แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี
พ.ศ. 2562-2565
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มกราคม 2562

คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16
ก าหนดให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยให้
แต่ละกระทรวงปรับปรุงและบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการและหน่วยงานในกากับของ
ฝ่ายบริหารจัดทาในลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ ให้ทันต่อสถานการณ์
ทุ ก ปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั น ไป แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี มี ค วามส าคั ญ ในการก าหนดทิ ศ ทางของส่ ว นราชการ
และใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 ของกระทรวงฯ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการฯ มีความสอดคล้องกับ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 2 และแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 ของสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จะเป็นพื้นฐานและแนวทางสาหรั บหน่วยงานในสังกัด ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีและการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ต่อไป
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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(ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

1
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2
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11
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13
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14
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ยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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โครงสร้ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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แผนภูมิโครงสร้ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

19

อำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนในสังกัด
กลุ่มตรวจสอบภำยใน

20

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

20

สำนักงำนเลขำธิกำร

20

กองกิจกำรอวกำศแห่งชำติ

20
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21

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

21

กองโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล

22

กองบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

23

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

24

แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
พ.ศ. 2562 - 2565
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ยุทธศำสตร์ที่ 1

สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
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ยุทธศำสตร์ที่ 3

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมดิจิทัลอย่ำงมีคุณภำพ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ

45

แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยง ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 นโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์กระทรวง เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ /
ตัวชี้วัด มำตรกำร / กลยุทธ์ / โครงกำร
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ปรับปรุงยุทธศำสตร์สำนักงำน
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2562-2565 โดยได้ประสำนและรวบรวมข้อมูล
กำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ได้นำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรจั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2562 ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจนยุ ท ธศำสตร์ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม มำเป็ น กรอบแนวทำงในกำรก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศำสตร์ เป้ ำ หมำย
กำรให้บริกำร ตัวชี้วัด มำตรกำร/กลยุ ทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิ ทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด้วย เพื่อให้ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ มีควำมสอดคล้องกับแผนดังกล่ำวข้ำงต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้นำยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 2562-2565 มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำเป็นแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
ของส ำนั กงำนฯ เพื่อใช้เป็ น แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนภำยในส ำนักงำนฯ และร่ว มกัน ขับเคลื่ อ น
แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ข้อ 4 กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และ
รักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
ข้อ 6 กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ และระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำ
ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 กำรพัฒ นำภำคกำรผลิ ต และบริก ำรบนฐำนของกำรพั ฒ นำนวั ตกรรมและมี ค วำม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำที่เข้มข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำยกิจกรรมกำรผลิตและ
บริกำรโดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบริกำร
ที่หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรดำเนินชีวิตและกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปฯ
ข้อ 5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข้อ 1 กำรพัฒนำศักยภำพคนในกำรใช้ดิจิทัลตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
ข้อ 2 กำรยกระดับ คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้ มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่ว ถึง
โดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ข้ อ 5 กำรพั ฒ นำสื่ อ สำรมวลชนให้ เ ป็ น กลไกสนั บ สนุ น ให้ ป ระชำชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกำรตรวจสอบ และพัฒนำภำคประชำชนให้มีควำมรู้เท่ำทันสื่อโดยเฉพำะสื่อออนไลน์
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อ 2 วำงระบบบริ ห ำรจัดกำรน้ำให้ มีประสิ ทธิภำพฯ เน้นกำรปรับระบบบริห ำรจัดกำร
อุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร พัฒนำคลังข้อมูล ระบบพยำกรณ์ และกำรเตือนภัย
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้ อ 4 กำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบฯ พั ฒ นำระบบตรวจสอบสำธำรณะ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐพัฒนำไปสู่กำรเป็น Open Government โดยสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของภำครัฐ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ลดเอกสำรที่ไม่จำเป็น มีช่องทำงกำรให้บริกำร
ที่สะดวก สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำรได้อย่ ำงมีประสิ ทธิภ ำพ ลดกำรใช้ดุล ยพินิจ ลดโอกำสกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ข้อ 6 กำรพัฒ นำระบบกำรให้ บริกำรประชำชนของหน่ว ยงำนภำครัฐ ฯ เป็นกำรพัฒ นำ
งำนบริกำรของหน่วยงำนภำครัฐสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้ งประชำชนและ
นักธุรกิจเอกชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีกำรพัฒนำศูนย์กลำงกำรให้บริกำรประชำชนแบบเบ็ดเสร็จ
ไม่ ต้ อ งติ ด ต่ อ หลำยหน่ ว ยงำนด้ ว ยระบบ Digital service อย่ ำ งเหมำะสม จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล งำนบริ ก ำรให้ ไ ด้
มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ ผู้รับบริกำรทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรภำครัฐได้ง่ำย สะดวก หลำยรูปแบบ เช่น
กำรให้บริกำร ณ จุดให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ศูนย์บริกำรร่วม กำรจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จำกประชำชน กำรให้บริกำรออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ กำรให้บริกำรผ่ำนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น เปิดโอกำสให้ภำคเอกชนเข้ำมำช่วยสนับสนุนพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน ยกระดับประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐให้สำมำรถบริกำรเชิงรุกทั้งในเรื่องกำรให้ข้อมูล กำรให้บริกำรตลอดช่วงชีวิต
เพื่อนำไปสู่กำรจัดทำ Web Portal ของงำนบริกำรภำครัฐที่เชื่อมโยงกับระบบ Digital service ของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในอนำคต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลำ
ของกำรปฏิรูปประเทศท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมำกขึ้น
โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำนำทำงในกำรพัฒนำประเทศต่อเนื่องจำก
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9 ถึง 11 เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้อย่ำงมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุลและ
ยั่งยืน
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในกำรเชื่อมต่อกับ
ยุ ทธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี ในลั กษณะกำรแปลงยุทธศำสตร์ระยะยำวสู่ กำรปฏิบัติ โดยในแต่ล ะยุ ทธศำสตร์ของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นกำรพัฒนำ พร้อมทั้งแผนงำน/โครงกำรสำคัญที่ต้องดำเนิ นกำรให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อเตรียมควำมพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม ขณะเดียวกัน
ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกกำรขับเคลื่ อนและติดตำมประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับให้ กำรพัฒนำเป็ น ไป
อย่ำงมีทิศทำงและเกิดประสิทธิภำพ นำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
สำหรับรำยละเอียดสำระสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมีควำมสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.2 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรอ่ำนหำควำมรู้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรั บ เปลี่ ย นค่ ำ นิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สำธำรณะ และพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์
3.1.5 จั ด สรรเวลำและพื้ นที่ อ อกอำกำศให้ แ ก่ สื่ อ สร้ำ งสรรค์ ที่ ส่ ง เสริ มกำรปลู ก ฝั ง คุ ณธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยมอันดี โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่มีผู้ชมมำกที่สุดและส่งเสริมกำรใช้เครื อข่ำยสังคมออนไลน์
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทสิทธิและหน้ำที่กำรเป็นพลเมืองที่ดี
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.6 จัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์สื่อสำร
เคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยสะดวกทั่วถึงไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำรทำงภำษีจูงใจ
ให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก
3.5 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรระบบสุ ข ภำพภำครั ฐ และปรั บ ระบบกำรเงิ น กำรคลั ง
ด้ำนสุขภำพ
3.5.4 บูรณำกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภำพให้เกิดควำมเป็น
เอกภำพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ กำรใช้บริกำร งบประมำณกำรเบิกจ่ำย และกำรติดตำมประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม
แนวทางการพัฒนา
3.2 กระจำยกำรให้ บ ริ ก ำรภำครั ฐ ทั้ ง ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ สำธำรณสุ ข และสวั ส ดิ ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจ รวมทั้งกฎหมำย กฎ ระเบียบให้เกิดกำรแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชำกรทุกกลุ่มมีโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐและทรัพยำกรอย่ำงเท่ำเทียมกันสำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพ และยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น โดย
3.2.1 ส่ งเสริ มให้ มีกำรกระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้ มีควำมเท่ำเทียมกัน
มำกขึ้ น ระหว่ ำ งพื้ น ที่ โดย (1) สร้ ำ งแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลำกรครู มี ก ำรกระจำยตั ว อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น
ทั้งมำตรกำรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ สวัสดิกำรบ้ำนพักครู เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพที่ชัดเจน
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำครู (2) สร้ำงระบบควำมรับผิ ดชอบ (Accountability) ของกำรจัดกำรศึกษำ โดยนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำมำประกอบกำรประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลโดยใช้
โครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลและขำดแคลนครูผู้สอน
3.2.2 บริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่ำนกำรพัฒนำ
ระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้ง แต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภำค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นควบคู่
ไปกับบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรระบบควบคุมโรคที่มีคุณภำพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี โดยเฉพำะเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มำใช้ในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์เฉพำะทำงในพื้นที่ห่ำงไกล
3.3 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำก
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน ที่ดินและ
ทรัพยำกรภำยในชุมชน โดย
3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ด้ วยกระบวนกำรวิจัย และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ในชุมชนเพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่และกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ไปสู่เชิงพำณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสร้ำงกำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.1.2 กำรพัฒนำภำคกำรเงิน
1) เพิ่มประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิน ทั้งในตลำดเงินและตลำดทุน
ให้สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจลดต้นทุนกำรให้บริกำร และช่วยสนับสนุนกำรดำเนินมำตรกำร
ทำงกำรคลังให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น โดยส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันในระบบสถำบันกำรเงินให้
มำกขึ้น ส่งเสริมกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินและระบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money/E-Payment)
และบริกำรทำงกำรเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) ขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงกำรเงิน อำทิ กำรปรับปรุงกฎหมำยทำงด้ำนกำรเงิน กำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำร ระบบกำรกำกับดูแล
และพัฒนำบุคลำกรทำงกำรเงิน ตลอดจนสนับสนุนมำตรกำรต่ำงๆภำยใต้แผนยุ ทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน ระบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ และแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้จะต้อง
เร่งประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภำคธุรกิจ
และประชำชนทั่วไปควบคู่กันไป
3) พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริ บท
กำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สำมำรถจัดสรรทรัพยำกรของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนกำรพัฒนำตลำดทุน
ของประเทศให้ มีควำมกว้ำงและควำมลึ กมำกขึ้น เพื่อเป็นแหล่ งทุนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ
โดยกำรสนับสนุนให้สถำบันกำรเงินออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินให้ตอบสนองควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่ม อำทิ
กลุ่มผู้สูงอำยุ ที่ต้องกำรหลั กประกันกำรดำรงชีวิตหลั งเกษียณ กลุ่มเกษตรกร ที่ต้องกำรเครื่องมือในกำรประกัน
ควำมเสียหำยพืชผล เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ในขณะที่กลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ที่มีควำมต้องกำรเงินทุนในลักษณะกำรร่วมทุน อำทิ กองทุนร่วมลงทุนหรือกำรระดมทุนผ่ำนระบบออนไลน์ (Crowd
Funding)
3.2.2 กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสำมำรถก้ ำ วไปสู่ ป ระเทศที่ มี ร ำยได้ สู ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรก ำหนด
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีศักยภำพในปัจจุบันเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งกำหนด
อุตสำหกรรมอนำคตที่สำมำรถใช้โอกำสของกำรเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น กำรก้ำวเข้ำสู่ สังคมผู้สูงอำยุ
กำรเปลี่ ย นแปลงสภำวะภู มิ อ ำกำศ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงเทคโนโลยี กำรปรั บ ตั ว เข้ ำ สู่ ยุ ค อุ ต สำหกรรม 4.0
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ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยเทคโนโลยี เ ข้ ม ข้ น ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ของประเทศ
โดยกำรกำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 นั้น พิจำรณำจำก
2 มิติ คือ โอกำสของประเทศไทยจำกกำรเปลี่ยนแปลงในบริบทต่ำงๆในโลก และศักยภำพในกำรแข่งขันที่แท้จริง
ของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุตสำหกรรมที่ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพื้นฐำนที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นก้ำวหน้ำมำกขึ้น และ (2) กลุ่ม
อุตสำหกรรมอนำคตที่ใช้โอกำสจำกบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสำหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทำงกำรพัฒนำหลัก
ที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
1) พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยกำรพัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนของ
กำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่ (1) อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่ ว น
ที่พัฒนำไปสู่ยำนยนต์ในอนำคต อำทิ ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (2) อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถพัฒนำ
ไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำไปสู่อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์
ชีวภำพและพลำสติกชีวภำพ (4) อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร ที่พัฒนำเป็นอำหำรสุ ขภำพ อำหำรสร้ำงสรรค์
และอำหำรส ำหรั บ กลุ่ ม เฉพำะ อำทิ ฮำลำล อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น พื้ น ฐำนต่ อ ยอดสู่ อุ ต สำหกรรมชี ว ภำพต่ ำ ง ๆ
(5) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติกซึ่งมีกำรต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ยำงล้อ
ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพ และ (6) อุตสำหกรรมที่ใช้ศักยภำพของทุนมนุษย์ อำทิ อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ
2) วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมส ำหรับอนำคต โดยมุ่งสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่
ที่ผสำนโอกำสจำกแนวโน้มบริบทโลกในอนำคตและกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรในตลำดเฉพำะและตลำดที่รองรับควำมต้องกำรรูปแบบใหม่ในอนำคต โดยให้ควำมสำคัญในลำดับ
ต้ น กั บ อุ ต สำหกรรมที่ ส ำมำรถพั ฒ นำต่ อ ยอดจำกฐำนควำมเก่ ง ของอุ ต สำหกรรมศั ก ยภำพในปั จ จุบั น ได้ แ ก่
(1) อุตสำหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพของภำคกำรผลิตและบริกำร โดยระยะแรก
ต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรใช้ระบบอัตโนมัติมำกขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอ เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรผลิต พัฒนำ และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับกำรผลิตและธุรกิจบริกำร
ในอนำคต (2) อุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำน โดยระยะแรกอำจเน้นด้ำนกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนที่สำมำรถ
ต่อยอดจำกศักยภำพของอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ และขณะเดียวกันควรเร่งวำงระบบและพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรซ่อมบำรุงอำกำศยำนอย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อรองรับธุรกิจกำรซ่อมบำรุงอำกำศยำนในระยะต่อไป
(3) อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มี
ปริ ม ำณควำมต้ อ งกำรใช้ ใ นประเทศสู ง และใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ยัง ไม่ สู ง นัก ก่ อ นเพื่ อ สนั บ สนุ นกำรเป็น ศู น ย์ก ลำง
กำรบริกำรสุขภำพนำนำชำติและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัย และพัฒนำเทคโนโลยี
สำหรับกำรผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น (4) อุตสำหกรรมพลังงำนชีวภำพ เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล
ซึ่งต้องให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุน เพื่อวำงรำกฐำนกำรพัฒนำศักยภำพของอุตสำหกรรมอนำคต
2.2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีรองรับอุตสำหกรรมอนำคต โดยมุ่งเน้น
กำรลงทุนเพื่อสร้ำงควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพทั้งด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง กำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ระบบโครงข่ำยโทรคมนำคมและกำรสื่อสำรต่ำงๆ รวมทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงระบบและกำรบริหำรจัดกำร อำทิ
ระบบกำรบ่มเพำะและถ่ำยทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่ผู้ประกอบกำรไทย กำรสร้ำงและพัฒนำศูนย์วิจัยและทดสอบ
กลำงสำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพื่อรองรับกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนำคต
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3.2.3 กำรพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว
1) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำรที่มีศักยภำพทั้งฐำน
บริ กำรเดิมและฐำนบริ กำรใหม่ เพื่อส่ งเสริมให้ เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่ำ งเข้ม แข็ง โดยมีแนวทำง
กำรพัฒนำ ดังนี้
1.2) ยกระดับฐำนธุรกิจบริกำรใหม่ที่มีแนวโน้มขยำยตัวและมีศักยภำพในกำรเติบโต
เช่น ธุรกิจบริกำรดิจิทัล กำรศึกษำนำนำชำติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ และบริกำรวิชำชีพ ให้ก้ำวไปสู่บริกำรที่
ทัน สมัย มำกขึ้น โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ำกเทคโนโลยี ใหม่ เช่น กิจกำร Cloud Service แอพพลิ เคชั่นทำงกำรเงิ น
กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพเพื่อให้เกิด
กำรเติบโตอย่ำงบูรณำกำร และส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันบนฐำนกำรพัฒนำ เชิงธุรกิจและกระจำยผลประโยชน์
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน
3.2.4 กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน
3) สนับสนุนผู้ประกอบกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และนำ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรเพิ่มผลิตภำพในกำรค้ำและกำรประกอบธุรกิจ ทั้งในภำคกำรผลิตกำรตลำด
กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนกำรเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภำครัฐควรให้ควำมสำคัญกับ
กำรพัฒนำระบบกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมปลอดภัย กำรพัฒนำระบบรับรองผู้ซื้อผู้ขำยที่มีมำตรฐำน
และน่ำเชื่อถือ ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะและกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนฝีมือโดยเสรี
4) ส่ งเสริ มวิส ำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดย (1) สร้ำงผู้ ประกอบกำรใหม่ที่ มี
จิ ตวิญญำณในกำรเป็ น ผู้ ป ระกอบกำรที่ มีทั ก ษะในกำรทำธุร กิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิ ต
กำรจัดกำรกำรขำยหรือเป็น Smart SMEs และพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุม ชน เพื่อกำรพึ่งตนเองโดยสนับสนุน
กำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนตำมควำมพร้อมและศักยภำพในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรกำหนดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรทั้งในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับอุดมศึกษำ และสำยอำชีพให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรเริ่มต้นธุรกิจและตระหนักถึงแนวโน้มกำรทำธุรกิจสีเขียว ตลอดจนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมใน
สถำนศึกษำให้ เอื้อต่อกำรเรีย นรู้ และกระตุ้นกำรเป็นผู้ประกอบกำร (2) สร้ำงสั งคมผู้ประกอบกำร โดยสร้ำง
สภำพแวดล้ อมที่เ อื้ อต่ อ กำรทำธุ ร กิ จ ทั้งในเรื่องกำรเข้ ำ ถึง ข้ อ มูล ด้ ำนธุ รกิ จและสิ ท ธิประโยชน์ แหล่ งเงิ น ทุ น
นวัตกรรมสำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรและ
กำรตลำด รวมทั้งกำหนดมำตรกำรสนับสนุนให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีกำรจดทะเบียนธุรกิจตำม
กฎหมำย และพัฒนำกลไกสนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในกำรสร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถของวิ ส ำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่ อ มให้ เ ติ บ โตและแข่ ง ขั น ได้ ( 3) ส่ ง เสริ ม
กำรรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่ำและกำรเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจขนำดใหญ่ รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสในกำรดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศโดยกำรกำหนดนโยบำย/มำตรกำร
เพื่อจูงใจให้บริษัทขนำดใหญ่ที่มีกำรค้ำและกำรลงทุนในต่ำงประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม ให้สำมำรถเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศและห่วงโซ่กำรผลิตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
6) ปรั บ ปรุ งแก้ไขกฎหมำยและกฎระเบียบเพื่อส่ งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรมและอำนวย
ควำมสะดวกกำรค้ำกำรลงทุน ตลอดจนกำรดำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยปรับปรุง
กฎระเบียบ แนวทำงปฏิบัติด้ำนพิธีกำรศุลกำกรที่ส่งเสริมกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และมีกำรบังคับใช้
ด้ำนศุลกำกรที่มีควำมโปร่งใสและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ
เพื่อให้มีกำรแข่งขันที่เป็นธรรมในตลำด และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยให้ทันต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำ
เสรีในปัจจุบัน กำรปรับกฎหมำยและกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนวิสำหกิจเริ่มต้น ตลอดจนกำรมีกฎหมำยด้ำนธุรกรรม
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อิเล็กทรอนิกส์และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงควำมเชื่ อมั่นให้กับผู้ประกอบกำรและ
ผู้บริโภคในกำรใช้พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มำกขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้ าหมายที่ ๕ เพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรบริ ห ำรจัด กำรเพื่ อลดควำมเสี่ ย งจำกภัย พิบั ติ ควำมสู ญ เสี ย ในชีวิ ต และ
ทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัยลดลง
ตัวชี้วัด ๕.๑ ระบบพยำกรณ์และเตือนภัยล่วงหน้ำสำหรับภำคเกษตรและกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงธรรมชำติในพื้นที่
เสี่ยงภัย
ตัวชี้วัด ๕.๒ สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังภัยธรรมชำติ
ตัวชี้วัด ๕.๓ จำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ ค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
จำกภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ำซำกลดลง
แนวทางการพัฒนา
3.5 สนั บ สนุ น กำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจกและเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว ต่ อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3.5.5 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ
ในกำรรั บ มื อ กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ โดยสนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบ
และควำมเสี่ยงของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรและหน่วยงำนในระดับต่ำงๆ
ทั้งส่วนกลำงและท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคำร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและบรรจุไว้ในระบบกำรศึกษำภำคบังคับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้ ำ หมำยที่ 5 ประเทศไทยมี ค วำมพร้ อ มต่ อ กำรรั บ มื อ ภั ย คุ ก คำม ทั้ ง ภั ย คุ ก คำมทำงทหำร
และภัยคุกคำมอื่นๆ
ตั ว ชี้ วั ด 5.3 อั น ดั บ ควำมเสี่ ย งจำกกำรโจมตี ด้ ำ นไซเบอร์ / ต่ ำกว่ ำ อั น ดั บ ที่ 10 ของโลก
(ดัชนีควำมปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU)
แนวทางการพัฒนา
3.3 กำรส่ ง เสริ ม ควำมร่ ว มมื อ กั บ ต่ ำ งประเทศด้ ำ นควำมมั่ น คง เพื่ อ บู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ กั บ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ
3.3.3 พั ฒ นำระบบกำรเก็ บ รั ก ษำข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลด้ ำ นไซเบอร์ ใ ห้ มี ค วำมมั่ น คงปลอดภั ย
และกำกับดูแลระบบกำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ำมแดนไปต่ำงประเทศให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
3.3 เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อให้ประชำชน
และภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และอำนวยควำมสะดวก ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน
และภำคธุรกิจ โดย
3.3.3 จัดให้มีกระบวนกำรและช่องทำงสื่ อสำรกับประชำชนในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อให้
รับทรำบและเข้ำใจถึงสิ่งที่รัฐกำลังจะดำเนินกำร และดำเนินกำรอยู่ พร้อมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกทุกภำคส่วน
3.3.4 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร โดยกำรวำงระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร
แบบออนไลน์ในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ กำรบริหำรกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ สำรสนเทศเกี่ยวกับกำร
บริหำร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำถึงและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องกำร รวมทั้งรณรงค์
เผยแพร่กำรพัฒนำพฤติกรรมคุณภำพ และขยำยกำรยอมรับออกไปในวงกว้ำง
3.3.5 ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรของรัฐจำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
ดิจิ ทัล อย่ ำงเป็ นระบบ ลดขั้น ตอนกำรดำเนินงำน ให้ ส อดคล้ องกับวิถีกำรดำเนินชีวิต และควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรแต่ละบุคคล โดยกำรใช้งำนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดำษ มีกำรจัด บริกำรภำครัฐ ที่อำนวย
ควำมสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่
และกำรใช้บริกำรผ่ ำนเครื่องให้บริ กำรอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งกำหนดค่ำธรรมเนียม กำรให้บริกำรของรั ฐ ที่
เหมำะสมระหว่ำงประชำชนทั่วไปกับนิติบุ คคลที่มำใช้บริกำร ตลอดจนประชำชนสำมำรถตรวจสอบ และติดตำม
กำรดำเนินงำนของรัฐได้
3.3.6 สร้ำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงของศูนย์ข้อมูลภำครัฐผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ภำครั ฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงกำรทำงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ และ
บูรณำกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำนผ่ำนระบบดิจิทัลที่รองรับกำรทำงำนและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำครัฐร่วมกัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.3.7 ส่งเสริมกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภำครัฐจัดเก็บ อำทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูล
กำรวิ เ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ ป ระชำชนและภำคธุ ร กิ จ สำมำรถเข้ ำ ถึ ง น ำไปใช้ ป ระโยชน์
และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนกำรพัฒนำในเชิงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ และสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลรำยใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงไซเบอร์ให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อรับมือภัยคุกคำมทำงออนไลน์
ตัวชี้วัด 5.1 อันดับควำมพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Network Readiness
Index: NRI) ดีขึ้น
ตัวชี้วัด 5.2 จำนวนหมู่บ้ำนที่มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึง เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 30 เป็นมำกกว่ำ
ร้อยละ 85 ในปี 2564
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ตัวชี้วัด 5.3 จำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ในปี 2564
ตัวชี้วัด 5.4 จำนวนหน่วยงำนภำครัฐมีระบบควำมมั่น คงปลอดภัยทำงไซเบอร์เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 47
เป็นมำกกว่ำร้อยละ 80 ในปี 2564
แนวทางการพัฒนา
3.3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
3.3.1 พัฒ นำและยกระดับมำตรฐำนระบบกำรบริห ำรจัดกำรโลจิส ติกส์ และโซ่อุปทำนให้ได้
มำตรฐำนสำกลและสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทำน
1) ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนในภำคอุตสำหกรรม
ให้ได้มำตรฐำนสำกล โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กร
ส่ ง เสริ ม ควำมร่ ว มมื อ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทำนในกำรพั ฒ นำไปสู่ ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส์
และโซ่อุปทำนเชิงดิจิทัล สร้ำงควำมเป็นมืออำชีพกำรบริหำรแก่องค์กรธุรกิจรองรับกำรเป็นอุตสำหกรรมระดับ
มำตรฐำนสำกลธุรกิจสมั ยใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์
ด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบแหล่งผลิตและตลำด เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งด้ำนกำรผลิต และกำรท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมกำรเตรียมแผนบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ
3) พั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรโลจิ ส ติ ก ส์ ( Logistics Service Providers: LSPs)
ให้สำมำรถแข่งขันได้โดยยกระดับประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ให้เทียบเคียงผู้ให้บริกำร
โลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ สร้ำงมำตรฐำนกำรขนส่งสินค้ำกำรประกันภัยและพัฒ นำให้บริกำรโลจิสติกส์ ด้ว ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ ระบบบริหำรจัดกำรขนส่ง ระบบกำรบริหำรจัดกำรรถเที่ยวเปล่ำ และระบบตรวจสอบ
ติดตำมสินค้ำ ส่งเสริมกำรสร้ำงพันธมิตรหรือควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมไทย เพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์และสนับสนุนมำตรกำรทำงภำษี มำตรกำร
ทำงกำรเงินให้ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทย ในกำรลงทุนและสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจในอนุภูมิภำค รวมทั้งผลักดันให้มี
กำรจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษำนั กลงทุนไทยในต่ำงประเทศ เพื่อให้บริกำรข้อมูลและคำแนะนำแก่ภำคเอกชนไทย
ในกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์
3.3.2 พั ฒ นำและยกระดั บ มำตรฐำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ ำ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มำตรฐำนกำรค้ำโลก โดยกำรจัดตั้งหน่วยงำนบริหำรจัดกำรส่วนกลำงของระบบ NSW ทำหน้ำที่พัฒนำบริห ำร
จัดกำรและดูแลระบบส่วนกลำงในกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงภำครัฐ (G2G) และระหว่ำงภำครัฐและเอกชน (G2B)
โดยเร็ว สนับสนุนกำรปรับลดขั้นตอนกระบวนกำรนำเข้ำส่งออก ขั้นตอนกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ที่เกี่ยวกับกำรนำเข้ำส่งออกกำรออกใบอนุ ญำตและใบรับรอง โดยเฉพำะสินค้ำนำร่อง 5 ชนิด ได้แก่ น้ำตำล ข้ำว
ยำงพำรำ สินค้ำแช่แข็ง และวัตถุอันตรำย และเร่งรัดกำรพัฒนำระบบ NSW ให้สมบูรณ์สำมำรถเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยข้อมูลในกระบวนกำรนำเข้ำส่งออกโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ครอบคลุมทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน (G2B) รวมทั้งปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ และกลไกขับเคลื่อน
ที่เกี่ยวข้องในกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพำะประตูกำรค้ำที่สำคัญ
อำทิ ท่ ำ เรื อ ท่ ำ อำกำศยำน และด่ ำ นชำยแดน และผลั ก ดั น กำรออกกฎหมำยบั ง คั บ ใช้ ใ นกำรท ำธุ ร กรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงประเทศ
3.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
3.5.1 พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนโทรคมนำคมของประเทศให้ ทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภำพ
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1) พั ฒ นำโครงข่ ำ ยบรอดแบนด์ ค วำมเร็ ว สู ง ทั้ ง ระบบสำยและไร้ ส ำยให้ ค รอบคลุ ม
ทั่วประเทศและจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคมเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง
2) พัฒนำโครงข่ำยวงจรสื่อสำรระหว่ำงประเทศทั้งภำคพื้นดิ น เคเบิลใต้ น้ำดำวเทียม
และพัฒนำโครงข่ำยเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้ำนอำเซียน รวมทั้งบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ตำแหน่งวงโคจร
และคลื่ น ควำมถี่ ทั้งในเชิงพำณิช ย์และบริ กำรสำธำรณะ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและประสิทธิภำพให้ แก่ระบบ
กำรเชื่อมสัญญำณระหว่ำงประเทศ
3) บริ ห ำรจั ดกำรเทคโนโลยีและโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมและสื่ อสำรมวลชน
ให้ มีกำรบู ร ณำกำรใช้โ ครงข่ำยและอุป กรณ์ร่ว มกัน และจัดทำแผนกำรจัดสรรคลื่ นควำมถี่ที่ไม่ได้ใช้งำนและ
ใกล้สิ้นสุดสัญญำสัมปทำนให้ชัดเจน เพื่อให้กำรใช้ทรัพยำกรของประเทศเกิดประสิทธิภำพสูงสุดและลดควำม
ซ้ำซ้อนและค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน
3.5.2 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจ
1) ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรทำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล
โดยจั ด ท ำแพลตฟอร์ ม (Platform) ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล พำณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce) ในภำคเกษตร
ภำคกำรผลิต และภำคธุรกิจ กำรสร้ำงร้ำนค้ำและมำตรฐำนสินค้ำออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบกำรดิจิทัล
รุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมและวิสำหกิจชุมชน
2) พัฒนำระบบมำตรฐำนรหัสของสินค้ำและบริกำรของประเทศไทยให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ
เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น และรองรั บ กั บ กำรท ำธุรกรรมพำณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce)
กำรบริ ห ำรห่ ว งโซ่ อุ ป ทำนทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Supply Chain) และกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment)
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรมกำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกำศของไทย
1) สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนโทรคมนำคมให้สำมำรถนำไปต่อยอดในเชิงพำณิชย์
โดยเฉพำะนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีกำรสื่อสำรไร้สำยควำมเร็วสูงระบบซอฟต์แวร์ (Software)
อุปกรณ์รับส่งสัญญำณระบบสื่อสำรควำมเร็วสูงระบบดำวเทียมและเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
2) พั ฒ นำบุ ค ลำกรภำครั ฐ และภำคเอกชน รวมทั้ ง สถำบั น กำรศึ ก ษำให้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถรองรั บ ต่อกำรพัฒ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของภำคอุ ตสำหกรรม
ในอนำคต
3.5.4 สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์กำรเฝ้ำระวังและรับมือภัยคุกคำม
ทำงไซเบอร์ เพื่อดูแลปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมที่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี โดยเฉพำะ
ควำมมั่งคงปลอดภัยในภำคกำรเงินและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
3.5.5 ปรั บ ปรุ งกฎระเบี ย บและกฎหมำยที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เพื่ อให้ เกิ ดกำรส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น
กำรพัฒนำกิจกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศ และสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล อำทิ
กฎหมำยพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย กำรกำหนดมำตรฐำนระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทำงออนไลน์ ระเบียบกำรใช้
สิทธิแห่งทำงในกำรพัฒนำ และขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม รวมทั้งกำรจัดตั้งองค์กรภำคเอกชนในรูปแบบ
สภำวิชำชีพดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลในส่วนของภำคเอกชนที่เชื่อมโยงกับภำครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1.2 ลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นำกลุ่ ม เทคโนโลยี ที่ น ำสู่ ก ำรพั ฒ นำแบบก้ ำ วกระโดด ได้ แ ก่ เทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภำพ (ยำชีววัตถุ เภสัชพันธุศำสตร์ อำหำรแปรรูป เชื้อเพลิงชีวภำพและเคมี
ชีวภำพ พลังงำนทำงเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยำนยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์ ไฟฟ้ำ รถยนต์
ไฮบริด) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ
ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีระบบรำงและกำรบิน โดยให้ควำมสำคัญกับกำรร่วม
ลงทุ น ระหว่ ำ งรั ฐ และเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรื อ กำรเข้ ำ ครอบครอง/รั บ ช่ ว งต่ อ
ในเทคโนโลยีใหม่ที่มีควำมน่ ำจะเป็น ไปได้ในตลำดโลก ผ่ำนกลไกกองทุน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน
สำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย กองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือ
ภำครั ฐ เป็ น ผู้ ล งทุนหลั กในเทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่ กำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ รวมถึงกำรพัฒ นำ
ในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ ตลอดจนกำรกำหนดให้โครงกำรลงทุนขนำดกลำงและขนำดใหญ่ของประเทศ
ต้องเชื่อมโยงกับกำรส่งเสริมกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในประเทศ
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสั งคม เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน อำทิ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเทคโนโลยีเพื่อผู้พิกำร
เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (ยำและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมื อทำงกำรแพทย์) โดยอำศัย
กลไกกำรดำเนิ นงำนอย่ ำงเป็นเครื อข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย ภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชนหรือชุมชน

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์
“ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต ประเทศมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง ปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุกในประชำคมอำเซียนและ
ดำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ”
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
1. เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก ของชำติ กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. สร้ำงควำมเป็นธรรม ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ
3. กำรป้องกันแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
1. จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำข้ำมพรมแดน
2. เสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ
3. ปกป้อง รักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล
4. จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง
5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน
6. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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7. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์
8. รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
9. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร
10. พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ
11. เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
12. พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ
13. เสริมสร้ำงดุลยภำพในกำรดำเนินกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
ข้อ 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (รับผิดชอบหลัก)
10.1 ปกป้อง ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ
กำรประสำนควำมร่วมมือ และเสริมสร้ำงเครือข่ำยกับภำคเอกชน ภำควิชำกำร บุคลำกร องค์กร และผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กำรเฝ้ำระวังและกำรพัฒนำ
ระบบป้องกัน กำรโจมตีระบบสำรสนเทศ กำรพัฒนำควำมพร้อมต่อสงครำมไซเบอร์ กำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำน
สำคัญด้ำนสำรสนเทศของประเทศ กำรกู้คืนข้อมูล ระบบ/เครือข่ำยและกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย
ในทุกด้ำน
10.2 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยกำรพัฒนำระเบียบและกฎมำย เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และกำรพัฒ นำเทคโนโลยี ส ำหรั บ งำนสื บ สวนและป้อ งกันอำชญำกรรมทำงไซเบอร์ให้ ส ำมำรถลดภัยคุกคำม
หรื อขีดอัน ตรำยที่ส่ งผลกระทบกับ บุ คคล ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ โดยเฉพำะที่อยู่ ในรู ป ของ
กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรโจรกรรมข้อมูลสำรสนเทศ กำรละเมิดสิ ทธิ
เสรีภำพของบุคคล กำรกรรโชกข้อมูลสำรสนเทศ กำรกระทำผิดตลอดจนกำรก่อวินำศกรรมหรือทำลำยระบบ
สำรสนเทศ รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับประชำชนเกี่ยวกับภัยคุกคำมและอำชญำกรรมไซเบอร์
10.3 พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และจดสิทธิบัตร
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำรบูรณำกำร
เชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลรัฐ กำรพัฒนำระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณำกำร รวมถึงกำรใช้ระบบรัฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (GIN) ระบบคลำวด์ภำครัฐ (G-Cloud) ตลอดจน
กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ องค์กรทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ควำมชำนำญด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ เพื่อให้บุคลำกรภำครัฐและองค์กรทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลข่ำวสำร
และควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเชิงปริมำณคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง
ข้อ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
13.2 จัดให้มีระบบสั่งการที่มีเอกภาพ สำมำรถบูรณำกำรและผนึกกำลังทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำร
บริ ห ำรจั ดกำรภัย ในเชิงรุ ก ทั้งกำรแจ้ งเตือนภัย กำรป้องกันภัย กำรระงับภัย กำรบรรเทำภัย และกำรฟื้นฟู
ผลที่เกิดขึ้น (ดศ. รับผิดชอบร่วม โดย อต.)
13.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในกำรเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ กำรมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรภัยในเชิงรุกทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชำติ (ดศ. รับผิดชอบร่วม โดย อต.)
13.4 พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรี ยมพร้อมด้านภัยพิบัติที่ทัน สมั ย
พร้อมระบบสำรอง ที่สำมำรถเอื้อต่อกำรเตือนภัยล่วงหน้ำอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ (ดศ. รับผิดชอบร่วม
โดย อต.)
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองที่ดำเนินมำนำนกว่ำ 6 เดือนจนถึงกลำงปี 2557 มีผลให้เศรษฐกิจชะลอ
ตั ว ลงอย่ ำ งมำก แม้ ค ณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จนเริ่ม ฟื้ น ตั ว แล้ ว แต่ ก็ ยั ง
ไม่อำจขยำยตัวเต็มตำมศักยภำพ นอกจำกนั้นระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลำยเรื่อง
เพื่ อ ที่ จ ะสร้ ำ งพื้ น ฐำนเศรษฐกิ จ ให้ ส ำมำรถขยำยตั ว ได้ อ ย่ำ งต่ อ เนื่อ งและมั่ น คง ตั้ ง แต่ ก ำรจั ด เก็ บ ภำษี ซึ่ งยัง
ไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศอย่ำงเต็มศักยภำพ ปัญหำหนี้ภำครัฐ กำรใช้พลังงำนอย่ำ งฟุ่มเฟือย
ตลอดจนปัญหำกำรใช้น้ำในภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม ซึ่งขำดแคลนเป็ นประจำในฤดูแล้ ง ในขณะที่มี
น้ำท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบำลจะดำเนินนโยบำยเศรษฐกิจเป็น
3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินกำรทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหำพื้นฐำนที่ค้ำงคำอยู่และระยะยำวที่
ต้องวำงรำกฐำนเพื่อควำมเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
นโยบำยข้ อ 6.8 แก้ ปั ญ หำน้ ำท่ ว มในฤดู ฝ นทั้ ง ที่ ท่ ว มเป็ นบริ เวณกว้ำ งและท่ ว มเฉพำะพื้ นที่
และปัญหำขำดแคลนน้ำในบำงพื้นที่และบำงฤดูกำล ซึ่งนำควำมเสียหำยและทุกข์ร้อนมำให้แก่เกษตรกร โดยระดม
ควำมคิดเพื่อหำทำงป้องกันไม่ให้เกิด น้ำท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุกำรณ์ น้ำท่วมในปี 2554 และหำวิธีที่จะแก้ปัญหำ
น้ำท่วมเฉพำะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภำวะภัยแล้งจนเกิดกำรขำดแคลนน้ำเพื่อกำรเกษตร
นั้น รัฐบำลจะเร่งดำเนินกำรจัดสร้ำงแหล่งน้ำขนำดเล็กให้กระจำยครอบคลุมทั่วพื้นที่เพำะปลูกให้มำกที่สุด ซึ่งจะ
สำมำรถทำได้ในเวลำประมำณ 1 ปี
นโยบำยข้ อ 6.18 ส่ ง เสริ ม ภำคเศรษฐกิ จ ดิจิ ทั ล และวำงรำกฐำนของเศรษฐกิ จ ดิ จิทั ล ให้ เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสำรดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนำคมดิจิทัล และกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรให้บริกำรของภำคธุรกิจ กำรเงินและธุรกิจ
บริกำรอื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ภำคสื่อสำรและบันเทิง ตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิ ดชอบโดยตรงให้ดูแลและ
ผลักดันงำนสำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมกำรระดับชำติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วำมเห็ น ชอบยุ ท ธศำสตร์ ก ำรจั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมที่สำนักงบประมำณเสนอ ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ และรำยกำร ค่ำดำเนินกำร
ภำครัฐ
1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
7) รำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ
ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต โครงกำร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
ประเด็นที่ 2.5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ ควำมมั่นคงทำง
พลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิจัยและพัฒนำ
หัวข้อ 2.5.3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมมีประสิทธิภำพ โดยเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรใช้บริกำรและข้อมูลข่ำวสำรที่เท่ำเทียมกัน เพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตและสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 1) ร้อยละของประชำชนที่สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล ได้เพิ่มขึ้น 2) ผลกำรจั ดอันดับ e-government Development Index ดีขึ้นจำกปีที่ผ่ ำนมำ
3) ผลกำรจัดอันดับ Open Data Index ดีขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 4) ระดับควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำน
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 5) มูลค่ำ e-commerce เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 ต่อปี และ 6) จำนวนผู้ประกอบกำรดิจิทัลรำยใหม่เพิ่มขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 2.5.3.1พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึง
และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและบริกำรดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต ตลอดจนส่งเสริม กำกับดูแลด้ำนดิจิทัล
ที่มีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจดิจิทัลที่ดี 2.5.3.2 สนับสนุนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลภำครัฐ ข้อมูล
สถิติ ระบบเชื่อมโยง และระบบกำรให้บริกำรภำครัฐ ในกำรปฏิบัติงำนและกำรวำงแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำร และสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยโดยส่งเสริมกำรป้องกันอำชญำกรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์ 2.5.3.3
ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และเพิ่มทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ทำงำนทุกสำขำอำชีพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้ทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงผลกระทบ
เชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม และ 2.5.3.4 สนับสนุนให้มีกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ และ
ทำกำรค้ำผ่ำนสื่อดิจิทัลเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเชิงดิจิทัล และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยี
ในกำรดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรสนับสนุนกำรเตรียมกำรเพื่อกำรพัฒนำเมื่องอัจฉริยะ
(Smart City)

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุ ทธศำสตร์ กำรจั ดสรรงบประมำณในลั กษณะบู รณำกำรเชิ งยุ ทธศำสตร์ ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ 29 แผนงำนบูรณำกำร ซึ่งในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล)
2. ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรน้ำ และสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ : ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand
เป้าหมาย
เป้า หมายที่ 1 เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่ งขั น ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ด้ว ยกำรใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรผลิต กำรบริกำร
1. ประเทศไทยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนำนวัตกรรม และสร้ำงสรรค์ธุรกิจแนวใหม่ และสำมำรถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก
2. อุตสำหกรรมดิจิทัลมีบทบำทและควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในประชำคมโลก
3. เศรษฐกิจไทยมีควำมเข้มแข็งจำกภำยใน โดยธุรกิจฐำนรำก และ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงศักยภำพ
ในกำรทำธุรกิจ และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำสู่ตลำดโลก
เป้า หมายที่ 2: สร้ า งโอกาสทางสังคมอย่า งเท่ าเทียม ด้วยข้อมูลข่า วสารและบริ การต่า งๆ ผ่า นสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
1. ประชำชนทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอย่ำงเท่ำ
เทียม
2. คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้นจำกกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรสำธำรณะ โดยเฉพำะบริกำร
พื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตผ่ำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 3: เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินชีวิตและ
กำรประกอบอำชีพในยุคดิจิทัล
1. ประชำชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและใช้สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวิจำรณญำณและรู้เท่ำทัน
2. ประเทศไทยมีกำลังคนด้ำนดิจิทัลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญระดับมำตรฐำนสำกลและกำลังคน
ในประเทศมีควำมรอบรู้และสำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติและสร้ำงสรรค์ผลงำน
เป้ า หมายที่ 4: ปฏิ รู ป กระบวนทั ศ น์ ก ารท างานและการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ ด้ ว ยเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล และ
กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล เพื่อให้เป็นกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
1. กระบวนทัศน์ในกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้บริกำรประชำชน ธุรกิจและทุกภำคส่วนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมำภิ
บำล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย เป็ น ไปตำมวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแนวทำง
กำรพัฒ นำตำมภู มิทั ศ น์ ดิจิ ทัล 4 ระยะ แผนพัฒ นำดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั ง คม จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์
กำรพั ฒ นำไว้ 6 ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น โดยแต่ ล ะยุ ท ธศำสตร์ มี ก ำรก ำหนดเป้ ำ หมำยระยะ
10 ปี เพื่ อ ให้ ส ำมำรถติ ด ตำมและประเมิ น ควำมก้ ำ วหน้ ำ ได้ อ ย่ ำ งชั ด เจน และแผนงำนเพื่ อ ด ำเนิ น กำรตำม
ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
กำรเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนดิ จิ ทั ล ให้ ทุ ก คนเข้ ำ ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ร องรั บ กำรเป็ น Digital
Thailand เป็ น กำรยกระดับ เศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้ว ยกำรสร้ำงและพัฒ นำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โทรคมนำคม และ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

15

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2562-2565

กำรแพร่ภำพกระจำยเสียงให้มีควำมทันสมัย มีคุณภำพ ขนำดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสำมำรถให้บริกำร
ได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรติดต่อสื่อสำร กำรเชื่อมต่อ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศ กำรค้ำและพำณิชย์
และกำรบริกำรภำครัฐและเอกชน ตลอดจนกำรใช้งำนรูปแบบต่ำงๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง
ทำงเศรษฐกิจ และควำมมั่นคงทำงสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนดิจิทัลในอนำคต
สำหรับยุทธศำสตร์ที่ 1 นี้ จะสร้ำงให้เกิดโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล ที่ทันสมัย ประชำชนทุกคน
สำมำรถเข้ ำ ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ซึ่ ง กำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรจะสำมำรถท ำ ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลำอย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ
โดยเทคโนโลยีที่ใช้ควำมเร็วที่รองรับควำมต้องกำร และรำคำค่ำบริกำรที่ต้องจ่ำยจะต้องไม่ เป็นอุปสรรคในกำร
เข้ำถึงบริกำรอีกต่อไป ในอนำคตโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะกลำยเป็นสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน
อย่ำงแท้จริงเช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้ำ น้ำประปำที่สำมำรถรองรับกำรเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิ ทัล หมำยถึง กำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยอำศัยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้ภำคธุรกิจสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนวำงรำกฐำนกำรแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยำวภำยใต้กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงจำเป็นต้อง
เร่งสร้ำงระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ภำคธุรกิจที่จะส่งผลต่อกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจและอัตรำกำรจ้ำงงำนของไทยอย่ำงยั่งยืนในอนำคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กำรสร้ำงสังคมคุณภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง กำรพัฒนำประเทศไทยที่ประชำชนทุกกลุ่ม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่ำงไกล ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสและคนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์
จำกบริ ก ำรต่ ำ งๆ ของรั ฐ ผ่ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ก ำรรวบรวมและแปลงข้ อ มู ล องค์ ค วำมรู้ ข องประเทศ
ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดยง่ำยและสะดวก โดยประชำชนมีควำมรู้เท่ำทันข้อมูลข่ำวสำร และมีทักษะในกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล หมำยถึง กำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนรัฐทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคอย่ำงมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนำสู่กำร
เป็ น รั ฐ บำลดิจิ ทัล โดยสมบู ร ณ์ โดยลั กษณะของบริกำรภำครัฐ หรือบริกำรสำธำรณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่
ขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำรของประชำชนหรือผู้ใช้บริกำร (citizen driven) ซึ่งประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้โดยไม่มีข้อจำกัดทำงกำยภำพ พื้นที่ และภำษำ และในระยะต่อไปด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
ดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบำลสำมำรถหลอมรวมกำรทำงำนของภำครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภำครัฐจะแปรเปลี่ยนไป
เป็นผู้อำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงบริกำรสำธำรณะโดยเอกชนและประชำชน เรียกว่ำ บริกำรระหว่ำงกัน (peer
to peer) ตำมหลักกำรออกแบบที่เป็นสำกล (universal design) ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำง
กำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจกำรปกครอง/บริหำรบ้ำนเมือง และเสนอควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำนของภำครัฐ
ได้อย่ำงสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
กำรพั ฒ นำก ำลั ง คนดิ จิ ทั ล หมำยถึ ง กำรสร้ ำ งและพั ฒ นำบุ ค ลำกรวั ย ท ำ งำนให้ มี ค วำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงชำญฉลำดในกำรประกอบอำชีพ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลำกรภำครัฐ ภำคเอกชน ทั้งที่ประกอบอำชีพในสำขำเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสำขำ
อำชี พ ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถและควำมเชี่ ย วชำญตำมระดั บ มำตรฐำนสำกล เพื่ อ สร้ ำ งให้ เ กิ ด
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กำรจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำสูงรองรับกำรพัฒนำประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก
ในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กำรสร้ ำงพลั งขับ เคลื่ อนประเทศแบบบู ร ณำกำรสู่ ควำมมั่นใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง กำรอำศัย
มำตรฐำน กฎหมำย กฎ ระเบียบ และกติกำ ที่มีประสิทธิภำพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สำกลมำเป็น
พลังในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย กำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น และกำรคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภำคส่วน เพื่อก่อให้เกิดกำรอำนวยควำม
สะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภำพในกำรประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ พร้อมกับสร้ำงแนวทำงขับเคลื่อน
อย่ำงบูรณำกำร เพื่อรองรับกำรเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนำคต

ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลของประเทศ
เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่งเสริมกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ภำครัฐ และภำคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
พัฒนำกำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล
สร้ำงและส่งเสริมควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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โครงสร้างสานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้จัดตั้ง
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่ว ยงำนระดับกรมขึ้นใหม่มีห น้ำที่
รับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยรับผิดชอบงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนและคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งให้มี
อำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ด้วย
1. จั ด ท ำร่ ำ งนโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ตำมเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรกำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
2. จัดทำร่ำงนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำนตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนกำหนด และ
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อคณะกรรมกำร
เฉพำะด้ำน
3. ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ลในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและกำรดำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
4. เป็ น ศูน ย์ กลำงประสำนงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำน
5. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเครำะห์และวิจัยประเด็น
ทำงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อกำรพัฒนำประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน
6. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติกำร แผนงำน รวมทั้งมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน
7. ร่ ว มมื อ และประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนของรั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำร
และพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตำมพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ศึกษำ วิเครำะห์ และพิจำรณำ หรือดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำร
เฉพำะด้ำนมอบหมำย หรือเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
9. อำนำจหน้ำที่อื่นที่คณะกรรมกำรกำหนดหรือมอบหมำย หรือตำมที่มีกฎหมำยกำหนดให้เป็น
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
โดยที่กฏกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2560 ดังนั้น
เพื่อให้กำรบริหำรำชกำรภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ต่อเนื่อง อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 และมำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ดังนี้
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แผนภูมิโครงสร้าง
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
(ตส.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(พร.)

สานักงานเลขาธิการ
(สลธ.)

กองกิจการอวกาศแห่งชาติ
(อช.)

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

(ศก.)

(สค.)

กองโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คท.)

กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(ยศ.)
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อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจสอบด้ ำ นกำรบริ ห ำร กำรเงิ น และกำรบั ญ ชี ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.) มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษำแก่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรในสำนักงำน
(2) ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรในสำนักงำน
(3) ประสำนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
3. สานักงานเลขาธิการ (สลธ.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนช่วยอำนวยกำร และงำนเลขำนุกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงภำพลักษณ์และประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
(3) บริหำรแผนกำรเงินและดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุและทรัพย์สิน อำคำร
สถำนที่และยำนพำหนะของสำนักงำนฯ
(4) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและกำรเสริ มสร้ำงระบบ
คุณธรรมและจริยธรรม
(5) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทำงวินัย งำนนิติกรรม
และสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงแพ่งและอำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอื่นที่อยู่ในหน้ำที่และ
อำนำจของสำนักงำน
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
4. กองกิจการอวกาศแห่งชาติ (อช.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบำย และจัดทำแผนแม่บทกำรพัฒนำกิจกำรอวกำศของประเทศให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยของกระทรวง
(2) ประสำนแผนปฏิบัติงำน ส่งเสริมสนับสนุน กำรนำเทคโนโลยีอวกำศมำใช้ประโยชน์ของหน่วยงำน
องค์กร และเอกชนในประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำรพัฒนำกิจกำรอวกำศของประเทศ รวมถึง
ประสำนควำมร่วมมือกับรัฐบำลและองค์กำรระหว่ำงประเทศด้ำนกิจกำรอวกำศ
(3) เป็ น ศูน ย์ กลำงข้อมูล กำรศึกษำและประสำนด้ำนกิจกำรอวกำศ และกำรนำมำใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อควำมเป็นเอกภำพ
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(4) ศึกษำ วิจั ย และติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอวกำศ เพื่อกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์ ที่
เหมำะสมของประเทศ
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
5. กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (ศก.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจโดยเน้ น กำรเชื่ อ มโยงระหว่ ำ งกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรให้ส อดคล้ องกับภำพรวมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและศักยภำพในกำรแข่ง ขัน
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจัดทำลำดับควำมสำคัญของผลที่จะได้รับ
(2) สนับสนุนและประสำนงำนเพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในประเทศไทย
โดยให้ควำมร่วมมือในกำรกำหนดควำมต้องกำรในกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
แห่งชำติ กำรกำหนดแผนกำรพัฒนำและวิจัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งชำติ รวมทั้งจัดตั้ งและ
ประสำนงำนด้ำนเงินทุนจำกรัฐบำลเพื่อกำรพัฒนำและวิจัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(3) สนับสนุนกำรขยำยและพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในประเทศไทย
โดยส่งเสริมกำรลงทุนจำกภำคเอกชนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร สนับสนุนให้มีกำรอำนวยควำมสะดวกแก่หุ้นส่วนและกำรร่วมทุนกับคู่สัญญำต่ำงประเทศ และ
เป็นแหล่งทรัพยำกรและให้ควำมช่วยเหลือในกำรเพิ่มมูลค่ำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(4) สนับสนุนและประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย และภำคเอกชนเพื่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(5) จัดทำโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลที่เอื้ออำนวยต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
(6) ให้ กำรส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น แก่ส ถำบันกำรศึก ษำ สถำบันกำรวิจัย รวมทั้ง ภำคเอกชนเพื่อ สร้ ำ ง
ผู้ประกอบกำร
(7) ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนวนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนธุรกิจ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลในด้ำนกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ รวมทั้งธุรกิจที่มี
กำรน ำเทคโนโลยี ดิจิ ทัล เป็ น ฐำนในกำรพัฒ นำเพื่อให้ อุตสำหกรรมดิจิทัล เป็นอุตสำหกรรมในกำรพั ฒ นำ
เศรษฐกิจของประเทศ
(8) ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนวนโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรสนับสนุนให้
เกิดกำรลงทุนธุรกิจดิจิทัลทั้งในประเทศ และขยำยตลำดสู่ต่ำงประเทศ รวมทั้งผลักดันมำตรกำรกลไกแรงจูงใจ
และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
(9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
6. กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม (สค.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจโดยเน้นกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ให้สอดคล้องกับภำพรวมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและศักยภำพในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งจัดลำดับควำมสำคัญของผลที่จะได้รับ
(2) ส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสำหกรรม
(3) ดำเนิ น กำรให้ เ กิด ควำมก้ ำวหน้ำ ในควำมรู้ควำมเข้ ำใจและกำรใช้เ ทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม
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(4) จัดทำโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลที่เอื้ ออำนวยต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
(5) จั ดทำและดูแลฐำนข้อมูล ควำมรู้ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรเพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินในที่มีประสิทธิภำพ
(6) ศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวนโยบำยที่จะสร้ำงหรือสนับสนุนให้เกิดทรัพยำกรควำมรู้สำหรับ
ประชำชนและลดปั ญ หำควำมเหลื่ อ มล้ ำในกำรเข้ ำ ถึ ง ทรั พ ยำกรควำมรู้ ข องประชำชน คนพิ ก ำรและ
ผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งกำรดำเนินกำรอื่นใดเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
(7) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ และเสนอแนวนโยบำยกำรส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กำรใช้ ง ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อประโยชน์สำธำรณะและใช้เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยเฉพำะกลุ่มผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ
และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
7. กองโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (คท.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดมำตรฐำน แผนงำน และกำรให้บริกำร โดยดำเนินกำรส่งเสริม พัฒนำ จัดทำและติดตำม
กำรให้ บ ริ ก ำรของภำครั ฐ ผ่ ำ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง จั ด ท ำและบั ง คั บ ใช้ ม ำตรฐำนข้ อ มู ล มำตรฐำน
ควำมปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำนเทคนิคในเทคโนโลยีส ำรสนเทศของรัฐ บำล เพื่อสนับสนุนกำรจัดท ำ
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐบำลในภำพรวม
(2) กำหนดแนวทำงในกำรใช้โครงข่ำยพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐบำล
(3) ติดต่อ ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือ และจัดให้มีกำรประชุมระดับผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรระดับสูงของภำครัฐ
(4) ประสำนงำนและสนั บสนุ นด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยดำเนินกำรบริหำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศของรั ฐ บำลทั้ ง ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลำงหรื อ ที่ ใ ช้ ร่ ว มกั น รวมทั้ ง บริ ก ำรให้ ค ำปรึ ก ษำ
แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐบำลในกำรพัฒนำด้ำนเทคนิคและกำรนำไปประยุกต์ใช้
(5) บริหำรทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยกำรจัดทำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรใช้ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ
รวมทั้งกำรรวบรวมและสร้ ำงควำมเป็ นเอกภำพและควำมแม่นยำของข้อมูล ที่ส ำคัญให้ แก่ทั้งภำครัฐ และ
ภำคเอกชน
(6) พัฒนำบุคลำกรภำครัฐด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(7) ศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอร่ำงนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยี ดิจิทัล
ซึ่ ง ครอบคลุ ม กิ จ กำรโทรคมนำคมและกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง โครงข่ ำ ยกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรในทุ ก รู ป แบบ
ทั้งภำคพื้นดิน พื้นน้ำ อำกำศ และกำรใช้คลื่นควำมถี่ให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
(8) เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์สูงสุดรวมถึงลดควำม
เหลื่ อมล้ ำในกำรเข้ำถึง และกำรใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับ คุณภำพชีวิ ต ของ
ประชำชน
(9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
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8. กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี แผนกำรเงินและงบประมำณประจำปีของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนให้ควำมเห็นชอบ
(2) จั ด ให้ มี บุ ค คลภำยนอกที่ เ ป็ น อิ ส ระเพื่ อ ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น กำรของกองทุ น เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนกำหนด
(3) ให้ควำมช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน
(4) รับผิดชอบในกำรจัดทำงบดุล งบกำรเงิน บัญชีทำกำรของกองทุน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำปีของกองทุน
(5) ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษำ วิจัย จัดทำร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตำมเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติกำหนด
(2) ประสำนและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล และกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) ประสำนและปฏิบัติหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(4) สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเครำะห์และวิจัยประเด็นทำงเศรษฐกิจและสังคม
(5) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิ ทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม แผนปฏิ บั ติ ก ำร แผนงำน รวมทั้ ง มำตรกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรำยงำนผลต่ อ
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(6) วิเครำะห์ และบริหำรงบประมำณเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(7) จัดทำแผนยุทธศำสตร์ แผนงำน และงบประมำณของสำนักงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผน
แม่บทของกระทรวง
(8) ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(9) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน
(10) พัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย รวมทั้งให้คำปรึกษำ แนะนำหรือฝึกอบรมกำรใช้
คอมพิวเตอร์และกำรใช้โปรแกรม
(11) ประสำนงำนและดำเนินงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์
(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
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แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 - 2565
วิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่ำงยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีประชำคมโลก”

พันธกิจ
1. กำหนดทิศทำง และวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เป็ น แกนกลำงในกำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประสำน และบู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ ทุ ก ภำคส่ ว น
ให้เกิดกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้อย่ำงเต็มศักยภำพ ในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม
3. วำงรำกฐำนกำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล ประสิ ทธิภ ำพสู ง รองรับรูปแบบ และปริมำณ
กำรใช้งำนในอนำคต
4. ส่งเสริมให้เกิดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมดิจิทัลอย่ำงมีคุณภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/เป้าหมายการให้บริการระดับกรม
1. ประชำชนทั่วประเทศสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
และมีควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. ภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตและบริกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ประชำชนทุกกลุ่มมีโอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและบริกำรดิจิทัล มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะใน
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้ำงสรรค์.
4.

ภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรทำงำนข้ำมหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีบริกำรที่ตอบสนองต่อผู้รับบริกำร อย่ำงโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
เป้าประสงค์ / ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการ
ให้บริการ
ประชำชนทั่วประเทศ
สำมำรถเข้ำถึงและใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ ำ ก
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
และมีควำมเชื่อมั่น ใน
ก ำ ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด

จำนวนนโยบำย/แผน/
กฎหมำย/กฎระเบียบ/
มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำม
ร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลและ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(คท./อช./สลธ.)
อันดับควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันด้ำน Technological
Infrastructure ของประเทศ
ไทยตำมกำรจัดอันดับของ
IMD (คท.)

ปีฐาน

ปี 60
อันดับ
36

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

20 เรื่อง

อันดับ
34

อันดับ
33

อันดับ
32

อันดับ
31

อันดับ 31

มาตรการ / กลยุทธ์
1. กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/มำตรฐำน/
ควำมร่ ว มมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ เ ป็ น กำรวำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนดิ จิ ทั ล และสร้ ำ ง
ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (คท./อช./สลธ.)
2. กำหนดนโยบำยหรือแผนในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนหรือกฎเกณฑ์ในกำรใช้งำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สอดคล้องกัน เพื่อให้กำรทำงำนระหว่ำงระบบสำมำรถทำงำน เชื่อมโยงกันได้ บูรณำกำรกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน อย่ำงมีควำมมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทำให้ระบบหรือกำรให้บริกำร มีควำมน่ำเชื่อถือ
(คท.)
3. ก ำหนดแนวทำงกำรใช้ โ ครงข่ ำ ยเชื่ อ มโยงแบบเปิ ด (open access) ให้ เ ป็ น โครงข่ ำ ยเดี ย วสำมำรถ
ให้ บ ริ ก ำรประชำชนได้ อ ย่ ำ งทั่ ว ถึ ง และส่ ง เสริ ม กำรแข่ ง ขั น ในตลำดของผู้ ป ระกอบกำรรำยใหม่
ในส่ ว นบริ กำรปลำยทำง และส่ งเสริมกำรใช้โ ครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเพื่อให้ เกิดกำรขยำยต่ อ
ในกำรลงทุน (คท.)
4. กำหนดนโยบำยในกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (กิจกำรสื่อสำร กิจกำร
โทรทัศน์ กิจกำรวิทยุคมนำคม กิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรสื่อสำรดำวเทียม และกำรบริ หำรคลื่นควำมถี่)
รวมทั้ ง กำรหลอมรวมของเทคโนโลยี ใ นอนำคตเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรใช้ ท รั พ ยำกรของประเทศอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (คท./อช.)
5. กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรของประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนุนให้มีดำวเทียมสื่อสำรภำครัฐ เพื่อควำมมั่นคง (อช.)

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าประสงค์ / ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการ
ให้บริการ
ภ ำ ค เ ก ษ ต ร
ภำคอุตสำหกรรม และ
ภำคบริ ก ำร สำมำรถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำร
ผลิตและบริกำร สร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
1. จำนวนนโยบำย/แผน/
กฎหมำย/กฎระเบียบ/
มำตรกำร/ควำมร่วมมือที่เอื้อ
ต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

(ศก./สลธ./พน.)

2. อันดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนดิจิทัล (Digital
Competitiveness) ดีขึ้นจำก
ปีที่ผ่ำนมำ (ศก./พน.)

ปีฐาน

ปี 62-65
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

20 เรื่อง

ปี 60 ดีขึ้นจำกปีทดีี่ ขึ้นจำกปีทดีี่ ขึ้นจำกปีทดีี่ ขึ้นจำกปีที่ ดีขึ้นจำกปีที่
อันดับ ผ่ำนมำ ผ่ำนมำ ผ่ำนมำ ผ่ำนมำ ผ่ำนมำ
41 2 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ

ที่มา : 1 กำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2558, สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

มาตรการ / กลยุทธ์
1. กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/มำตรฐำน/
ควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (ศก./สลธ./พน.)
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล (ศก.)
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรม (ศก.)
4. ส่งเสริมสนับสนุนตลำดกำรค้ำออนไลน์ (E-commerce) ของผู้ประกอบกำร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรขับเคลื่อน (ศก.)

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ / ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
ประชำชนทุกกลุ่มมีโอกำส
ในกำรเข้ ำ ถึ ง เทคโนโลยี
และบริกำรดิจิทัล มีควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจทั ก ษะในกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และสร้ำงสรรค์

ตัวชีวัด
1. จำนวนนโยบำย/แผน/
กฎหมำย/กฎระเบียบ/
มำตรกำร /ควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในมิติทำงสังคม
(สค./ สลธ. )
2. ประชำชนมีทักษะกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำง
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
เพิ่มขึ้น (สค.)

ปีฐาน

ปี 62
5 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
ปี 63
ปี 64
5 เรื่อง 5 เรื่อง

ปี 65
5 เรื่อง

ปี 62-65
20 เรื่อง

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5

ที่มา : 1 โครงกำรศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ดำเนินกำร พ.ศ. 2559, กองขับเคลื่อนดิจิทลั เพื่อสังคม (สค.)

มาตรการ / กลยุทธ์
1. กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/มำตรฐำน/
ควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล (สค./สลธ.)
2. พัฒนำคลังทรัพยำกรสำรสนเทศ (Knowledge Resource) ที่พร้อมรองรับข้อมูลดิจิทัล (สค.)
3. สร้ำงโอกำสและควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชำชน
ทุกกลุ่ม (สค.)
4. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชำชนใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และสื่ อ ทุ ก รู ป แบบได้ อ ย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ รู้ เ ท่ ำ ทั น และ
มีควำมรับผิดชอบ (สค.)
5. พั ฒ นำศั ก ยภำพของประชำชนในกำรใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสร้ ำ งสรรค์ รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรในสังคมดิจิทัล (สค.)

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
เป้าประสงค์ / ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
ภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำร
เชื่อมโยงและบูรณำกำร
กำรทำงำนข้ำมหน่วยงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
บริกำรที่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริกำร อย่ำงโปร่งใส
สะดวก และรวดเร็ว

ตัวชีวัด

1. จำนวนนโยบำย/
แผน/กฎหมำย/
กฎระเบียบ/มำตรกำร/
มำตรฐำน /
ควำมร่วมมือด้ำนรัฐบำล
ดิจิทัล
(พน./ขศ./สลธ. /ยศ./
กท.)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลกำรจัดอันดับ
E-Government
Development Index
ในด้ำน Online Service
Index เพิ่มขึ้น (พน./ขศ.)
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนต่อมูลค่ำของ
เงินที่กองทุนฯ อนุมัติ
(กท.)

ปีฐาน

ปี 62
5 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
ปี 63
ปี 64
5 เรื่อง 5 เรื่อง

ปี 65
5 เรื่อง

ปี 62-65
20 เรื่อง

ไม่ประกำศ ร้อยละ 10 ไม่ประกำศ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
ผล
ผล

ดีขึ้นกว่ำปีที่ดีขึ้นกว่ำปีทดีี่ ขึ้นกว่ำปีทดีี่ ขึ้นกว่ำปีที่ ดีขึ้นกว่ำปีที่
ผ่ำนมำ
ผ่ำนมำ ผ่ำนมำ ผ่ำนมำ ผ่ำนมำร้อย
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ละ 0.025
0.025
0.025 0.025 0.025

มาตรการ / กลยุทธ์
1. กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำม
ร่วมมือที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล (คท./สลธ./ยศ./กท./พน.)
2. ส่งเสริมและผลักดันให้มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (ขศ.)
3. ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำบริกำรอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และ
ผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ (ขศ./ศก.)
4. ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนด้วยกำรปรับเปลี่ยนกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (ขศ./สลธ.)
5. สนับสนุนให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรทำงำนของภำครัฐ (Open Government) และตรวจสอบและติดตำมกำรดำเนินงำน
ของรัฐ (ขศ.)
6. ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ โดยเน้นบริกำรพื้นฐำนและบริกำร
ข้ำมหน่วยงำน (ขศ.)
7. ส่งเสริมกำรพัฒนำแพลตฟอร์มบริกำรพื้นฐำน (Common platform) ภำครัฐ เพื่อรองรับกำรพัฒ นำ
แอปพลิเคชั่น หรือบริกำรภำครัฐรูปแบบใหม่ๆ (ขศ.)

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
ของ สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อให้สำมำรถนำ
กรอบนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม โดยจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม แยกตำมยุทธศำสตร์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งดำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กระทรวง 4 ยุทธศำสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ :

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก

นโยบายรัฐบาลข้อ 6 (6.18 การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลทั่วประเทศ

ปี 62

ปี 63

เป้าหมาย
ปี 64

จานวนนโยบาย/
แผน/กฎหมาย/
กฎระเบียบ/
มาตรการ/
มาตรฐาน/ความ
ร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
กับด้านโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลและ
ด้านการสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

20 เรื่อง

2. อันดับ
ความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน
Technological
Infrastructure
ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับ
ของ IMD

อันดับ 34

อันดับ 33

อันดับ 32

อันดับ 31

อันดับ 31

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประชาชนทั่ว
ประเทศสามารถ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม และมี
ความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ปี 62

วงเงินจาแนกรายปี (ล้านบาท)
หน่วยงานที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
คท./อช./
สลธ.

คท.

หน้า 29

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

เป้าหมาย
ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มาตรการ
มาตรการ 1
กาหนดแนวทางใน
การพัฒนา
ปรับปรุง
นโยบาย/แผน/
กฎหมาย/
กฎระเบียบ/
มาตรการ/
มาตรฐาน/
ความร่วมมือที่
เกี่ยวข้อง ที่เป็น
การวางรากฐาน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลและสร้าง
ความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

แผนงาน/
โครงการ

ปี 62

วงเงินจาแนกรายปี (ล้านบาท)
หน่วยงานที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
คท./อช./
สลธ.

หน้า 30

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

เป้าหมาย
ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มาตรการ
มาตรการ 2
กาหนดนโยบาย
หรือแผนในการ
ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนามาตรฐาน
หรือกฎเกณฑ์ใน
การใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่
สอดคล้องกัน
เพื่อให้การทางาน
ระหว่างระบบ
สามารถทางาน
เชื่อมโยงกันได้
บูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีความมั่นคง
ปลอดภัย รวมทั้ง
ทาให้ระบบหรือ
การให้บริการ มี
ความน่าเชื่อถือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

แผนงาน/
โครงการ

ปี 62

วงเงินจาแนกรายปี (ล้านบาท)
หน่วยงานที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
คท.

หน้า 31

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

เป้าหมาย
ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ปี 62

มาตรการ 3
กาหนดแนวทาง
การใช้โครงข่าย
เชื่อมโยงแบบเปิด
(open access)
ให้เป็นโครงข่าย
เดียวสามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริม
การแข่งขันใน
ตลาดของ
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ ในส่วน
บริการปลายทาง
และส่งเสริมการใช้
โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม
เพื่อให้เกิดการ
ขยายต่อในการ
ลงทุน

โครงการบริการ
อินเทอร์เน็ต
สาธารณะสู่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

240.00

วงเงินจาแนกรายปี (ล้านบาท)
หน่วยงานที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
คท.

คท.

หน้า 32

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

เป้าหมาย
ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริการอินเทอร์เน็ต
ไร้สายเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(Free Wi-Fi)
ระยะที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

ปี 62
52.4512

วงเงินจาแนกรายปี (ล้านบาท)
หน่วยงานที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
คท.

หน้า 33

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

เป้าหมาย
ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มาตรการ
มาตรการ 4
กาหนดนโยบายใน
การใช้โครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (กิจการ
สื่อสาร กิจการ
โทรทัศน์ กิจการ
วิทยุคมนาคม
กิจการโทรคมนาคม
กิจการสื่อสาร
ดาวเทียม และการ
บริหารคลื่นความถี่)
รวมทั้งการหลอม
รวมของเทคโนโลยี
ในอนาคตเพื่อ
สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรของ
ประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

แผนงาน/
โครงการ

ปี 62

วงเงินจาแนกรายปี (ล้านบาท)
หน่วยงานที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
คท./ อช.

หน้า 34

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
แผนแม่บทด้าน
การบริหาร
จัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ของประเทศ
ระยะ 5 ปี

ปี 62
1 แผน

ปี 63
-

เป้าหมาย
ปี 64
-

ปี 65
-

ปี 62-65
1 แผน

กลยุทธ์/
มาตรการ

มาตรการ 5
กาหนดแนวทาง
การดาเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสาร
ของประเทศให้
สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมทั้ง
สนับสนุนให้มี
ดาวเทียมสื่อสาร
ภาครัฐ เพื่อความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

วงเงินจาแนกรายปี (ล้านบาท)
แผนงาน/
หน่วยงานที่
โครงการ
ปี 62
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
โครงการ
19.5000
คท.
จัดทาแผน
แม่บทการ
บริหารจัดการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลของ
ประเทศ ระยะ
5 ปี
อช.

หน้า 35

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่ำงยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีประชำคมโลก
นโยบำยรัฐบำลข้อ 6 (6.18 กำรส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล)

วิสัยทัศน์ :

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 :
ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

เป้ำประสงค์
ภำคเกษตร
ภำคอุตสำหกรรม
และภำคบริกำร
สำมำรถ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรผลิตและ
บริกำร สร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม และ
เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน

ตัวชี้วัด
1. จำนวน
นโยบำย/แผน/
กฎหมำย/
กฎระเบียบ/
มำตรกำร/ควำม
ร่วมมือที่เอื้อต่อ
กำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

20 เรื่อง

2. อันดับ
ดีขึ้นจำกปีที่ ดีขึ้นจำกปีที่ ดีขึ้นจำกปีที่ ดีขึ้นจำกปีที่ ดีขึ้นจำกปีที่
ควำมสำมำรถใน
ผ่ำนมำ
ผ่ำนมำ
ผ่ำนมำ
ผ่ำนมำ
ผ่ำนมำ
กำรแข่งขันด้ำน
2 อันดับ
1 อันดับ
1 อันดับ
1 อันดับ
1 อันดับ
ดิจิทัล (Digital
Competitivenes
s) ดีขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำ

หน ้าที่ 36

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

หน่วยงำน
ปี 62-65 ที่รับผิดชอบ
ศก./สลธ.
/พน.

ศก./พน.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มำตรกำร
มำตรกำร 1
กำหนดแนวทำงใน
กำรพัฒนำ ปรับปรุง
นโยบำย/แผน/
กฎหมำย/
กฎระเบียบ/
มำตรกำร/มำตรฐำน/
ควำมร่วมมือที่
เกี่ยวข้อง ในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

มำตรกำร 2
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในเชิงธุรกิจ และ
อุตสำหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล

หน ้าที่ 37

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

หน่วยงำน
ปี 62-65 ที่รับผิดชอบ
ศก./
สลธ./พน.

ศก.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

หน่วยงำน
ปี 62-65 ที่รับผิดชอบ

มำตรกำร 3
ส่งเสริมสนับสนุน
กำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม
ด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อใช้ใน
กำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และ
เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของ
ภำคธุรกิจ และ
อุตสำหกรรม

รายงาน
การศึกษาการ
วางกลไกการ
ดาเนินงาน ใน
การออกแบบ
วิจัยและพัฒนา
นโยบาย
สาธารณะด้าน
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศ

จานวน 1
ฉบับ

-

-

-

จานวน 1
ฉบับ

หน ้าที่ 38

ศก.

โครงการ
พัฒนาศูนย์
พัฒนา
นโยบาย
เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล
(Digital
Economy
Policy Unit)

8.0000

-

-

-

8.0000

พน.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มำตรกำร
มำตรกำร 4
ส่งเสริมสนับสนุน
ตลำดกำรค้ำ
ออนไลน์
(E-commerce)
ของผู้ประกอบกำร
โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำร
ขับเคลื่อน

หน ้าที่ 39

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

หน่วยงำน
ปี 62-65 ที่รับผิดชอบ
ศก.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่ำงยั่งยืนเพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีประชำคมโลก
วิสัยทัศน์ :
นโยบำยรัฐบำลข้อ 6 (6.18 กำรส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำสังคม
ดิจิทัลอย่ำงมี
คุณภำพ

ปี 62

ปี 63

เป้ำหมำย
ปี 64

1. จำนวน
นโยบำย/แผน/
กฎหมำย/
กฎระเบียบ/
มำตรกำร /ควำม
ร่วมมือ ด้ำนกำรนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลไป
ใช้ในมิติทำงสังคม

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

20 เรื่อง

2. ประชำชนมี
ทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่ำงปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ประชำชนทุก
กลุ่มมีโอกำสใน
กำรเข้ำถึง
เทคโนโลยีและ
บริกำรดิจิทัล มี
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจทักษะใน
กำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และ
สร้ำงสรรค์

ปี 65

ปี 62-65

หน ้าที่ 40

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

ปี 62

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
หน่วยงำนที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
สค./ สลธ.

สค.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

เป้ำหมำย
ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

หน ้าที่ 41

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

ปี 62

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
หน่วยงำนที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ

มำตรกำร 1
กำหนด
แนวทำงใน
กำรพัฒนำ
ปรับปรุง
นโยบำย/แผน/
กฎหมำย/
กฎระเบียบ/
มำตรกำร/
มำตรฐำน/
ควำมร่วมมือที่
เกี่ยวข้องที่
เกี่ยวข้องใน
กำรขับเคลื่อน
สังคมดิจิทัล

สค./ สลธ.

มำตรกำร 2
พัฒนำคลัง
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
(Knowledge
Resource) ที่
พร้อมรองรับ
ข้อมูลดิจิทัล

สค.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

เป้ำหมำย
ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มำตรกำร
มำตรกำร 3
สร้ำงโอกำส
และควำมเท่ำ
เทียมในกำร
เข้ำถึงและกำร
ใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยี
ดิจิทัลสำหรับ
ประชำชนทุก
กลุ่ม

แผนงำน/
โครงกำร

ปี 62

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
หน่วยงำนที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
สค.

ไม่มีแผนงาน /โครงการเสนอ

หน ้าที่ 42

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

เป้ำหมำย
ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มำตรกำร
มำตรกำร 4
ส่งเสริมให้
ประชำชนใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล และสื่อ
ทุกรูปแบบได้
อย่ำง
สร้ำงสรรค์
รู้เท่ำทัน และ
มีควำม
รับผิดชอบ
มำตรกำร 5
พัฒนำ
ศักยภำพของ
ประชำชนใน
กำรใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และ
สร้ำงสรรค์
รวมถึง
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด
วิเครำะห์และ
แยกแยะข้อมูล
ข่ำวสำรใน
สังคมดิจิทัล

หน ้าที่ 43

แผนงำน/
โครงกำร

ปี 62

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
หน่วยงำนที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
สค.

สค.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
แผนแม่บทการ
พัฒนาศักยภาพ
ประชากรให้
พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล

ปี 62
1 แผน

ปี 63
-

เป้ำหมำย
ปี 64
-

ปี 65
-

ปี 62-65
1 แผน

หน ้าที่ 44

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร
โครงการ
จัดทาแผน
แม่บทการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ประชากร
ให้พร้อมเข้า
สู่ยุค
เศรษฐกิจ
และสังคม
ดิจิทัล

ปี 62
8.0800

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
หน่วยงำนที่
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 62-65 รับผิดชอบ
8.0800
สค.

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
วิสัยทัศน์ :

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่ำงยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีประชำคมโลก

นโยบำยรัฐบำลข้อ 6 (6.18 กำรส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ส่งเสริมให้เกิด
กำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัลอย่ำงเต็ม
รูปแบบ

เป้ำประสงค์
ภำครัฐมีกำร
บริหำรจัดกำร
เชื่อมโยงและ
บูรณำกำรกำร
ทำงำนข้ำม
หน่วยงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
มีบริกำรที่
ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริกำร อย่ำง
โปร่งใส สะดวก
และรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
1. จำนวน
นโยบำย/แผน/
กฎหมำย/
กฎระเบียบ/
มำตรกำร/
มำตรฐำน /
ควำมร่วมมือด้ำน
รัฐบำลดิจิทัล
2. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลกำรจัด
อันดับ
E-Government
Development
Index ในด้ำน
Online Service
3. ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนต่อ
มูลค่ำของเงินที่
กองทุนฯ อนุมัติ

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

20 เรื่อง

ไม่
ร้อยละ 10
ไม่
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
ประกาศผล
ประกาศผล

ดีขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมาร้อย
ละ 0.025

ดีขึ้นกว่าปีที่ ดีขึ้นกว่าปีที่ ดีขึ้นกว่าปีที่ ดีขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมาร้อย ผ่านมาร้อย ผ่านมาร้อย ผ่านมาร้อยละ
ละ 0.025 ละ 0.025 ละ 0.025 0.025

หน ้าที่ 45

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

หน่วยงำนที่
ปี 62-65 รับผิดชอบ
ขศ./ พน./
สลธ. /ยศ./
กท.

ขศ./พน.

กท.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

หน ้าที่ 46

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

หน่วยงำนที่
ปี 62-65 รับผิดชอบ

มำตรกำร 1
กำหนดแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุง
นโยบำย/แผน/
กฎหมำย/
กฎระเบียบ/
มำตรกำร/
มำตรฐำน/ควำม
ร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
ในกำรขับเคลื่อน
รัฐบำลดิจิทัล

คท./สลธ./
ยศ./กท./พน.

มำตรกำร 2
ส่งเสริมและ
ผลักดันให้มีกำร
ปรับเปลี่ยน
กระบวนกำร
บริหำรจัดกำรของ
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

ขศ./สลธ.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

ระบบประมวล
ข้อมูลดิจิทัล
อัจฉริยะสาหรับ
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลดิจิทัล
อัจฉริยะแห่งชาติ
(Digital National
Intelligence
Analytical
Center)

1 ระบบ

-

-

-

1 ระบบ

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา
เครื่องพิมพ์ขาวดา เครื่องพิมพ์
บัตรพลาสติก และ
ซอฟต์แวร์ป้องกัน
ไวรัส จานวน 9
รายการ

9 รายการ

-

-

-

9 รายการ

หน ้าที่ 47

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)

หน่วยงำนที่
ปี 62-65 รับผิดชอบ

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

โครงการจัดทา
ระบบประมวล
ข้อมูลดิจิทัล
อัจฉริยะสาหรับ
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลดิจิทัล
อัจฉริยะแห่งชาติ
(National
Digital
Intelligence
Analytical
Center)

16.9391

-

-

-

16.9391

ขศ.

โครงการจัดหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง

1.5864

-

-

-

1.5864

ขศ.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

หน ้าที่ 48

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

หน่วยงำนที่
ปี 62-65 รับผิดชอบ

มำตรกำร 3
ส่งเสริมให้เกิด
กำรพัฒนำบริกำร
อัจฉริยะ (Smart
Service) ที่
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของ
ประชำชน และ
ผู้ประกอบกำร
ภำคธุรกิจ

ขศ./ศก.

มำตรกำร 4
ส่งเสริมให้
หน่วยงำนภำครัฐ
เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรทำงำนด้วย
กำรปรับเปลี่ยน
กำรทำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ขศ./สลธ.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

หน ้าที่ 49

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

หน่วยงำนที่
ปี 62-65 รับผิดชอบ

มำตรกำร 5
สนับสนุนให้มีกำร
เปิดเผยข้อมูลที่
เป็นประโยชน์
(Open data)
และกำรเปิด
โอกำสให้
ประชำชนมีส่วน
ร่วมใน
กระบวนกำร
ทำงำนของภำครัฐ
(Open
Government)
และตรวจสอบ
และติดตำมกำร
ดำเนินงำนของรัฐ

ขศ.

มำตรกำร 6
ส่งเสริมกำร
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ
โดยเน้นบริกำร
พื้นฐำนและ
บริกำรข้ำม
หน่วยงำน

ขศ.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

หน่วยงำนที่
ปี 62-65 รับผิดชอบ

มำตรกำร 7
ส่งเสริมกำร
พัฒนำ
แพลตฟอร์ม
บริกำรพื้นฐำน
(Common
platform)
ภำครัฐ เพื่อ
รองรับกำรพัฒนำ
แอปพลิเคชั่น
หรือบริกำรภำครัฐ
รูปแบบใหม่ๆ

ขศ.

ไม่มีแผนงาน/โครงการเสนอ
ข้าราชการ
ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมายใน
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่จาเป็น

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

หน ้าที่ 50

โครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

6.0000

สลธ.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ปี 62-65

ข้าราชการ และ ร้อยละ 80
พนักงานราชการ
บรรจุใหม่ ในสังกัด
สานักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ข้าราชการ
ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมายใน
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ได้รับการ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติ
ราชการ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

หน ้าที่ 51

กลยุทธ์/
มำตรกำร

แผนงำน/
โครงกำร

วงเงินจำแนกรำยปี (ล้ำนบำท)

หน่วยงำนที่
ปี 62-65 รับผิดชอบ

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

โครงการ
ข้าราชการและ
พนักงาน
ราชการบรรจุ
ใหม่ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

2.0000

สลธ.

โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใน
การปฏิบัติ
ราชการ

0.8993

0.8993

0.8993

0.8993

3.5972

สลธ.

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 แผนงานบูรณาการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด

ยุทธฯ ชาติ
20 ปี

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
6.6. ต่อต้ำนกำรทุจริต สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ภำครัฐ

5. สร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.2 วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำฯ พัฒนำคลังข้อมูล ระบบพยำกรณ์
และกำรเตือนภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 7การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้ำหมำยที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งประเทศและสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลรำยใหม่เพิม่ ขึ้นรวมทั้งพัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำง
ไซเบอร์ให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อรับมือคุกคำมทำงออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้ำหมำยที่ 1 ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ
และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพือ่ ลดควำมเสี่ยง
จำกภัยพิบัติควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัย
ลดลง

5.1 อันดับควำมพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น

1.1 อันดับประสิทธิภำพของภำครัฐ จัดทำ
โดยสถำบันนำนำชำติ อยู่ในอันดับสอง
ของอำเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 12

5.1 ระบบพยำกรณ์และเตือนภัยล่วงหน้ำสำหรับภำคเกษตร
และกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงธรรมชำติในพื้นที่เสี่ยงภัย
5.2 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวังภัยธรรมชำติ

5.3 จำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย
ในปี 2564

ข้อ 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

ข้อ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.18 กำรส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล (1) ผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (2) ใช้ดิจิทัลรองรับภำคธุรกิจกำรเงิน บริกำร สื่อสำรบันเทิง (3) รองรับกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม/เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (4) ปรับปรุงบทบำทภำรกิจหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรผลักดันงำน (5) จัดคณะกรรมกำร
ระดับชำติเพื่อขับเคลื่อน
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.7 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทลั

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ ุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล

ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ICT เพื่อบริหารจัดการ
อุตุนิยมวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change)

ดศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

สดช.

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

1.ประชำชนทั่วประเทศสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2. ภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตและบริกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

3. ประชำชนทุกกลุ่มมีโอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและบริกำรดิจทิ ลั
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
และสร้ำงสรรค์

4. ภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำรเชื่อมโยงและ
บูรณำกำรกำรทำงำนข้ำมหน่วยงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีบริกำรที่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริกำร อย่ำงโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว

1. จำนวนนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำม
ร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลและด้ำนกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (คท./อช./สลธ.)
2. อันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน Technological Infrastructure
ของประเทศไทยตำมกำรจัดอันดับของ IMD (พน.)

1. จำนวนนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/ควำมร่วมมือที่เอื้อ
ต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(คท./สลธ./พน. )
2. อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล (Digital Competitiveness)
ดีขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ (ศก./พน.)

1. จำนวนนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร /ควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรนำเทคโนโลยีดจิ ิทัลไปใช้ในมิตทิ ำงสังคม (สค./ สลธ )
2. ประชำชนมีทกั ษะกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั อย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
เพิ่มขึน้ (สค.)

ยุทธศาสตร์

5. ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตฯ
5.3 การบริหารจัดการน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ

6.8 แก้ปัญหำน้ำท่วมและปัญหำขำดแคลนน้ำ

5.5 แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์

ยุทธ DE

ยุทธศาสตร์
จัดสรรงบ

แผนงาน
บูรณาการ

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

5.2 จำนวนหมู่บ้ำนที่มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึง เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 30 เป็นมำกกว่ำร้อยละ 85 ใน
ปี 2564
5.4 จำนวนหน่วยงำนภำครัฐมีระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 47 เป็น
มำกกว่ำร้อยละ 80 ในปี 2564

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.2 ยกระดับกำรศึกษำ กำรใช้สื่อละเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
4.5 ส่งเสริมจรรยำบรรณสื่อ /พัฒนำภำคประชำชนให้รู้เท่ำทันสื่อโดยเฉพำะสื่อออนไลน์

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

นโยบาย
รัฐบาล

(ตัวชี้วัด)
แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

1. ด้านความมั่นคง
1.5 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ยุทธศาสตร์ ดศ. และ สดช. พ.ศ. 2562-2565

1. จำนวนนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/
มำตรฐำน/ควำมร่วมมือด้ำนรัฐบำลดิจิทัล (พน./ขศ./
สลธ./ยศ./กท.)
2. ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของคะแนนผลกำรจัดอันดับ EGovernment Development Index ในด้ำน Online
Service Index เพิ่มขึ้น
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนต่อมูลค่ำของเงินที่
กองทุนฯ อนุมัติ (กท.)

มาตรการ
ผลผลิต

โครงการปี 2561
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1. กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่วมมือที่
เกี่ยวข้อง ที่เป็นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (คท./
อช./สลธ.)
2. กำหนดนโยบำยหรือแผนในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนหรือกฎเกณฑ์ในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั ที่
สอดคล้องกัน เพื่อให้กำรทำงำนระหว่ำงระบบสำมำรถทำงำน เชื่อมโยงกันได้ บูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน อย่ำง
มีควำมมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทำให้ระบบหรือกำรให้บริกำร มีควำมน่ำเชื่อถือ (คท.)
3. กำหนดแนวทำงกำรใช้โครงข่ำยเชื่อมโยงแบบเปิด (open access) ให้เป็นโครงข่ำยเดียวสำมำรถให้บริกำรประชำชน
ได้อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมกำรแข่งขันในตลำดของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ในส่วนบริกำรปลำยทำง และส่งเสริมกำรใช้
โครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเพื่อให้เกิดกำรขยำยต่อในกำรลงทุน (คท.)
4. กำหนดนโยบำยในกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (กิจกำรสื่อสำร กิจกำรโทรทัศน์
กิจกำรวิทยุคมนำคม กิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรสื่อสำรดำวเทียม และกำรบริหำรคลื่นควำมถี่) รวมทั้งกำรหลอมรวมของ
เทคโนโลยีในอนำคตเพื่อสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และ
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (คท./อช.)
5. กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรของประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมทั้งสนับสนุนให้มีดำวเทียมสื่อสำรภำครัฐ เพื่อควำมมั่นคง (อช)

1. กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/
มำตรฐำน/ควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (ศก./สลธ./พน.)
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล (ศก.)
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรม (ศก.)
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ตลำดกำรค้ ำ ออนไลน์ (E-commerce) ของผู้ ป ระกอบกำร โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรขับเคลื่อน (ศก.)

1. กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/
มำตรฐำน/ควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล (สค./กม./ยศ/กท.)
2. พัฒนำคลังทรัพยำกรสำรสนเทศ (Knowledge Resource) ที่พร้อมรองรับข้อมูลดิจิทัล
(สค.)
3. สร้ำงโอกำสและควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับประชำชนทุกกลุ่ม (สค.)
4. ส่งเสริมให้ประชำชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อทุกรูปแบบได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ รู้เท่ำทัน
และมีควำมรับผิดชอบ (สค.)
5. พัฒนำศักยภำพของประชำชนในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้ำงสรรค์
รวมถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรในสังคมดิจิทัล (สค.)
6. ส่ งเสริ มสนั บสนุ นกำรวิ จัยและพั ฒนำนวั ตกรรมด้ ำนเทคโนโลยี ดิ จิทั ลเพื่ อใช้ ในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรม
(กท.)

1. กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/มำตรฐำน/
ควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล (คท./สลธ./ยศ./กท./พน.)
2. ส่งเสริมและผลักดันให้มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (ขศ./สลธ.)
3. ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำบริกำรอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
และผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ (ขศ./ศก.)
4. ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนด้วยกำรปรับเปลี่ยนกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (ขศ./สลธ.)
5. สนับสนุนให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรทำงำนของภำครัฐ (Open Government) และตรวจสอบและติดตำมกำรดำเนินงำน
ของรัฐ (ขศ.)
6. ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ โดยเน้นบริกำรพื้นฐำนและบริกำร
ข้ำมหน่วยงำน (ขศ.)
7. ส่งเสริมกำรพัฒนำแพลตฟอร์มบริกำรพื้นฐำน (Common platform) ภำครัฐ เพื่อรองรับกำรพัฒนำ
แอปพลิเคชั่น หรือบริกำรภำครัฐรูปแบบใหม่ๆ (ขศ.)

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล

กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กำรพัฒนำสังคมดิจิทัล

กำรส่งเสริมบริกำรดิจิทัล

1. โครงกำรจัดทำแผนแม่บทกำรพัฒนำศักยภำพประชำกรให้พร้อมเข้ำสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัล (8.0800 ลบ.) (สค.)

1. โครงกำรจัดทำระบบประมวลข้อมูลดิจทิ ัลอัจฉริยะสำหรับศูนย์วิเครำะห์ขอ้ มูลดิจิทัล
อัจฉริยะแห่งชำติ (National Digital Intelligence Analytical Center) (16.9391 ลบ.)
(ขศ.)
2. โครงกำรจัดหำเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (1.5864 ลบ.) (ขศ.)
3. โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตริ ำชกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (1.5000 ลบ.) (สลธ.)
4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (0.8993 ลบ.) (สลธ.)

1. โครงกำรบริกำรอินเทอร์เน็ตสำธำรณะสู่ชุมชน (240.0000 ลบ.) (คท.)
2. โครงกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพบริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ำยเพื่ อ ประโยชน์
สำธำรณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2 (52.4512 ลบ.) (คท.)
3. โครงกำรจั ด ท ำแผนแม่ บ ทกำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ นโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ระยะ 5 ปี (19.5000 ลบ.) (คท.)

คท.

1. โครงกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำนโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital
Economy Policy Unit) (8.0000 ลบ.) (พน.)

พน.

สค.

ขศ. / สลธ.

ภาคผนวก
รหัสนโยบาย/ตัวชี้วัด

รหัสนโยบาย/ตัวชี้วัด
นโยบาย
P 6.8 นโยบายรัฐบาลข้อ 6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมและปัญหาขาดแคลนน้าฯ
P 6.18 นโยบายรัฐบาลข้อ 6.18 การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลฯ
ตัวชี้วัด
ตัวชีวัดเป้าประสงค์กระทรวงฯ ยุทธศาสตร์ 1
S 1.1 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง (ร้อยละ 50)
S 1.2 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (Network Readiness index: NRI )
(อันดับ 58)
S 1.3 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD (อันดับ 40)
S 1.4 จ้านวนหน่ วยงานเป้าหมายที่มีการจัดตังหน่วยงานประสานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Sectorbased CERT) เพิ่มขึนต่อปี (2 หน่วยงาน)
S 1.5 ร้อยละของหน่ วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ (ร้อยละ 80)
S 1.6 นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรฐานที่เอือต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (1 เรื่อง)
ตัวชีวัดเป้าประสงค์กระทรวงฯ ยุทธศาสตร์ 2
S 2.1 จ้านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพิ่มขึนต่อปี (2,000 ราย)
S 2.2 ร้อยละของมูลค่าการซือขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เพิ่มขึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2)
S 2.3 จ้านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่ (ไม่น้อยกว่า 100 ราย)
S 2.4 จ้านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(ไม่น้อยกว่า 25,000 คน)
ตัวชีวัดเป้าประสงค์กระทรวงฯ ยุทธศาสตร์ 3
S 3.1 อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index (อันดับ 34)
S 3.2 จ้านวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน
(ไม่น้อยกว่า 12 บริการ)
S 3.3 จ้านวนชุดข้อมูล Government Open Data ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจสามารถน้าไปใช้ได้ (300 ชุดข้อมูล)
S 3.4 จ้านวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ (425,000 ครัง)
ตัวชีวัดเป้าประสงค์กระทรวงฯ ยุทธศาสตร์ 4
S 4.1 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ (ร้อยละ
85)
S 4.2 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ 73)
S 4.3 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน (ร้อยละ 85)

ตัวชีวัดเป้าประสงค์ สป.ดศ. ยุทธศาสตร์ 1
SD 1.1 ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมายที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง (ร้อยละ 50)
SD 1.2 จ้านวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ มาตรฐาน /ความร่วมมือด้านต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง)
SD 1.3 ร้อยละความส้าเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอ้านวยความยุติธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)
ตัวชีวัดเป้าประสงค์ สป.ดศ. ยุทธศาสตร์ 2
SD 2.1 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าแผนพัฒนาก้าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(ระดับ 5)
SD 2.2 จ้านวนหลักสูตรส้าหรับใช้ในการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (3 หลักสูตร)
SD 2.3 ร้อยละความส้าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด้าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน (ร้อยละ 80)
ตัวชีวัดเป้าประสงค์ สป.ดศ. ยุทธศาสตร์ 3
SD 3.1 ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 80)
SD 3.2 ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการการต่อต้านทุจริต (ร้อยละ 80)
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