชนบริห ารระบบหลั งบ้าน และช่ว ยผู้ ประกอบการ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย e-Directory ที่รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการให้เห็นภาพทั้งประเทศ
๒. เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ ป ระสบปั ญ หาขาดแรงงาน (Workforce) ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในการทาธุรกิจและ Go Online อีกทั้งยังเป็นการช่วย Workforce ให้สามารถ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ไม่ตกงานแม้อยู่ในยุค Digital Disruption
๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทาภารกิจด้าน
e-Commerce โดยผลักดันให้ e-Commerce เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ผ่านรูปแบบการทางาน
ในลั ก ษณะ PMO เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ เ กิ ด Impact ในระดั บ มหภาค โดยการ
ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้ และสร้างชาติอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูล ที่เป็ น Foresight ด้าน e-Transaction และ e-Commerce ในการต่อยอด
การกาหนดนโยบายเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. คู่มือการดาเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)
๒. ชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทาการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๓
๑ ฉบับ
๑๐ ชุมชน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการทางานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
Agenda) และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนลดความเหลื่อมล้า ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ
กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
อีคอมเมิร์ซ

- ๒๒๘ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๗๓,๔๓๐,๗๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ฉบับ
ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียด
๑ ฉบับ
กิจกรรม
๑ ฉบับ

๑. คู่มือการดาเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)
๒. แผนยุ ท ธศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ผ่ า นการเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการกากับ สพธอ.
๓. ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย และรายงานข้อมูลวิชาการ เพื่อกาหนดนโยบาย
และทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๔. รายงานการส ารวจตั ว เลขส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท าธุ ร กรรม
๑ เรื่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๕. รายงานการวิ จั ย ในประเด็ น ส าคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น e-Transaction
๒ เรื่อง
และ e-Commerce ที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน
๖. หลั ก สู ต รเพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นเศรษฐกิ จ อนาคตและ
อย่างน้อย
ธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
๑ หลักสูตร
๗. ชุดข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับ e-Transaction และ e-Commerce ในรูปแบบ
๔ ชุดข้อมูล
Open Government Data
๘. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑ ระบบ
(ระบบ Advanced Machine Learning)
๙. ชุ ม ชนต้ น แบบ e-Commerce ที่ ส ามารถท าการวางขายสิ น ค้ า บนตลาด
๑๐ ชุมชน
ออนไลน์
๑๐. สินค้าชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับเพื่อเตรียมขึ้นขายในออนไลน์
อย่างน้อย ๑๐ สินค้า
๑๑. ชุดข้อมูลด้านอีคอมเมิร์ซ (สินค้าและผู้ประกอบการ) ในรูปแบบ Directory
๑ ชุดข้อมูล
๑๒. รับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน
๑๒ เดือน
๑๓. สื่อเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเกี่ยวกับการ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า งสร้ า งสรรค์ มั่ น คงปลอดภั ย
และไม่น้อยกว่า
ทางออนไลน์
๕ ล้านการเข้าชม

๖ เดือน
ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียด
กิจกรรม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ การสร้ างกรอบการทางานด้ านอี ค อมเมิ ร์ซ ให้ เป็ นวาระแห่ งชาติ (National Agenda)
และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ (Model) แนวทางการพัฒนา
ด้านอีคอมเมิร์ซและการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการชุมชน ได้แก่
๑. ได้ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุ มชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อวางกรอบ
แนวทางการดาเนินงานแล้วเสร็จ

- ๒๒๙ ๒. อยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) เช่น โมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซในพื้นที่
ห่างไกลของต่างประเทศ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ และจัดทา (ร่าง) สารบัญของคู่มือ
(Table of Content)
๓. ดาเนินการสารวจและประเมินความพร้อมของชุมชนแล้วในบางส่วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ทาคู่มือโมเดลต่อไป คาดว่าจะได้คู่มือดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มรายได้
และสร้างชาติ
ผลการดาเนินการ คือ
๑. การสนับสนุนชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซและพัฒนาสินค้าหรือบริการชุมชนร่วมมือกับกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาโมเดลชุมชนต้นแบบ
ด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงสินค้าและบริการชุมชน โดยมีแผนการดาเนินงานคือ การพัฒนาแบบสอบถาม การลงพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ -ต้นเดือนมีนาคม
ได้ล งพื้น ที่เก็บ รวมรวมข้อมูล สั มภาษณ์ตัว แทนชุมชนทั้ง 6 ชุมชน (จาก 10 ชุมชน) แล้ ว เพื่อวางแผนการ
พัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะดาเนินการพัฒนาชุมชน
ต้ น แบบและสิ นค้ าในระยะถั ดไป แต่ เนื่ องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID – 19) ในช่ ว งกลางเดื อ นมี น าคมเป็ น ต้ น มา จึ ง ได้ ป รั บ รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน ด้ ว ยการ
ใช้เครื่องมือทางออนไลน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้แทนชุมชน เช่น การแนะนาให้รู้จักเครื่องมือ
ออนไลน์ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การขายอี ค อมเมิ ร์ ซ ได้ การแนะน าวิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
เพื่อเพิ่มรายได้ การสอนทางออนไลน์ Live ให้ผู้แทนชุมชนนนทบุรี นครปฐม เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน
แพลตฟอร์ มเพื่อโฆษณาขายสิ น ค้า การเล่ าเรื่องราวให้สิ นค้าน่าสนใจ (Storytelling) เป็นต้น และมีแผนงาน
ติดตามผลการด าเนิ น งานเป็ น ระยะ ๆ ทางออนไลน์ อันเป็นการสอดคล้ อ งกั บนโยบายในมาตรการป้ อ งกั น
โรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (Digital Literacy) อีกด้วย
๒. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Workforces เมื่อปี 2562 ได้นาร่องด้วยการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ นทรวิโรฒในการพัฒ นาหลักสู ตรพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ รายวิช า SWU 342 แล้ ว เสร็จ
อันประกอบด้วยเนื้อหา เช่น เรียนรู้องค์ประกอบการทาอีคอมเมิร์ซ ประเภทของการทาอีคอมเมิร์ซ การตลาด
ออนไลน์ การสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจสาหรับการทาการตลาดออนไลน์ การเล่าเรื่อง Storytelling
ให้น่าสนใจ เป็นต้น
ต่ อ มา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒ - มี น าคม ๒๕๖๓ ได้ พั ฒ นานิ สิ ต
อย่ างต่อเนื่ องอีกจ านวน ๑๔๐ ราย (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒ นา ๕๐๐ ราย) โดยได้พัฒ นาศักยภาพ
วิชาความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซในรูปแบบผสมระหว่างออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Module)
และการเรียนในห้องด้วยภาคปฏิบัติเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งให้นิสิตทาการส่งผลงานเพื่อวัดผล
การเรียนโดยการใช้เครื่องมือทดสอบและรายงานผลทางออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์การเฝ้าระวังโรคระบาด
ที่ต้องควบคุมระยะห่าง (Social Distancing) ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการให้คาปรึกษาแก่นิสิต โดยเดือนมีนาคม
2563 ได้ ป รั บ รู ป แบบการสอนโดยด าเนิ น การผ่ า นออนไลน์ แ ทนการพบปะกั บ นิ สิ ต ( Face to Face)
อันเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือออนไลน์ประกอบการเรียนมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยโรคระบาดอีกด้วย

- ๒๓๐ เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา
และผู้ประกอบการด้านการทา Digital Marketing เพื่อร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชน และจัดกิจกรรม
นาเสนอแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (Business Pitching) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้ช่องทางออนไลน์
เป็นอีกทางเลือกของการทาการค้าในยุคดิจิทัลและเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารวมจานวน ๑๐๗ ราย ได้มีโอกาส
ทดลองปฏิบัติและพัฒนาจริงร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ เช่น สมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะของคนไทยด้านอีคอมเมิร์ซ
โดยเครื่ องมื อประเมิ นสมรรถนะนี้ จะช่ วยยกระดั บขี ดความสามารถทางการแข่ งขั นและระดั บ Digital Literacy
ของคนไทยที่ มี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญด้ า นอี ค อมเมิ ร์ ซ และใช้ ใ นการต่ อ ยอดทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพอื่ น ๆ
ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒนาศักยภาพ สร้างกาลังคนด้าน
อี ค อมเมิ ร์ ซ ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายในโครงการพิ เ ศษ เช่ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม e-Commerce โครงการส่ ง เสริ ม การ
ใช้ไอซีที สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่กระจายอยู่หลายจังหวัด
ครอบคลุม 85 โรงเรียน โดยได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ๔ ครอบคลุมกว่า ๓๑ โรงเรียน ซึ่งนอกจากการ
ได้ ท ดลองฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ งแล้ ว นั ก เรี ย นและครู ยั ง ได้ เรี ย นรู้ ผ่ า น e-Learning หลั ก สู ต ร “การสร้ า งธุ ร กิ จ ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุค
ดิจิทัล การถ่ายภาพและตกแต่งสินค้าหรือบริการ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ เทคนิคการทาตลาดออนไลน์
การบริ หารจั ดการร้ านค้ าออนไลน์ ( http://smartmooc.org/courses/coursev1:ETDA+ETDA+ETDA2020/about)
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ทดลองขยายการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซไปยังกลุ่มเรือนจา/
ทัณฑสถานอีก ๒๓ แห่ ง โดยในส่ วนของการพัฒ นาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้เจ้าหน้าที่ จะใช้การทดลอง
ปฏิ บั ติ จ ริ ง แต่ ก รณี ผู้ ต้ อ งขั ง จะได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพสร้ า งความรู้ค วามเข้ าใจผ่ านการเรีย น (ออฟไลน์ )
โดยการใช้เนื้ อหาสื่ อวิดีทัศน์ประกอบการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ (นักเรียน ครู และเจ้าหน้า ที่ราชทัณฑ์
และทัณฑสถานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ รวมจานวน ๗๑๙ ราย)
๓. บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) ให้บริการศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ รวมถึงการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจน
ปั ญหาทางออนไลน์ อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง โดยปัจจุบันมีการให้ บ ริ การแก่ผู้ บ ริโ ภคและผู้ ป ระกอบการทั้ งภาครั ฐ
และเอกชน ผ่านช่องทาง สายด่วน 1212,Email,Website และ Facebook โดยมีพนักงานอานวยความสะดวก
ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งนี้ ปริมาณการติดต่อตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๘ ครั้ง
จัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์สาหรับเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชน

- ๒๓๑ ๔. การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ผ่านสื่อเผยแพร่
ทางออนไลน์ (Internet for Better Life) จัดทาสื่ออย่างง่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า งสร้ า งสรรค์
มั่น คงปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่ มเด็ก เยาวชน และผู้ สู งวัย ซึ่ งเป็นกลุ่ มเสี่ ยงต่อการถูกคุกคามทางออนไลน์
และอาจใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ เ หมาะสม ให้ รู้ เ ท่ า ทั น ภั ย ออนไลน์ สามารถรั บ มื อ กั บ ปั ญ หา ช่ ว ยลดความเสี่ ย ง
และความสูญเสียจากการตกเป็นเหยื่อภัยคุกคาม และทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตที่ส่งเสริมการ
ทาธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๙ ชิ้น เช่น สื่อเรื่อง "๗ ไม่!! เรื่องเงินเรื่องทอง ของคนรวยจริง
ในระดับ Top 3 หรือ Top 5 ของโลกอย่าง บิลล์ เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์” พร้อมทั้งเผยแพร่ลงบน Website
, Facebook ETDA Thailand ต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือน รวม ๑๙๕ ครั้ง โดยมียอดการเข้าชมสะสมถึง ๑,๔๗๖,๙๗๔
การเข้าชม (reach) ระหว่างพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบสื่อสาหรับการเรียนรู้ โดยทดลองนาเข้าระบบการเรียนรู้ทาง
ออนไลน์ (e-Learning) ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ
ผลการดาเนินการ คือ
๑. การจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ เ กี่ ย วกั บธุร กรรมทางอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ สพธอ. ได้ดาเนินการจัด ประชุ ม
คณะทางานภายใน สพธอ. และผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกาหนดกรอบ
ในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึ ง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย
(Focus Group) ใน ๕ ด้ า นตามที่ ก ฎหมายก าหนด ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง จากภาครั ฐ ภาคเ อกชน
และภาคการศึกษา จานวนรวมกว่า ๒๐๐ คน และจากนั้นจึงนาผลที่ได้มาสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพื่อจัดทา SWOT Analysis และ TOWS Matrix สาหรับนาไปพัฒนาเป็น (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของแผนดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒. การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น e-Transactions และ e-Commerce พร้ อ มการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. จะจัดทา
รายงานการวิ จั ย ในประเด็ น ส าคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น e-Transactions และ e-Commerce ที่ พ ร้ อ มเผยแพร่
สู่สาธารณชน ๒ เรื่อง คือ
๑) เรื่อง Digital Taxation พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัย
เพื่อสนั บ สนุ น กลไกในการกากั บ ดูแลหรื อแนวทางการบริห ารจัดการภาษีธุรกิจบริ การดิจิ ทัล ในประเทศไทย
ในอนาคต ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการประสาน/พิจารณาขอบเขตร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ แล้วเสร็จ
๒) การวิจั ย e-Commerce Market Size มีการศึกษาแนวทางการวิจัยและกาหนดขอบเขต
ในเบื้องต้น เพื่อจัดทา TOR ต่อไป
๓. สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (FEGO) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับ
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดทาขอบเขตการดาเนินงานแล้วเสร็จ
พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับจุฬาฯ เพื่อดาเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ สพธอ.
๔. ศูนย์บริการข้อมูล เพื่อเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Data Bureau for Future
Economy and Internet Governance) แหล่ ง รวบรวมและส ารวจข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ผู้ บ ริ ห าร
ระดับนโยบาย ผู้ประกอบการรายย่อยในการวางแผนการตลาด กาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยออนไลน์
และช่วยให้มองเห็นโอกาสในการเติบโตผ่าน e-Commerce ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีความคืบหน้าของการทา
การสารวจแต่ละเรื่อง ดังนี้

- ๒๓๒ ๑) รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet
User Behavior Survey) ซึ่งทาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของคนไทยในมิ ติ ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น จ านวนชั่ ว โมง
การใช้อินเทอร์เน็ต กิจกรรมที่ทาผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นต้น ทั้งนี้ รายงานผลการสารวจนี้จะช่วยสะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะสามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการวางแผนหรื อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากอดีต ซึ่ งผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลจาเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว ให้ ทันกับ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสามารถดูผลการสารวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/documentsfor-download.html และส าหรั บ แนวทางการส ารวจในปีนี้ (๒๕๖๓) ได้ดาเนินการออกแบบแบบสอบถาม
แล้วเสร็จ และเตรียมการปล่อยแบบสารวจออนไลน์ตามขั้นตอน ซึ่งในแบบสารวจที่จะสอบถามประชาชนในครั้งนี้
ยังคงมีหัวข้อการสารวจเดิม (ส่วนทั่วไป) เพื่อให้เห็นแนวโน้มพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ๘ ปีที่ผ่านมา
และสาหรับประเด็น Hot Issue ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับการโหวตให้ทาการสารวจเพิ่มเติม
คือ เรื่อง Fake News นอกจากนี้ สพธอ. ยังได้จัดให้มีการสารวจ รวบรวม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์ส าคัญ
จากแหล่ ง ต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม (ประมาณเดื อ นละ ๑ ครั้ ง ) เพื่ อ มาวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลเชิ ง พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในรู ป แบบที่ เข้ า ใจง่ า ย พร้ อ มเผยแพร่ เ ป็ น Mini Hot Issue รายเดื อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์ เช่น สินค้าออนไลน์กับวิกฤตโควิด -19 ,
สั่งอาหารออนไลน์ในยุค PM 2.5 & Covid-19 , กิจกรรมยอดฮิตช่วงวาเลนไทน์ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดตาม
ข้อมูลได้จากเพจเฟซบุ๊ก “ETDA Thailand”
๒) รายงานผลการส ารวจมู ล ค่ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศไทย ( Value of
e-Commerce Survey in Thailand) ที่ได้ริเริ่มการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตัวเลขสาคัญๆ
เช่น มูลค่าของอุตสาหกรรมการค้าปลีก มูลค่าพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์การค้าส่ ง มูลค่าพาณิชย์อิเล็ กทรอนิ กส์
อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถนาข้อมูลไป ใช้
ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ส่ ว นผู้ ป ระกอบการทั้ ง รายเล็ ก และรายใหญ่ ก็ ส ามารถน าข้ อ มู ล ส าคั ญ ดั ง กล่ า วไปใช้ ใ นการวางแผนธุ ร กิ จ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็เป็นฐานข้อมูลที่สาคัญของประเทศที่สามารถใช้ในการศึกษาวิจัย
ต่อยอด และเปรี ย บเทีย บกับ ประเทศต่า ง ๆ อันจะนาไปสู่ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ไทยให้ ทั ดเทีย มสากล ดังนั้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ จึงนับเป็นปีที่ ๖ ที่ สพธอ. ได้เดินหน้าในการสารวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูล
ที่ ส ะท้ อ นสถานภาพข้ อ เท็ จ จริ ง ในการน าไปก าหนดนโยบาย และทิ ศ ทางในการส่ ง เสริ ม e-Transactions
และ e-Commerce ของประเทศ ทั้งนี้ ความคืบหน้าอยู่ระหว่างการวางแผนการส ารวจ/ขอบเขตการศึกษา
และยกร่างแบบสอบถาม โดยสามารถดูผลการสารวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/documents-fordownload.html
๕. การจั ดทาระบบ Advanced Machine Learning ได้มีการศึกษาแนวทางและขอบเขตการพั ฒ นา
ระบบแล้วในเบื้องต้น เพื่อให้สานักงานฯ มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- ๒๓๓ ๖. การจัดทารายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศดาเนินการจัดทาสรุป
แนวทางและผลการศึ ก ษาความเห็ น ต่ อ การต่ อ อายุห รื อยกเลิ ก การยกเว้นภาษีศุล กากรส าหรับ Electronic
Transmissions (Moratorium) เพื่อเตรียมเสนอผู้บริหารและส่งความเห็นให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) แล้วเสร็จ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นวงกว้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
เช่ น การลงพื้น ที่เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล และพัฒ นาชุมชนในต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
อีคอมเมิร์ซให้กลุ่ม Workforce เช่น นิสิตนักศึกษาในห้องเรียน รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ
แนวทางในการรั บ มือกับ สถานการณ์ที่เ กิด ขึ้นและคงไว้ซึ่งเป้ าหมายของการบรรลุ วัต ถุประสงค์ ก าร
ดาเนิ น งานนั้ น สพธอ. มีความจ าเป็ น ต้องปรับแผนการด าเนินงานเพื่ อลดอุปสรรคจากสถานการณ์ ดัง กล่ า ว
อีกทั้งสอดคล้ องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
เช่ น จั ด ท าหลั ก สู ต ร e-Learning ปรั บ การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบห้ อ งเรี ย นออนไลน์
จัดประชุมออนไลน์ เป็นต้น
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๓๔ ๑๗. โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกาหนดของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Law Compliance for Government’s Digital Transformation under Electronic Transaction Law)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลักดันมาตรการที่จาเป็นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันถือเป็นข้อกาหนดขั้นพื้น ฐานที่
หน่วยงานของรัฐพึงปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการไปเป็นระบบอิเล็ กทรอนิกส์ หรือระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ
ทั้ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานในรู ป แบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การลดความเสี่ ย งและยกระดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ในการดาเนิน งานหรื อการให้ บริก ารของหน่ว ยงานของรั ฐ ว่ า
มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของประชาชนที่ ด าเนิ น การโดยรัฐ
อย่างน้อยด้วยการจัดทา Cybersecurity Policy และ Privacy Policy ตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด
๒.เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการของรัฐให้มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านคนและการสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการทางาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาระบบ AI เพื่อใช้ในการติดตามและประเมิน
การด าเนิ น การและวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามข้ อ ก าหนดของรั ฐ เชิ ง รุ ก อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย (Secure Environment) และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
มีความเชื่อมั่น (Trust) ต่อระบบการให้บริการของรัฐ รวมทั้งการผลักดันมาตรการในการสร้าง Incentives เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Law Compliance) ข้างต้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. จ านวนหน่ ว ยงานที่ได้รั บบริ การระบบป้องกัน/เฝ้ าระวั งภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับหน่วยงานภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๓๐ หน่วยงาน
๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและทบทวนกฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการ
ประกาศใช้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๓ จัดให้มีระบบดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ (GMS)
เพื่อช่วยในการติดตามและดู แลแบบระบบอัตโนมัติ ให้ภาครัฐปฏิ บัติตามข้อ ก าหนด
กฎหมายมาตรา ๓๕

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- ๒๓๕ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๖,๗๓๗,๘๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๕๖,๗๓๗,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. จานวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ
๓. มีการวัดระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
หน่วยงานรัฐที่สาคัญด้วยดัชนีชี้วัดระดับความพร้ อมด้านความมั่ นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
๔. กฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้
ได้รับการปรับปรุง อย่างน้อย ๑ ฉบับ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๓๐ หน่วยงาน

๑๓๐ หน่วยงาน

๑ ฉบับ

ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียดกิจกรรม
๒๕๐ หน่วยงาน

อย่างน้อย
๑๓๐ หน่วยงาน
อย่างน้อย
๑ ฉบับ

ผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประเมินและตรวจสอบความพร้อม ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผลการดาเนินการ คือ มีการประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เชิงเทคนิ คให้ กั บ หน่ ว ยงานภายใต้โ ครงการ GMS จานวน ๒๕๐ หน่ว ยงาน และจัดทารายงานการประเมิ น
และตรวจสอบความพร้ อ มด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ และรายการความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศ
ของหน่วยงานภายใต้โครงการ GMS เพื่อแจ้งความเสี่ยงที่พบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังมีการดาเนินการ
ตรวจ Security Policy ให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยปั จ จุ บั น ด าเนิ น การตรวจแล้ ว เสร็ จ ๓ หน่ ว ยงาน
โดยคณะอนุ ก รรมการความมั่ น คงปลอดภั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ เ ตรี ย มเสนอต่ อ คณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์พิจารณาต่อไป ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
และสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และอยู่ระหว่างหน่วยงานดาเนินการ
แก้ ไ ขตามข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการความมั่ น คงปลอดภั ย จ านว น ๓ หน่ ว ยงาน
คื อ ส านั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น (องค์ ก ารมหาชน) (สพพ.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(สพร.) และยังอยู่ระหว่างการตรวจจานวน ๓ หน่วยงาน คือ กรมการค้า ภายใน กรมคุมประพฤติ และสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและทบทวนกฎหมายลู กภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในส่วน
กฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ และจัดทา Privacy Notice ของบริการ NRCA และบริการการรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก โดยวิเคราะห์ Business Process Data Classification และ Data life-cycle เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทาแนวปฏิบัติภายใต้ มาตรา ๓๕ ต่อไป

- ๒๓๖ กิจ กรรมที่ ๓ จั ดให้ มีร ะบบดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ (GMS) เพื่อช่ว ยในการ
ติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อกาหนดกฎหมายมาตรา ๓๕
ผลการด าเนิน การ คือ ดาเนิ น การศึกษาระบบต้นแบบส าหรับ พิจารณาทดแทนแนวทางของระบบ
เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ และมีระบบและกลไกดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐ (GMS)
จานวน ๑๓๐ หน่วยงาน พร้อมข้อมูลวิเคราะห์เชิงสถิติการแจ้งเตือนและดาเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตี
ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากได้ผลการวิเคราะห์
โดยมีผลลัพธ์ของการตอบสนองตาม SLA อยู่ทรี่ ้อยละ ๙๔.๗๑
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๒ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

