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คำนำ
ตามที่ คณะรั ฐ มนตรี รั ฐบาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั นทร์ โอชา มี มติ เห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ การจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และแผนแม่บทอื่นๆ โดยคานึงถึงความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการแผ่นดินควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
สานั กงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จึงได้มีการทบทวนและปรับ ปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมี ก ารจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
โดยเป็ นไปตามมาตรการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 2 เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
และมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ราชการและประกอบติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ส านั กงานคณะกรรมการดิจิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ จึงได้จัด ทาแผนปฏิ บั ติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติ ราชการและประกอบติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดต่อไป
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ข้อ 2 กำรป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญ หำที่ มี ผ ลกระทบต่ อควำมมั่น คง เพื่ อแก้ไขปั ญ หำเดิ ม
ที่มีอยู่อย่ำงตรงประเด็นจนหมดไปอย่ำงรวดเร็ว
ข้อ 2.1 กำรแก้ ไขปั ญ หำควำมมั่ น คงในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ปั ญ หำเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ได้ รั บ
กำรแก้ไขอย่ำงจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชำติ เช่น อำชญำกรรมทำงไซเบอร์
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ข้อ 2.2 กำรติ ด ตำม เฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหำที่ อ ำจอุ บั ติ ขึ้ น ใหม่
เพื่ อ ให้ ท รำบสถำนกำรณ์ ล่ ว งหน้ ำ และสำมำรถแก้ ไขปั ญ หำและภั ย คุ ก คำมในอนำคตได้ ทั น ท่ ว งที อำทิ
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
ข้อ 3.3 กำรพัฒ นำระบบเตรียมพร้อมแห่ งชำติและกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำม
ให้มีประสิทธิภำพเพื่อให้มีควำมพร้อมเผชิญกับสภำวะไม่ปกติ ภัยคุกคำมทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้ง
ภัยพิบัติและภัยคุกคำมรูปแบบต่ำงๆ
ข้อ 4 กำรบู ร ณำกำรควำมร่ว มมื อ ด้ ำนควำมมั่ น คงกั บ อำเซี ย นและนำนำชำติ รวมถึ ง
องค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่จะรองรับปัญหำร่วมกันได้
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต อุตสำหกรรมและบริกำรไทยต้องพร้อมรับมือ
และสร้ ำงโอกำสจำกควำมท้ ำทำยที่ เกิ ด ขึ้น จำกปฏิ วัติ อุ ต สำหกรรมครั้งที่ 4 ที่ เป็ น ผลของกำรหล่ อ หลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรวดเร็วเป็นวงกว้ำง
ข้อ 2.3 อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูลและปัญญำประดิษฐ์ในกำรเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมและ
บริกำร ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
ข้อ 2.4 อุ ต สำหกรรมและบ ริ ก ำรขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ใช้ ต ำ แห น่ ง ที่ ตั้ ง
ทำงภูมิศำสตร์ของประเทศไทยในกำรส่งเสริมกำรคมนำคม ขนส่ ง และโลจิสติกส์ ให้ เป็นฐำนกำรผลิ ตของ
ภูมิภำคเพื่อกำรส่งออกสู่ตลำดโลก
ข้อ 3 สร้ ำ งควำมหลำกหลำยด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย ว มุ่ งพั ฒ นำธุ ร กิ จ ด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย ว
ให้ มี มู ล ค่ ำ สู ง เพิ่ ม มำกยิ่ ง ขึ้ น ใช้ ป ระโยชน์ จ ำกข้ อ มู ล และภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น และควำมหลำกหลำยของ
กำรท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทำงและแนวโน้มตลำดใหม่ โดยกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ รวมทั้ง
ใช้เทคโนโลยีและทิศทำงและแนวโน้มของตลำดยุคใหม่
ข้อ 4 โครงสร้ ำงพื้ น ฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้ำงพื้น ฐำนเป็น สิ่ งจำเป็น สำหรับ
ประเทศไทยในยุคของกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง
ข้อ 4.4 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้ำงควำมรู้และโอกำส
ในกำรเข้ำถึงโครงข่ำยบรอดแบรนด์ห ลำกรูปแบบตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ โดยมีรูปแบบกำรเชื่อมโยง
ด้ำนดิจิทัลที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันในระดับสำกลทั้งภำครัฐและเอกชน มีกำรสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม
ที่ทำให้เกิดกำรสร้ำงงำนบริกำรในโลกดิจิทัลใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของงำนบริกำรและบริหำรของภำครัฐ
และเอกชน และสร้ำงควำมมั่นคงในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยดิจิทัลเชื่อมต่อกับโลก
ข้อ 5 พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำร
ยุคใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ กลำง เล็ก วิสำหกิจเริ่มต้น วิสำหกิจชุมชน หรือวิสำหกิจเพื่อสังคม
รวมทั้งเกษตรกร
ข้อ 5.4 สร้ำงโอกำสเข้ำถึงข้อมูล โดยกำรสร้ำงโอกำสให้ผู้ ประกอบกำรสำมำรถ
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่ อต่อยอดพัฒนำธุรกิจเดิม
และสร้ ำงธุ ร กิจ ใหม่ ก ำรพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มูล และสร้ำงระบบเชื่อ มโยงข้ อ มูล ระหว่ำงหน่ ว ยงำนภำครัฐ
ให้มีมำตรฐำนเดียวกัน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต มุ่ ง เน้ น กำรพั ฒนำคนเชิ ง คุ ณ ภำพ
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ
ข้อ 3 ปฏิ รู ป กระบวนกำรเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ข้อ 3.4 กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นกำรจัดระบบกำรศึกษำและ
ระบบฝึ ก อบรมบนฐำนสมรรถนะที่ มี คุ ณ ภำพสู งและยื ดหยุ่น ผ่ ำนกำรพั ฒ นำกลไกต่ ำงๆ อำทิ กำรพั ฒ นำ
กำรศึกษำออนไลน์แบบเปิด กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกำรรู้ดิจิทัล
ข้อ 6 กำรสร้ ำงสภำพแวดล้ อมที่ เอื้อต่อกำรพั ฒ นำและเสริมสร้ำงศั กยภำพทรัพ ยำกร
มนุษย์ มุ่งเน้น กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุ ขของครอบครัวไทย กำรส่งเสริมบทบำทในกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ
ภำคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรปลูกฝังและพัฒ นำทักษะนอกห้องเรียน
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 6.4 กำรพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ กำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ โดยกำร
เชื่อมโยงข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
ข้อ 1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ
ข้อ 2 กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ข้อ 2.1 กำรพั ฒ นำศู น ย์ ก ลำงควำมเจริญ ทำงเศรษฐกิ จ สั งคม และเทคโนโลยี
ภูมิภำค เพื่อให้สำมำรถดูแลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำกรได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ กระจำยโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี คมนำคมและกำรสื่อสำร
ข้อ 2.5 สนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่บนฐำนข้อมูลควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรขยำยเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้ ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ต่ำงๆ และไปใช้
เพื่อพัฒนำพื้นที่
ข้อ 3 กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม
ข้อ 3.6 กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม สนับสนุนกำรพัฒ นำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และสื่อสร้ำงสรรค์ เพื่อรองรับ สังคมยุคดิจิทัล พัฒ นำระบบโครงสร้ำงเครือข่ำยด้ำนข้ อมูลเพื่อให้ ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องทันสมัยได้อย่ำงรวดเร็ว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อ 3 สร้ ำ งกำรเติ บ โตอย่ ำ งยั่ ง ยื น บนสั ง คมที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สภำพภู มิ อ ำกำศ ปรั บ ปรุ ง
กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติทั้งระบบ และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของประชำชนในกำรรับมือและปรับตัว
เพื่ อ ลดควำมสู ญ เสี ย และเสี ย หำยจำกภั ย ธรรมชำติ แ ละผลกระทบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเปลี่ ย นแปลง
สภำพภูมิอำกำศ พร้อมทั้งสนับสนุนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
ข้อ 3.2 มีกำรปรับตัวเพื่ อให้ ล ดควำมสู ญ เสี ยและเสียหำยจำกภั ยธรรมชำติและ
ผลกระทบที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ โดยพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล กำรคำดกำรณ์
สภำพภูมิอำกำศและระบบเตือนภัยล่วงหน้ำที่รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภำพ
ข้อ 6 ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก ำหนดอนำคตประเทศ พั ฒ นำเครื่อ งมื อ และกลไก
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ
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ข้อ 6.2 พั ฒ นำเครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม และระบบประชำธิ ป ไตย
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเพิ่ ม บทบำทของประชำชนในกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรอนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครองและจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อ 1 ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ทันสมัยมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส
ข้อ 1.2 ภำครั ฐ มี ค วำมเชื่ อ มโยงในกำรให้ บ ริ ก ำรสำธำรณะต่ ำ งๆ ผ่ ำ นกำรน ำ
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล มำประยุกต์ใช้ มีร ะบบกำรบริห ำรจัดกำรข้อมูล ที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่ วยงำนและ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ นำไปสู่กำรวิเครำะห์ กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ มีกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
ในกำรให้บริกำรสำธำรณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร
ข้อ 2 ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ช ำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยง
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่
ข้อ 4 ภำครั ฐ มี ค วำมทั น สมั ย ทั น กำรเปลี่ ย นแปลง และมี ขี ด สมรรถนะสู ง สำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล
ข้อ 4.2 พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย กำรบริหำรจัดกำร
ที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีควำมโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัล มำใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
ข้อ 6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ทุกภำคส่วนร่วมต่อต้ำน
กำรทุจริตภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้ จั ด ท ำขึ้ น
ในช่ วงเวลำของกำรปฏิรูป ประเทศท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ โลกที่เปลี่ ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมำกขึ้น โดยได้น้ อมนำหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำนำทำงในกำรพัฒนำ
ประเทศต่อเนื่ องจำกแผนพัฒ นำฯ ฉบั บ ที่ 9 ถึง 11 เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน และช่วยให้ สังคมไทยสำมำรถ
ยืนหยัดอยู่ได้อย่ำงมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้กำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมสมดุลและยั่งยืน
กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในกำรเชื่อมต่อ
กับยุ ทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในลักษณะกำรแปลงยุทธศำสตร์ระยะยำวสู่กำรปฏิบัติ โดยในแต่ละยุ ทธศำสตร์
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นกำรพัฒนำ พร้อมทั้งแผนงำน/โครงกำรสำคัญที่ต้องดำเนิ นกำร
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อเตรียมควำมพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ส ำมำรถปรับ ตัว รองรับ ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงได้อ ย่ำงเหมำะสม
ขณะเดี ย วกั น ยั งได้ ก ำหนดแนวคิ ด และกลไกกำรขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตำมประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน เพื่ อ ก ำกั บ
ให้ กำรพั ฒ นำเป็ น ไปอย่ ำงมี ทิศทำงและเกิด ประสิ ทธิภ ำพ น ำไปสู่ กำรพั ฒ นำเพื่ อประโยชน์สุ ขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทย
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สำหรับรำยละเอียดสำระสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้ ำหมำยที่ 3 คนไทยมี กำรศึ กษำที่ มีคุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมี ค วำมสำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.2 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรอ่ำนหำควำมรู้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรั บ เปลี่ ย นค่ ำนิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สำธำรณะ และพฤติก รรม
ที่พึงประสงค์
3.1.5 จัดสรรเวลำและพื้นที่ออกอำกำศให้ แก่สื่ อสร้ำงสรรค์ที่ส่งเสริมกำรปลูกฝั งคุณธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยมอันดี โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่มีผู้ชมมำกที่สุดและส่งเสริมกำรใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทสิทธิและหน้ำที่กำรเป็นพลเมืองที่ดี
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.6 จัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์สื่อสำร
เคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่ มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยสะดวกทั่วถึงไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำรทำงภำษี
จูงใจ ให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก
3.5 เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกำรบริห ำรจัด กำรระบบสุ ขภำพภำครัฐ และปรับระบบกำรเงินกำรคลั ง
ด้ำนสุขภำพ
3.5.4 บูรณำกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศของแต่ละระบบหลักประกั นสุขภำพให้เกิดควำมเป็น
เอกภำพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ กำรใช้บริกำร งบประมำณกำรเบิกจ่ำย และกำรติดตำมประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม
แนวทางการพัฒนา
3.2 กระจำยกำรให้ บ ริ ก ำรภำครัฐ ทั้ งด้ ำ นกำรศึ ก ษำ สำธำรณสุ ข และสวั ส ดิ ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพ
ให้ ค รอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ตลอดจนปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย แวดล้ อ มทำงธุ ร กิ จ รวมทั้ ง กฎหมำย กฎระเบี ย บ
ให้ เกิ ด กำรแข่ งขัน ที่ เป็ น ธรรม เพื่ อให้ ป ระชำกรทุ ก กลุ่ ม มี โอกำสเข้ ำถึงบริก ำรของรัฐ และทรัพ ยำกรอย่ ำง
เท่ำเทียมกันสำมำรถพัฒนำศักยภำพ และยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น โดย
3.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมกัน
มำกขึ้น ระหว่ำงพื้ น ที่ โดย (1) สร้ ำงแรงจู งใจให้ บุค ลำกรครูมี กำรกระจำยตัว อย่ ำงมีป ระสิ ท ธิภ ำพมำกขึ้ น
ทั้งมำตรกำรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ สวัสดิกำรบ้ำนพักครู เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพที่ชัดเจน
เพิ่ ม โอกำสในกำรพั ฒ นำครู (2) สร้ ำ งระบบควำมรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) ของกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
โดยนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำมำประกอบกำรประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
โดยใช้โครงข่ำยเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร เพื่ อช่วยเหลื อ โรงเรียนที่ อยู่ห่ ำงไกลและขำดแคลน
ครูผู้สอน
3.2.2 บริ ห ำรจั ด กำรกำรให้ บ ริ ก ำรสำธำรณ สุ ข ที่ มี คุ ณ ภำพให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
ผ่ำนกำรพัฒนำระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภำค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้ น ควบคู่ ไปกั บ บริ ห ำรจั ด กำรกำรให้ บ ริ ก ำรระบบควบคุ ม โรคที่ มี คุ ณ ภำพ พร้ อ มทั้ งน ำเทคโนโล ยี
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โดยเฉพำะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มำใช้ในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์ เฉพำะทำงในพื้นที่
ห่ำงไกล
3.3 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒ นำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงิน
ฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน
ที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน โดย
3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัย และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ในชุมชนเพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่และกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ไปสู่เชิงพำณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสร้ำงกำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.1.2 กำรพัฒนำภำคกำรเงิน
1) เพิ่มประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิน ทั้งในตลำดเงินและตลำดทุน
ให้สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจลดต้นทุนกำรให้บริกำร และช่วยสนับสนุนกำรดำเนินมำตรกำร
ทำงกำรคลังให้มีป ระสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น โดยส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันในระบบสถำบันกำรเงิน
ให้ ม ำกขึ้ น ส่ ง เสริ ม กำรใช้ บ ริ ก ำรทำงกำรเงิ น และระบบกำรช ำระเงิ น ทำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Money/
E-Payment) และบริ ก ำรทำงกำรเงิ น ที่ เป็ น นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ (FinTech) ขณะเดี ย วกั น
ต้ อ งเร่ งพั ฒ นำโครงสร้ ำงพื้ น ฐำนทำงกำรเงิน อำทิ กำรปรับ ปรุง กฎหมำยทำงด้ ำนกำรเงิน กำรคุ้ ม ครอง
ผู้ใช้บริกำร ระบบกำรกำกับดูแลและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรเงิน ตลอดจนสนับสนุนมำตรกำรต่ำงๆ ภำยใต้
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ และแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้จะต้องเร่งประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้
บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภำคธุรกิจและประชำชนทั่วไปควบคู่กันไป
3) พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบท
กำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สำมำรถจัดสรรทรัพยำกรของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนกำรพัฒนำตลำด
ทุนของประเทศให้มีควำมกว้ำงและควำมลึกมำกขึ้น เพื่อเป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ
โดยกำรสนับสนุนให้สถำบันกำรเงินออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินให้ตอบสนองควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่ม อำทิ
กลุ่มผู้สูงอำยุที่ต้องกำรหลักประกันกำรดำรงชีวิตหลังเกษียณ กลุ่มเกษตรกร ที่ต้องกำรเครื่องมือในกำรประกัน
ควำมเสี ยหำยพื ช ผล เพื่ อรองรั บ กำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภู มิ อำกำศ ในขณะที่ กลุ่ ม วิ สำหกิ จขนำดกลำงและ
ขนำดย่ อมที่มีควำมต้องกำรเงินทุนในลักษณะกำรร่วมทุน อำทิ กองทุนร่วมลงทุนหรือกำรระดมทุนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (Crowd Funding)
3.2.2 กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม
เพื่อให้ ประเทศไทยสำมำรถก้ำวไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง จำเป็นต้องมีกำรกำหนด
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีศักยภำพในปัจจุบันเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้ง
กำหนดอุตสำหกรรมอนำคตที่สำมำรถใช้โอกำสของกำรเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น กำรก้ำวเข้ำสู่
สั ง คมผู้ สู ง อำยุ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำวะภู มิ อ ำกำศ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงเทคโนโลยี กำรปรั บ ตั ว เข้ ำ สู่
ยุคอุตสำหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อยกระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยกำรกำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 นั้น
พิจำรณำจำก 2 มิติ คือ โอกำสของประเทศไทยจำกกำรเปลี่ยนแปลงในบริบทต่ำงๆในโลก และศักยภำพในกำร
แข่งขัน ที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม
อุตสำหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐำนที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นก้ำวหน้ำ
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มำกขึ้น และ (2) กลุ่มอุตสำหกรรมอนำคตที่ใช้โอกำสจำกบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสำหกรรมทั้งสองกลุ่ม
มีแนวทำงกำรพัฒนำหลักที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
1) พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบั นเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยกำรพัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนของ
กำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่ (1) อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน
ที่พัฒ นำไปสู่ย ำนยนต์ในอนำคต อำทิ ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (2) อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็ กทรอนิกส์ที่สำมำรถ
พัฒ นำไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำไปสู่อุตสำหกรรม
เคมีภัณฑ์ชีวภำพและพลำสติกชีวภำพ (4) อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร ที่พัฒนำเป็นอำหำรสุขภำพ อำหำร
สร้ำงสรรค์และอำหำรสำหรับกลุ่มเฉพำะ อำทิ ฮำลำล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐำนต่อยอดสู่อุตสำหกรรมชีวภำพต่ำง ๆ
(5) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติกซึ่งมีกำรต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ยำง
ล้อ ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพ และ (6) อุตสำหกรรมที่ใช้ศักยภำพของทุนมนุษย์ อำทิ อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
ต่ำง ๆ
2) วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสำหรับอนำคต โดยมุ่งสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่
ที่ผสำนโอกำสจำกแนวโน้มบริบทโลกในอนำคตและกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรในตลำดเฉพำะและตลำดที่รองรับควำมต้องกำรรูปแบบใหม่ในอนำคต โดยให้ควำมสำคัญ
ในลำดับต้นกับอุตสำหกรรมที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดจำกฐำนควำมเก่งของอุตสำหกรรมศักยภำพในปัจจุบัน
ได้แก่ (1) อุตสำหกรรมหุ่ น ยนต์อัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภ ำพของภำคกำรผลิ ตและบริกำร
โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรใช้ระบบอัตโนมัติมำกขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศ
ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรผลิต พัฒนำ และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับ
กำรผลิตและธุรกิจบริกำรในอนำคต (2) อุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำน โดยระยะแรกอำจเน้นด้ำนกำรผลิต
ชิ้นส่วนอำกำศยำนที่สำมำรถต่อยอดจำกศักยภำพของอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ และขณะเดียวกันควร
เร่งวำงระบบและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรซ่อมบำรุงอำกำศยำนอย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อรองรับธุรกิจกำร
ซ่ อ มบ ำรุ ง อำกำศยำนในระยะต่ อ ไป (3) อุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท ำงกำรแพทย์
โดยในระยะแรกเน้ น อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ริ ม ำณควำมต้ อ งกำรใช้ ในประเทศสู งและใช้ เทคโนโลยี
ที่ยังไม่สูงนักก่อน เพื่อสนับสนุนกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรสุ ขภำพนำนำชำติและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
และขณะเดีย วกัน ต้องเร่งวิจั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยีส ำหรับ กำรผลิ ตเครื่องมือและอุป กรณ์ ที่มี ระดับควำม
ซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น (4) อุตสำหกรรมพลังงำนชีวภำพ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งต้องให้ควำมสำคัญ กับกำรพัฒ นำปัจจัย
สนับสนุน เพื่อวำงรำกฐำนกำรพัฒนำศักยภำพของอุตสำหกรรมอนำคต
2.2) พั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนและเทคโนโลยี ร องรั บ อุ ต สำหกรรมอนำคต
โดยมุ่ งเน้ น กำรลงทุ น เพื่ อสร้ำงควำมพร้ อ มของโครงสร้ำงพื้ น ฐำนทำงกำยภำพทั้ งด้ำนกำรคมนำคมขนส่ ง
กำรบริหำรจัดกำรน้ำ ระบบโครงข่ำยโทรคมนำคมและกำรสื่อสำรต่ำงๆ รวมทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงระบบและ
กำรบริหำรจัดกำร อำทิ ระบบกำรบ่มเพำะและถ่ำยทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่ผู้ประกอบกำรไทย กำรสร้ำงและ
พัฒนำศูนย์วิจัยและทดสอบกลำงสำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพื่อรองรับกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนำคต
3.2.3 กำรพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว
1) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำรที่มีศักยภำพ
ทั้งฐำนบริกำรเดิมและฐำนบริกำรใหม่ เพื่อส่ งเสริมให้ เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่ำงเข้มแข็ง โดยมี
แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
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1.2) ยกระดับฐำนธุรกิจบริกำรใหม่ที่มีแนวโน้มขยำยตัวและมีศักยภำพในกำร
เติ บ โต เช่ น ธุ ร กิ จ บริ ก ำรดิ จิ ทั ล กำรศึ ก ษำนำนำชำติ ธุ ร กิ จ บั น เทิ ง และคอนเทนต์ และบริ ก ำรวิ ช ำ ชี พ
ให้ ก้ ำ วไปสู่ บ ริ ก ำรที่ ทั น สมั ย มำกขึ้ น โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ำกเทคโนโลยี ใ หม่ เช่ น กิ จ กำร Cloud Service
แอพพลิเคชั่นทำงกำรเงิน กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจ
บริกำรที่มีศักยภำพเพื่อให้ เกิดกำรเติบ โตอย่ ำงบูรณำกำร และส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันบนฐำนกำรพัฒ นำ
เชิงธุรกิจและกระจำยผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทำน
3.2.4 กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน
3) สนับสนุนผู้ประกอบกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ
น ำพำณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำใช้ ในกำรเพิ่ ม ผลิ ต ภำพในกำรค้ ำและกำรประกอบธุ รกิ จ ทั้ งในภำคกำรผลิ ต
กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนกำรเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภำครัฐควรให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒ นำระบบกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมปลอดภัย กำรพัฒนำระบบรับรองผู้ซื้อ
ผู้ขำยที่มีมำตรฐำนและน่ำเชื่อถือ ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะและกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนฝีมือโดยเสรี
4) ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดย (1) สร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ที่มี
จิตวิญญำณในกำรเป็ นผู้ประกอบกำรที่มีทักษะในกำรทำธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิ ต
กำรจัดกำรกำรขำยหรือเป็น Smart SMEs และพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน เพื่อกำรพึ่งตนเองโดยสนับสนุน
กำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนตำมควำมพร้อมและศักยภำพในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรกำหนดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรทั้งในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับอุดมศึกษำ และสำยอำชีพให้มี
ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในกำรเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ และตระหนั ก ถึ งแนวโน้ ม กำรท ำธุ รกิ จ สี เขี ย ว ตลอดจนกำรสร้ ำ ง
สภำพแวดล้ อ มในสถำนศึ ก ษำให้ เอื้ อ ต่ อ กำรเรี ย นรู้ แ ละกระตุ้ น กำรเป็ น ผู้ ป ระกอบกำร (2) สร้ ำ งสั ง คม
ผู้ประกอบกำร โดยสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรทำธุรกิจ ทั้งในเรื่องกำรเข้ำถึงข้อมูลด้ำนธุรกิจและสิท ธิ
ประโยชน์แหล่งเงินทุนนวัตกรรมสำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรจัดกำรและกำรตลำด รวมทั้งกำหนดมำตรกำรสนับสนุนให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีกำร
จดทะเบียนธุรกิจตำมกฎหมำย และพัฒนำกลไกสนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยมุ่งเน้นกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได้ (3) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่ำ
และกำรเชื่อมโยงกับธุรกิจขนำดใหญ่ รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสในกำรดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศโดยกำรกำหนด
นโยบำย/มำตรกำร เพื่ อจู งใจให้ บ ริ ษั ทขนำดใหญ่ ที่ มีกำรค้ ำและกำรลงทุ นในต่ำงประเทศเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ให้สำมำรถเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศและห่วงโซ่กำรผลิตของโลก ตลอดจน
ส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
6) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมำยและกฎระเบี ย บเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรค้ ำ ที่ เป็ น ธรรมและ
อำนวยควำมสะดวกกำรค้ ำกำรลงทุ น ตลอดจนกำรด ำเนิ น ธุ รกิจ ของวิส ำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่ อ ม
โดยปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทำงปฏิบัติด้ ำนพิธีกำรศุลกำกรที่ส่งเสริมกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และ
มีกำรบั งคับใช้ด้ำนศุลกำกรที่มีควำมโปร่งใสและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
แข่งขันทำงกำรค้ำ เพื่อให้ มีกำรแข่งขันที่เป็นธรรมในตลำด และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยให้ทัน
ต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำเสรีในปัจจุบัน กำรปรับกฎหมำยและกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนวิสำหกิจเริ่มต้น ตลอดจน
กำรมี กฎหมำยด้ ำนธุร กรรมอิเล็ กทรอนิ ก ส์ แ ละกำรคุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มีป ระสิ ท ธิภ ำพ เพื่ อ สร้ ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคในกำรใช้พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มำกขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้ ำหมำยที่ 5 เพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกภัยพิบัติควำมสู ญเสี ย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัยลดลง
ตัว ชี้วัด 5.1 ระบบพยำกรณ์ แ ละเตือ นภั ย ล่ ว งหน้ ำส ำหรับ ภำคเกษตรและกำรจัดกำรภั ยพิ บั ติ
ทำงธรรมชำติ
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ตัวชี้วัด 5.2 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังภัยธรรมชำติ
ตัวชี้วัด 5.3 จำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ ค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชย
ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ำซำกลดลง
แนวทางการพัฒนา
3.5 สนั บ สนุ น กำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำซเรือ นกระจกและเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว ต่ อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3.5.5 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคส่วน
ต่ำงๆในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
และควำมเสี่ยงของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรและหน่วยงำนในระดับต่ำงๆ
ทั้งส่วนกลำงและท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภู มิ อ ำกำศและกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยี ที่ ป ล่ อ ยคำร์บ อนต่ ำและเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม พั ฒ นำหลั ก สู ต ร
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและบรรจุไว้ในระบบกำรศึกษำภำคบังคับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
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 งเสริ มควำมร่ ว มมือ กับ ต่ำงประเทศด้ ำนควำมมั่ น คง เพื่ อ บูรณำกำรควำมร่ว มมือกั บ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ
3.3.3 พั ฒ นำระบบกำรเก็บ รัก ษำข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลด้ำนไซเบอร์ให้ มีควำมมั่ นคงปลอดภั ย
และกำกับดูแลระบบกำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ำมแดนไปต่ำงประเทศให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
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
และภำคธุรกิจได้ รับ บริกำรที่มีคุณ ภำพ ได้มำตรฐำน และอำนวยควำมสะดวก ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชนและภำคธุรกิจ โดย
3.3.3 จัดให้มีกระบวนกำรและช่องทำงสื่อสำรกับประชำชนในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อให้
รั บ ทรำบและเข้ ำ ใจถึ ง สิ่ ง ที่ รั ฐ ก ำลั ง จะด ำเนิ น กำร และด ำเนิ น กำรอยู่ พร้ อ มทั้ งรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจำกทุกภำคส่วน
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3.3.4 ปรั บ ปรุ งระบบกำรบริห ำรจัดกำรภำยในองค์กร โดยกำรวำงระบบสำรสนเทศกำร
จัดกำรแบบออนไลน์ในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ กำรบริหำรกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ สำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรบริหำร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำถึงและสร้ำ งกำรมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องกำร
รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่กำรพัฒนำพฤติกรรมคุณภำพ และขยำยกำรยอมรับออกไปในวงกว้ำง
3.3.5 ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรของรัฐจำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
ดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ ลดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ให้สอดคล้องกับวิถีกำรดำเนินชีวิต และควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรแต่ละบุคคล โดยกำรใช้งำนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดำษ มีกำรจัดบริกำรภำครัฐ ที่อำนวย
ควำมสะดวกในลั กษณะจุดเดีย วเบ็ ดเสร็จ ประชำชนสำมำรถใช้บ ริกำรผ่ ำนระบบเว็บไซต์ อุป กรณ์ สื่ อสำร
เคลื่อนที่ และกำรใช้บริกำรผ่ำนเครื่องให้บริกำรอั ตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งกำหนดค่ำธรรมเนียม กำรให้บริกำร
ของรัฐที่เหมำะสมระหว่ำงประชำชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มำใช้บริกำร ตลอดจนประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
และติดตำมกำรดำเนินงำนของรัฐได้
3.3.6 สร้ำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงของศูนย์ข้อมูลภำครัฐผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ภำครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงกำรทำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และ
บูรณำกำรข้อมูลข้ำมหน่ วยงำนผ่ำนระบบดิจิทัล ที่รองรับกำรทำงำนและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำครัฐ
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.3.7 ส่งเสริมกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภ ำครัฐจัดเก็บ อำทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้อมูลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชำชนและภำคธุรกิจสำมำรถเข้ำถึง นำไปใช้ประโยชน์
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
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 นำและยกระดับมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้ได้
มำตรฐำนสำกลและสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทำน
1) ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนในภำคอุตสำหกรรม
ให้ได้มำตรฐำนสำกล โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศภำยใน
องค์กรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนในกำรพัฒนำไปสู่ระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทำนเชิงดิจิทัล สร้ำงควำมเป็นมืออำชีพกำรบริหำรแก่องค์กรธุรกิจรองรับกำรเป็นอุตสำหกรรมระดับ
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มำตรฐำนสำกลธุรกิจสมัยใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์
ด้ ว ยกำรสร้ ำงเครื อ ข่ ำยและกำรเชื่ อ มโยงแหล่ งวั ต ถุ ดิ บ แหล่ งผลิ ต และตลำด เพื่ อ สนั บ สนุ น อุ ต สำหกรรม
ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งด้ ำนกำรผลิ ต และกำรท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม กำรเตรีย มแผนบริ ห ำรจั ด กำรโลจิ ส ติ ก ส์
เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ
3) พั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics Service Providers: LSPs)
ให้สำมำรถแข่งขันได้โดยยกระดับประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ให้เทียบเคียงผู้ให้บริกำร
โลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ สร้ำงมำตรฐำนกำรขนส่งสินค้ำกำรประกันภัยและพัฒนำให้บริกำรโลจิสติกส์ด้วย
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ อำทิ ระบบบริ ห ำรจัดกำรขนส่ ง ระบบกำรบริห ำรจัดกำรรถเที่ยวเปล่ ำ และระบบ
ตรวจสอบติดตำมสินค้ำ ส่งเสริมกำรสร้ำงพันธมิตรหรือควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ให้ บริกำรโลจิสติกส์ไทยและ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมไทย เพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์และสนับสนุนมำตรกำร
ทำงภำษี มำตรกำรทำงกำรเงินให้ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทย ในกำรลงทุนและสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจในอนุภูมิภำค
รวมทั้งผลักดันให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษำนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ เพื่อให้บริกำรข้อมูลและคำแนะนำ
แก่ภำคเอกชนไทย ในกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์
3.3.2 พั ฒ นำและยกระดับ มำตรฐำนกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำให้ ส อดคล้ องกั บ
มำตรฐำนกำรค้ำโลก โดยกำรจัดตั้งหน่วยงำนบริหำรจัดกำรส่วนกลำงของระบบ NSW ทำหน้ำที่พัฒนำบริหำร
จัดกำรและดูแลระบบส่วนกลำงในกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงภำครัฐ (G2G) และระหว่ำงภำครัฐและเอกชน
(G2B) โดยเร็ว สนั บ สนุ น กำรปรับ ลดขั้น ตอนกระบวนกำรน ำเข้ำส่ งออก ขั้น ตอนกระบวนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวกับกำรนำเข้ำส่งออกกำรออกใบอนุญำตและใบรับรอง โดยเฉพำะสินค้ำนำร่อง 5 ชนิด
ได้แก่ น้ำตำล ข้ำว ยำงพำรำ สินค้ำแช่แข็ง และวัตถุอันตรำย และเร่งรัดกำรพัฒ นำระบบ NSW ให้สมบูรณ์
สำมำรถเชื่อ มโยงระบบเครื อข่ ำยข้ อมู ล ในกระบวนกำรน ำเข้ ำส่ งออกโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ ว ยระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวครอบคลุมทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน (G2B) รวมทั้งปรับปรุงกฎหมำย
กฎระเบี ยบ และกลไกขับ เคลื่อน ที่เกี่ยวข้องในกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และสนับสนุนกิจกรรม
โลจิ ส ติ ก ส์ โดยเฉพำะประตู ก ำรค้ ำ ที่ ส ำคั ญ อำทิ ท่ ำ เรื อ ท่ ำ อำกำศยำน และด่ ำ นชำยแดน และผลั ก ดั น
กำรออกกฎหมำยบังคับใช้ในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงประเทศ
3.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
3.5.1 พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนโทรคมนำคมของประเทศให้ ทั่ ว ถึ ง และ
มีประสิทธิภำพ
1) พั ฒ นำโครงข่ำยบรอดแบนด์ ควำมเร็วสู งทั้ งระบบสำยและไร้ส ำยให้ ครอบคลุ ม
ทั่วประเทศและจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคมเพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงทั่วถึง
2) พัฒนำโครงข่ำยวงจรสื่อสำรระหว่ำงประเทศทั้งภำคพื้นดิน เคเบิลใต้ น้ำดำวเทียม
และพัฒนำโครงข่ำยเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้ำนอำเซียน รวมทั้งบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ตำแหน่งวงโคจร
และคลื่นควำมถี่ ทั้งในเชิงพำณิชย์และบริกำรสำธำรณะ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและประสิทธิภำพให้แก่ระบบ
กำรเชื่อมสัญญำณระหว่ำงประเทศ
3) บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมและสื่อสำรมวลชน
ให้ มี ก ำรบู ร ณำกำรใช้ โครงข่ ำ ยและอุ ป กรณ์ ร่ ว มกั น และจัด ท ำแผนกำรจั ด สรรคลื่ น ควำมถี่ ที่ ไม่ ได้ ใช้ งำน
และใกล้สิ้ น สุ ดสั ญ ญำสัมปทำนให้ ชัดเจน เพื่อให้ กำรใช้ท รัพยำกรของประเทศเกิดประสิทธิภ ำพสูงสุ ดและ
ลดควำมซ้ำซ้อนและค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน
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3.5.2 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจ
1) ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรทำธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัลโดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภำคเกษตร
ภำคกำรผลิต และภำคธุรกิจ กำรสร้ำงร้ำนค้ำและมำตรฐำนสินค้ำออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบกำร
ดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมและวิสำหกิจชุมชน
2) พั ฒ นำระบบมำตรฐำนรหั ส ของสิ น ค้ ำและบริก ำรของประเทศไทยให้ เกิด ควำม
น่ ำ เชื่ อ ถื อ เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น และรองรั บ กั บ กำรท ำธุ ร กรรมพำณิ ช ย์ อิ เล็ 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
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรมกำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกำศของไทย
1) สนั บ สนุ น กำรวิ จั ย และพั ฒ นำด้ ำ นโทรคมนำคมให้ ส ำมำรถน ำไปต่ อ ยอด
ในเชิ งพำณิ ช ย์ โดยเฉพำะนวั ต กรรมด้ ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ก ำรสื่ อ สำรไร้ส ำยควำมเร็ว สู งระบบ
ซอฟต์แวร์ (Software) อุปกรณ์รับส่งสัญญำณระบบสื่อสำรควำมเร็วสูงระบบดำวเทียมและเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ
2) พั ฒ นำบุ ค ลำกรภำครั ฐ และภำคเอกชน รวมทั้ ง สถำบั น กำรศึ ก ษำให้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถรองรับ ต่อกำรพัฒ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม
ในอนำคต
3.5.4 สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์กำรเฝ้ำระวังและรับมือภัยคุกคำม
ทำงไซเบอร์ เพื่ อดู แลปั ญ หำและรั บ มื อ กับ ภั ย คุ กคำมที่ เปลี่ ยนแปลงไปตำมควำมก้ ำวหน้ ำของเทคโนโลยี
โดยเฉพำะควำมมั่งคงปลอดภัยในภำคกำรเงินและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
3.5.5 ปรั บ ปรุ งกฎระเบี ยบและกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ เกิ ดกำรส่ งเสริ มและสนั บสนุ น
กำรพัฒนำกิจกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศ และสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล อำทิ
กฎหมำยพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย กำรกำหนดมำตรฐำนระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทำงออนไลน์ ระเบียบ
กำรใช้สิ ทธิแห่ งทำงในกำรพัฒนำ และขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม รวมทั้งกำรจัดตั้งองค์กรภำคเอกชน
ในรูปแบบสภำวิชำชีพดิจิทัลเพื่อเป็ นกลไกในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลในส่วนของภำคเอกชนที่เชื่อมโยงกับ
ภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1.2 ลงทุ น วิจั ย และพั ฒ นำกลุ่ มเทคโนโลยีที่ น ำสู่ ก ำรพั ฒ นำแบบก้ ำวกระโดด ได้ แก่ เทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภำพ (ยำชีววัตถุ เภสัชพันธุศำสตร์ อำหำรแปรรูป เชื้อเพลิงชีวภำพและ
เคมีชีวภำพ พลังงำนทำงเลื อก) หุ่ น ยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์ อัจฉริยะ ยำนยนต์ส มัยใหม่ (รถยนต์ ไฟฟ้ ำ
รถยนต์ไฮบริด) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ ปั ญ ญ ำประดิ ษ ฐ์ แ ละเทคโนโลยี ส มองกลฝั ง ตั ว เทคโนโลยี ร ะบบรำงและกำรบิ น
โดยให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรร่ ว มลงทุ น ระหว่ ำ งรั ฐ และเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรื อ
กำรเข้ำครอบครอง/รั บ ช่ ว งต่ อ ในเทคโนโลยีใหม่ ที่ มีค วำมน่ ำจะเป็ น ไปได้ ในตลำดโลก ผ่ ำนกลไกกองทุ น
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย กองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือภำครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
อย่ ำงมีนั ย ส ำคัญ รวมถึงกำรพั ฒ นำในลั กษณะวิศวกรรมย้อนกลั บ ตลอดจนกำรกำหนดให้ โครงกำรลงทุ น
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ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ของประเทศ ต้องเชื่อมโยงกับกำรส่งเสริมกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในประเทศ
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคม เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและยกระดับ
คุณ ภำพชีวิต ของประชำชน อำทิ เทคโนโลยีก ำรศึ กษำ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรเทคโนโลยี
เพื่ อ ผู้ พิ ก ำร เทคโนโลยี เพื่ อ ผู้ สู ง อำยุ เทคโนโลยี ท ำงกำรแพทย์ (ยำและวั ค ซี น อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ
ทำงกำรแพทย์) โดยอำศัยกลไกกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนหรือชุมชน

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์
“ชำติ มี เสถีย รภำพและเป็ น ปึ ก แผ่ น ประชำชนมีค วำมมั่น คงในชี วิต ประเทศมี ก ำรพั ฒ นำอย่ ำง
ต่อเนื่อง ปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มี บทบำทเชิงรุกในประชำคมอำเซียน
และดำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ”
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
1. เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก ของชำติ กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. สร้ำงควำมเป็นธรรม ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ
3. กำรป้องกันแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
4. จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำข้ำมพรมแดน
5. เสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ
6. ปกป้อง รักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล
7. จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง
8. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน
9. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
10. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์
11. รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
12. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร
13. พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ
14. เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
15. พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ
16. เสริมสร้ำงดุลยภำพในกำรดำเนินกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
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ข้อ 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (รับผิดชอบหลัก)
10.1 ปกป้อง ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ
กำรประสำนควำมร่ ว มมื อ และเสริ ม สร้ ำ งเครือ ข่ ำยกั บ ภำคเอกชน ภำควิ ช ำกำร บุ ค ลำกร องค์ ก ร และ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ กำรเสริมสร้ำงควำมร่ว มมือระหว่ำงประเทศ กำรเฝ้ำระวัง
และกำรพัฒนำระบบป้องกัน กำรโจมตีระบบสำรสนเทศ กำรพัฒนำควำมพร้อมต่อสงครำมไซเบอร์ กำรปกป้อง
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำคัญด้ำนสำรสนเทศของประเทศ กำรกู้คืนข้อมูล ระบบ/เครือข่ำยและกำรพัฒนำมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัยในทุกด้ำน
10.2 พัฒ นาการบังคับใช้ก ฎหมาย โดยกำรพัฒ นำระเบียบและกฎมำย เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ และกำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ส ำหรั บ งำนสื บ สวนและป้ อ งกั น อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ ให้ ส ำมำรถ
ลดภัยคุกคำม หรือขีดอันตรำยที่ส่งผลกระทบกับบุคคล ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเฉพำะที่อยู่
ในรูปของกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรโจรกรรมข้อมูลสำรสนเทศ
กำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคล กำรกรรโชกข้อมูลสำรสนเทศ กำรกระทำผิดตลอดจนกำรก่อวินำศกรรมหรือ
ทำลำยระบบสำรสนเทศ รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับประชำชนเกี่ยวกับ ภัยคุกคำมและอำชญำกรรม
ไซเบอร์
10.3 พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และจดสิทธิบัตร
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำรบูรณำกำร
เชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลรัฐ กำรพัฒนำระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิ กส์แบบบูรณำกำร รวมถึงกำรใช้ระบบรัฐบำล
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ เครื อ ข่ ำยสื่ อ สำรข้อ มู ล เชื่ อ มโยงหน่ ว ยงำนภำครัฐ (GIN) ระบบคลำวด์ ภ ำครัฐ (G-Cloud)
ตลอดจนกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรภำครั ฐ องค์ ก รทุ ก ภำคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วำมรู้ค วำมช ำนำญด้ ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรรักษำควำมปลอดภั ยทำงไซเบอร์ เพื่อให้บุคลำกรภำครัฐและองค์กรทุกภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ในเชิงปริมำณคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
ข้อ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
13.2 จัดให้มีระบบสั่งการที่มีเอกภาพ สำมำรถบูรณำกำรและผนึกกำลังทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำร
บริหำรจัดกำรภัยในเชิงรุก ทั้งกำรแจ้งเตือนภัย กำรป้องกันภัย กำรระงับภัย กำรบรรเทำภัย และกำรฟื้นฟู
ผลที่เกิดขึ้น (ดศ. รับผิดชอบร่วม โดย อต.)
13.3 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส่ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว น ในกำรเตรีย มพร้อมเผชิ ญ ภั ย พิ บั ติ
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรภัยในเชิงรุกทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชำติ (ดศ. รับผิดชอบร่วม โดย
อต.)
13.4 พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิ บัติที่ทันสมัย
พร้อมระบบสำรอง ที่สำมำรถเอื้อต่อกำรเตือนภัยล่วงหน้ำอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ (ดศ. รับผิดชอบร่วม
โดย อต.)
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นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองที่ดำเนินมำนำนกว่ำ 6 เดือนจนถึงกลำงปี 2557 มีผลให้เศรษฐกิจ
ชะลอตั ว ลงอย่ ำงมำก แม้ ค ณะรั ก ษำควำมสงบแห่ งชำติได้ด ำเนิ น กำรกระตุ้ น เศรษฐกิจ จนเริ่ม ฟื้ น ตั ว แล้ ว
แต่ก็ยังไม่อำจขยำยตัวเต็มตำมศักยภำพ นอกจำกนั้นระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง
หลำยเรื่อง เพื่อที่จะสร้ำงพื้นฐำนเศรษฐกิจให้สำมำรถขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่กำรจัดเก็บภำษี
ซึ่งยั งไม่ เพี ย งพอต่ อ กำรบริ ห ำรและพั ฒ นำประเทศอย่ ำงเต็ ม ศั ก ยภำพ ปั ญ หำหนี้ ภ ำครัฐ กำรใช้ พ ลั งงำน
อย่ ำ งฟุ่ ม เฟื อ ย ตลอดจนปั ญ หำกำรใช้ น้ ำในภำคเกษตรและภำคอุ ต สำหกรรม ซึ่ งขำดแคลนเป็ น ประจ ำ
ในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้ำท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบำลจะ
ดำเนินนโยบำยเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินกำรทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหำ
พื้นฐำนที่ค้ำงคำอยู่และระยะยำวที่ต้องวำงรำกฐำนเพื่อควำมเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
นโยบำยข้อ 6.8 แก้ปั ญหำน้ำท่วมในฤดูฝ นทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้ำงและท่วมเฉพำะพื้นที่
และปั ญ หำขำดแคลนน้ ำในบำงพื้น ที่และบำงฤดูกำล ซึ่งนำควำมเสี ยหำยและทุ กข์ร้อนมำให้ แก่เกษตรกร
โดยระดมควำมคิดเพื่อหำทำงป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุกำรณ์น้ำท่วมในปี 2554 และหำวิธีที่จะ
แก้ปัญหำน้ำท่วมเฉพำะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภำวะภัยแล้งจนเกิดกำรขำดแคลนน้ำ
เพื่อกำรเกษตรนั้น รัฐบำลจะเร่งดำเนินกำรจัดสร้ำงแหล่งน้ำขนำดเล็กให้กระจำยครอบคลุมทั่วพื้นที่เพำะปลูก
ให้มำกที่สุด ซึ่งจะสำมำรถทำได้ในเวลำประมำณ 1 ปี
นโยบำยข้ อ 6.18 ส่ ง เสริ ม ภำคเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และวำงรำกฐำนของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ อุป กรณ์ สื่ อ สำรดิจิ ทั ล อุป กรณ์ โทรคมนำคมดิ จิทัล และกำรใช้ดิจิทั ล รองรับ กำรให้ บ ริกำรของ
ภำคธุรกิจกำรเงินและธุรกิจ บริกำรอื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ภำคสื่อสำรและบันเทิง ตลอดจนกำรใช้ดิจิทัล
รองรับกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำน
ที่ รั บผิ ดชอบโดยตรงให้ ดู แลและผลั กดั นงำนส ำคั ญของประเทศชำติ ในเรื่องนี้ และจะจั ดให้ มี คณะกรรมกำร
ระดับชำติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะรั ฐ มนตรี ได้ ให้ ค วำมเห็ น ชอบยุ ท ธศำสตร์ ก ำรจั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมที่ ส ำนั ก งบประมำณเสนอ ประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศำสตร์ และรำยกำร
ค่ำดำเนินกำรภำครัฐ
1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่ อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำก
ภำยใน
5) ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรจั ด กำรน้ ำและสร้ ำ งกำรเติ บ โตบนคุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
7) รำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ
ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต โครงกำร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
ประเด็นที่ 2.5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ ควำมมั่นคง
ทำงพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิจัยและพัฒนำ
หั ว ข้ อ 2.5.3 การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมดิ จิ ทั ล มี เป้ ำหมำยเชิ งยุ ท ธศำสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจและสั งคมมีประสิทธิภำพ โดยเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรใช้บริกำรและข้อมู ลข่ำวสำรที่ เท่ ำเทียมกัน
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 1) ร้อยละของประชำชนที่สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ เพิ่ ม ขึ้ น 2) ผลกำรจั ด อั น ดั บ e-government Development Index ดี ขึ้ น จำก
ปีที่ผ่ำนมำ 3) ผลกำรจัดอันดับ Open Data Index ดีขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 4) ระดับควำมสำเร็จในกำรบริหำร
จั ด กำรงำนด้ ำนอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อควำมมั่ น คงปลอดภั ย ทำงไซเบอร์ 5) มู ล ค่ ำ
e-commerce เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 ต่อปี และ 6) จำนวนผู้ประกอบกำรดิจิทัลรำยใหม่เพิ่มขึ้น
นโยบายการจัด สรรงบประมาณ 2.5.3.1 พัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเพิ่มโอกำสในกำร
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและบริกำรดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต ตลอดจนส่งเสริม กำกับดูแล
ด้ำนดิจิทัลที่มีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจดิจิทัลที่ดี 2.5.3.2 สนับสนุนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ภำครั ฐ ข้ อ มู ล สถิ ติ ระบบเชื่ อ มโยง และระบบกำรให้ บ ริก ำรภำครัฐ ในกำรปฏิ บั ติ งำนและกำรวำงแผน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร และสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยโดยส่งเสริมกำรป้องกันอำชญำกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 2.5.3.3 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และเพิ่มทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ทำงำนทุกสำขำอำชีพ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้ทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
เพื่อสร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม และ 2.5.3.4 สนับสนุนให้มีกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
ในกำรดำเนิ น ธุรกิ จ และท ำกำรค้ ำผ่ ำนสื่ อดิ จิทั ล เพิ่ ม ขีด ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เชิงดิจิ ทั ล และสร้ำง
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ควำมเชื่อ มั่ น ในกำรใช้ เทคโนโลยี ในกำรด ำเนิ น ธุรกิจทั้ งในประเทศและต่ ำงประเทศ ตลอดจนกำรสนั บสนุ น
กำรเตรียมกำรเพื่อกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ 29 แผนงำนบู รณำกำร ซึ่งในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
1. ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 ด้ ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นของประเทศ (ด้ ำนกำรพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล)
2. ยุ ทธศำสตร์ ที่ 5 ด้ ำนกำรจั ดกำรน้ ำ และสร้ ำงกำรเติ บโตบนคุ ณ ภำพชี วิ ตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ : ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยกำรใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรผลิต กำรบริกำร
1. ประเทศไทยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนำนวัตกรรม และสร้ำงสรรค์ธุรกิจแนวใหม่ และ
สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก
2. อุต สำหกรรมดิ จิ ทั ล มี บ ทบำทและควำมส ำคั ญ ต่ อระบบเศรษฐกิ จ และสั งคมเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจน
เป็นที่รู้จักและยอมรับในประชำคมโลก
3. เศรษฐกิจไทยมีควำมเข้มแข็งจำกภำยใน โดยธุรกิจฐำนรำก และ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำร
สร้ำงศักยภำพในกำรทำธุรกิจ และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำสู่ตลำดโลก
เป้าหมายที่ 2: สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
1. ประชำชนทุ กกลุ่ ม โดยเฉพำะกลุ่ ม ผู้ ด้อยโอกำสทำงสั งคมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทั ล และ
สื่อดิจิทัลอย่ำงเท่ำเทียม
2. คุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชนดี ขึ้ น จำกกำรเข้ ำ ถึ ง ทรั พ ยำกรสำรสนเทศและบริ ก ำรสำธำรณะ
โดยเฉพำะบริกำรพื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตผ่ำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 3: เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินชีวิตและ
กำรประกอบอำชีพในยุคดิจิทัล
1. ประชำชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและใช้สำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ มีวิจำรณญำณและ
รู้เท่ำทัน
2. ประเทศไทยมีกำลังคนด้ำนดิจิทัลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญระดั บมำตรฐำนสำกล
และกำลังคนในประเทศมีควำมรอบรู้และสำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติและสร้ำงสรรค์
ผลงำน
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เป้ าหมายที่ 4: ปฏิรูปกระบวนทัศ น์การทางานและการให้ บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิ ทัลและ
กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล เพื่อให้เป็นกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
1. กระบวนทัศน์ในกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐเปลี่ยนแปลงด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริกำรประชำชน ธุรกิจและทุกภำคส่วนได้อย่ำงมีป ระสิทธิภำพ มีควำมมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมำภิบำล
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 นำตำมภูมิทัศน์ดิจิทัล 4 ระยะ แผนพัฒ นำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์
กำรพั ฒ นำไว้ 6 ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ส่ งเสริ ม ซึ่ งกั น และกั น โดยแต่ ล ะยุ ท ธศำสตร์มี ก ำรก ำหนดเป้ ำหมำยระยะ
10 ปี เพื่ อ ให้ ส ำมำรถติ ด ตำมและประเมิ น ควำมก้ ำ วหน้ ำ ได้ อ ย่ ำ งชั ด เจน และแผนงำนเพื่ อ ด ำ เนิ น กำร
ตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลให้ทุกคนเข้ำถึงและใช้ประโยชน์รองรับกำร
เป็น Digital Thailand เป็นกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยกำรสร้ำง
และพัฒ นำโครงสร้ำงพื้น ฐำนดิจิ ทัล ที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ
โทรคมนำคม และกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงให้มีควำมทันสมัย มีคุณภำพ ขนำดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่
และสำมำรถให้ บ ริ กำรได้อ ย่ ำงต่อ เนื่ อง เพื่ อรองรับ กำรติ ดต่ อสื่ อ สำร กำรเชื่ อมต่อ กำรแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล
สำรสนเทศ กำรค้ำและพำณิชย์ และกำรบริกำรภำครัฐและเอกชน ตลอดจนกำรใช้งำนรูปแบบต่ำงๆ อันเป็น
ประโยชน์ ต่อกำรสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ และควำมมั่นคงทำงสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับ
กำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนดิจิทัลในอนำคต
สำหรับยุทธศำสตร์ที่ 1 นี้ จะสร้ำงให้เกิดโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลที่ทันสมัย ประชำชนทุกคน
สำมำรถเข้ ำ ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ได้ ซึ่ ง กำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรจะสำมำรถท ำได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลำอย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ
โดยเทคโนโลยีที่ใช้ควำมเร็วที่รองรับควำมต้องกำร และรำคำค่ำบริกำรที่ต้องจ่ำยจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในกำร
เข้ ำถึ งบริ กำรอี กต่ อ ไป ในอนำคตโครงสร้ำงพื้ น ฐำนอิ น เทอร์เน็ ต บรอดแบนด์ จ ะกลำยเป็ น สำธำรณู ป โภค
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงแท้จริงเช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้ำ น้ำประปำที่สำมำรถรองรับกำรเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง กำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดย
อำศัยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ภำคธุรกิจสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรดำเนิ น ธุรกิจ ตลอดจนวำงรำกฐำนกำรแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยำวภำยใต้กำรส่ งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลจึงจำเป็นต้องเร่งสร้ำงระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจที่จะส่งผลต่อกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจและอัตรำกำรจ้ำงงำนของไทย
อย่ำงยั่งยืนในอนำคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กำรสร้ำงสังคมคุณภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง กำรพัฒนำประเทศไทยที่ประชำชน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่ำงไกล ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสและคนพิกำรสำมำรถ
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกบริกำรต่ำงๆ ของรัฐผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรรวบรวมและแปลงข้อมูลองค์ควำมรู้
ของประเทศ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและนำไปใช้
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ประโยชน์ได้โดยง่ำยและสะดวก โดยประชำชนมีควำมรู้เท่ำทันข้อมูลข่ ำวสำร และมีทักษะในกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับ เปลี่ ย นภำครัฐ สู่ กำรเป็ นรัฐ บำลดิจิทัล หมำยถึง กำรนำเทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนรัฐทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคอย่ำงมีแบบแผนและ
เป็นระบบจนพัฒนำสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริกำรภำครัฐหรือบริกำรสำธำรณะ
จะอยู่ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยควำมต้ อ งกำรของประชำชนหรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก ำร (citizen driven)
ซึ่งประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้โดยไม่มีข้อจำกัดทำงกำยภำพ พื้นที่ และภำษำ และในระยะต่อไป
ด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบำลสำมำรถหลอมรวมกำรทำงำนของภำครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว ภำครัฐ จะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงบริ กำรสำธำรณะโดยเอกชนและ
ประชำชน เรียกว่ำ บริกำรระหว่ำงกัน (peer to peer) ตำมหลักกำรออกแบบที่เป็นสำกล (universal design)
ประชำชน มีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจกำรปกครอง/บริหำรบ้ำนเมือง และ
เสนอควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำนของภำครัฐได้อย่ำงสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
กำรพัฒนำกำลังคนดิจิทัล หมำยถึง กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรวัยทำงำนให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ ำงสรรค์แ ละใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อย่ำงชำญฉลำดในกำรประกอบอำชีพ รวมถึงกำรพั ฒ นำทัก ษะ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลำกรภำครัฐ ภำคเอกชน ทั้งที่ประกอบอำชีพในสำขำเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและ
ทุ ก สำขำอำชี พ ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถและควำมเชี่ ย วชำญตำมระดั บ มำตรฐำนสำกล เพื่ อ สร้ ำ ง
ให้เกิดกำรจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำสูงรองรับกำรพัฒนำประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กำรสร้ ำงพลั งขั บ เคลื่ อ นประเทศแบบบู รณำกำรสู่ ค วำมมั่ น ใจในกำรใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
หมำยถึง กำรอำศัยมำตรฐำน กฎหมำย กฎ ระเบียบ และกติกำ ที่มีประสิทธิภำพทันสมัยและสอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ ส ำกลมำเป็ น พลั งในกำรขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ และสั งคมดิจิ ทั ล ของประเทศ ตลอดจนกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงปลอดภัย กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น และกำรคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภำคส่วน
เพื่อก่อให้เกิดกำรอำนวยควำมสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภำพในกำรประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ
พร้อมกับสร้ำงแนวทำงขับเคลื่อนอย่ำงบูรณำกำร 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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โครงสร้างและภารกิจของสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้ กำหนดให้จัดตั้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมขึ้นใหม่มีหน้ำที่
รั บ ผิ ด ชอบตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ ำ ว โดยรั บ ผิ ด ชอบงำนเลขำนุ ก ำรของคณะกรรมกำรด้ ำ นดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนและคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งให้มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ด้วย
1. จั ดทำร่ำงนโยบำยและแผนระดับ ชำติว่ำด้วยกำรพั ฒ นำดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
ตำมเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรกำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
2. จัดทำร่ำงนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำนตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนกำหนด
และสอดคล้ อ งกั บ นโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ำ ด้ ว ยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน
3. ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและกำรดำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
4. เป็นศูนย์กลำงประสำนงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำน
5. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม และแนวโน้ มกำรพัฒ นำดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้งวิเครำะห์ และวิจัย
ประเด็ น ทำงเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ที่ มี ผ ลต่ อ กำรพั ฒ นำประเทศเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมกำรหรื อ
คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน
6. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำ
ดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม แผนปฏิ บัติ กำร แผนงำน รวมทั้งมำตรกำรที่ เกี่ยวข้อง และรำยงำนผลต่ อ
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน
7. ร่ ว มมื อ และประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนของรั ฐ และเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำร
และพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตำมพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ และพิ จ ำรณำ หรื อ ด ำเนิ น กำรอื่ น ใดตำมที่ ค ณะกรรมกำร หรื อ
คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนมอบหมำย หรือเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
9. อำนำจหน้ำที่อื่นที่คณะกรรมกำรกำหนดหรือมอบหมำย หรือตำมที่มีกฎหมำยกำหนดให้
เป็นอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
โดยที่ กฏกระทรวงแบ่ งส่ วนรำชกำรส ำนั กงำนคณะกรรมกำรดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม
2560 ดั งนั้น เพื่ อให้กำรบริหำรำชกำรภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ
เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่ อง อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 และมำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญั ติ
ระเบี ยบบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่ วนรำชกำรภำยใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ดังนี้
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แผนภูมิโครงสร้าง

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
(ตส.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(พร.)

สานักงานเลขาธิการ
(สลธ.)

กองกิจการอวกาศแห่งชาติ
(อช.)

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

(ศก.)

(สค.)

กองโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คท.)

กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.)

ศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พน.)

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (ขศ.)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(ยศ.)
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อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจสอบด้ ำนกำรบริ ห ำร กำรเงิน และกำรบั ญ ชี ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(2) ปฏิ บั ติงำนร่ ว มกับ หรื อสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรือ ที่ ได้ รับ
มอบหมำย
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.) มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษำแก่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรในสำนักงำน
(2) ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรในสำนักงำน
(3) ประสำนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ
(4) ปฏิ บั ติงำนร่ ว มกับ หรื อสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรือ ที่ ได้ รับ
มอบหมำย
3. สานักงานเลขาธิการ (สลธ.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนช่วยอำนวยกำร และงำนเลขำนุกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงภำพลักษณ์และประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
(3) บริหำรแผนกำรเงินและดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุและทรัพย์สิน อำคำร
สถำนที่และยำนพำหนะของสำนักงำนฯ
(4) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและกำรเสริมสร้ำงระบบ
คุณธรรมและจริยธรรม
(5) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทำงวินัย งำนนิติกรรม
และสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงแพ่งและอำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอื่นที่อยู่ในหน้ำที่และ
อำนำจของสำนักงำน
(6) ปฏิ บั ติ งำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรือ ที่ ได้ รั บ
มอบหมำย
4. กองกิจการอวกาศแห่งชาติ (อช.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบำย และจัดทำแผนแม่บทกำรพัฒนำกิจกำรอวกำศของประเทศให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยของกระทรวง
(2) ประสำนแผนปฏิ บั ติ งำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรน ำเทคโนโลยี อ วกำศมำใช้ ป ระโยชน์ ข อง
หน่วยงำน องค์กร และเอกชนในประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำรพัฒนำกิจกำรอวกำศของประเทศ
รวมถึงประสำนควำมร่วมมือกับรัฐบำลและองค์กำรระหว่ำงประเทศด้ำนกิจกำรอวกำศ
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(3) เป็นศูนย์กลำงข้อมูลกำรศึกษำและประสำนด้ำนกิจกำรอวกำศ และกำรนำมำใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อควำมเป็นเอกภำพ
(4) ศึกษำ วิจัย และติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอวกำศ เพื่อกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่
เหมำะสมของประเทศ
(5) ปฏิ บั ติ งำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรือ ที่ ได้ รั บ
มอบหมำย
5. กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (ศก.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) สร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจโดยเน้ น กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรพั ฒ นำอุต สำหกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้สอดคล้องกับภำพรวมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและศักยภำพในกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจัดทำลำดับควำมสำคัญของผลที่จะได้รับ
(2) สนับสนุนและประสำนงำนเพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในประเทศไทย
โดยให้ควำมร่วมมือในกำรกำหนดควำมต้องกำรในกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
แห่งชำติ กำรกำหนดแผนกำรพัฒนำและวิจัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งชำติ รวมทั้งจัดตั้ง
และประสำนงำนด้ำนเงินทุนจำกรัฐบำลเพื่อกำรพัฒนำและวิจัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(3) สนับสนุนกำรขยำยและพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในประเทศ
ไทย โดยส่ งเสริมกำรลงทุน จำกภำคเอกชนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศในอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สนับสนุนให้มีกำรอำนวยควำมสะดวกแก่หุ้นส่วนและกำรร่วมทุนกับคู่สัญญำ
ต่ำงประเทศ และเป็ น แหล่ งทรัพยำกรและให้ ควำมช่วยเหลื อในกำรเพิ่มมูล ค่ำอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(4) สนั บ สนุ น และประสำนงำนกั บ สถำบั น กำรศึ ก ษำ สถำบั น กำรวิ จั ย และภำคเอกชน
เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(5) จั ด ท ำโครงสร้ ำงกำรก ำกั บ ดู แ ลที่ เอื้ อ อ ำนวยต่ อ กำรส่ งเสริม และพั ฒ นำกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(6) ให้ ก ำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แก่ ส ถำบั น กำรศึ ก ษำ สถำบั น กำรวิ จั ย รวมทั้ ง ภำคเอกชน
เพื่อสร้ำงผู้ประกอบกำร
(7) ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนวนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนธุรกิจ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลในด้ำนกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ รวมทั้งธุรกิจ
ที่มีกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐำนในกำรพัฒนำเพื่อให้อุตสำหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสำหกรรมในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ
(8) ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนวนโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรสนับสนุนให้
เกิดกำรลงทุน ธุรกิจ ดิจิ ทัล ทั้งในประเทศ และขยำยตลำดสู่ ต่ำงประเทศ รวมทั้งผลั กดันมำตรกำรกลไก
แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
(9) ปฏิ บั ติ งำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ย วข้อ งหรือ ที่ ได้ รับ
มอบหมำย
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6. กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม (สค.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจโดยเน้ น กำรเชื่ อ มโยงระหว่ ำ งกำรใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรให้สอดคล้องกับภำพรวมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและศักยภำพในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งจัดลำดับควำมสำคัญของผลที่จะได้รับ
(2) ส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสำหกรรม
(3) ดำเนิน กำรให้ เกิดควำมก้ำวหน้ำในควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม
(4) จั ด ท ำโครงสร้ ำ งกำรก ำกั บ ดู แ ลที่ เอื้ อ อ ำนวยต่ อ กำรส่ งเสริม และพั ฒ นำกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(5) จัดทำและดูแลฐำนข้อมูลควำมรู้ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินในที่มีประสิทธิภำพ
(6) ศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวนโยบำยที่จะสร้ ำงหรือสนับสนุนให้เกิดทรัพยำกรควำมรู้สำหรับ
ประชำชนและลดปั ญ หำควำมเหลื่ อ มล้ ำในกำรเข้ำถึ งทรัพ ยำกรควำมรู้ข องประชำชน คนพิ กำรและ
ผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งกำรดำเนินกำรอื่นใดเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
(7) ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ และเสนอแนวนโยบำยกำรส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด กำรใช้ ง ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อประโยชน์ ส ำธำรณะและใช้เพื่ อยกระดับ คุณ ภำพชีวิตของประชำชน โดยเฉพำะกลุ่ มผู้ ด้อยโอกำส
ผู้สูงอำยุ และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
(8) ปฏิ บั ติ งำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ได้ รั บ
มอบหมำย
7. กองโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (คท.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดมำตรฐำน แผนงำน และกำรให้บริกำร โดยดำเนินกำรส่งเสริม พัฒนำ จัดทำและติดตำม
กำรให้ บ ริกำรของภำครัฐผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ งจัดทำและบังคับใช้มำตรฐำนข้อมูล มำตรฐำน
ควำมปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำนเทคนิคในเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐบำล เพื่อสนับสนุนกำรจัดทำ
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐบำลในภำพรวม
(2) กำหนดแนวทำงในกำรใช้โครงข่ำยพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐบำล
(3) ติดต่อ ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือ และจัดให้มีกำรประชุมระดับผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรระดับสูงของภำครัฐ
(4) ประสำนงำนและสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยดำเนินกำรบริหำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศของรั ฐบำลทั้งที่เป็นศูน ย์กลำงหรือที่ใช้ร่ว มกัน รวมทั้งบริกำรให้ คำปรึกษำ
แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐบำลในกำรพัฒนำด้ำนเทคนิคและกำรนำไปประยุกต์ใช้
(5) บริหำรทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยกำรจัดทำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรใช้ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ
รวมทั้งกำรรวบรวมและสร้ำงควำมเป็นเอกภำพและควำมแม่นยำของข้อมูลที่สำคัญให้แก่ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน
(6) พัฒนำบุคลำกรภำครัฐด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(7) ศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอร่ำงนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมกิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรกระจำยเสียง โครงข่ำยกำรติดต่อสื่อสำรในทุกรูปแบบ
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ทั้งภำคพื้นดิน พื้นน้ ำ อำกำศ และกำรใช้คลื่นควำมถี่ให้ ก่อประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒ นำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
(8) เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์สูงสุดรวมถึงลด
ควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึง และกำรใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชน
(9) ปฏิ บั ติ งำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ที่ ได้ รั บ
มอบหมำย
8. กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี แผนกำรเงินและงบประมำณประจำปีของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนให้ควำมเห็นชอบ
(2) จั ด ให้ มี บุ ค คลภำยนอกที่ เป็ น อิส ระเพื่ อ ประเมิ น ผลกำรดำเนิ น กำรของกองทุ น เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนกำหนด
(3) ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ หรื อ ค ำแนะน ำแก่ ผู้ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น หรื อ ช่ ว ยเหลื อ ตำม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(4) รับผิดชอบในกำรจัดทำงบดุล งบกำรเงิน บัญชีทำกำรของกองทุน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำปีของกองทุน
(5) ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
(6) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ได้ รั บ
มอบหมำย
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 ว่ำด้ ว ยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) ประสำนและปฏิบัติหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(4) สำรวจ เก็บ รวบรวมข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ และแนวโน้มกำรพัฒ นำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเครำะห์และวิจัยประเด็นทำงเศรษฐกิจและสังคม
(5) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม แผนปฏิ บั ติ ก ำร แผนงำน รวมทั้ งมำตรกำรที่ เกี่ ย วข้ อ ง และรำยงำนผลต่ อ
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(6) วิเครำะห์ และบริหำรงบประมำณเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(7) จัดทำแผนยุทธศำสตร์ แผนงำน และงบประมำณของสำนักงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผน
แม่บทของกระทรวง
(8) ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(9) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน
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(10) พัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย รวมทั้งให้คำปรึ กษำ แนะนำหรือฝึกอบรมกำรใช้
คอมพิวเตอร์และกำรใช้โปรแกรม
(11) ประสำนงำนและดำเนินงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์
(12) ปฏิ บั ติ งำนร่ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติงำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ ง หรือที่ ได้ รับ
มอบหมำย
10. ศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พน.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) วิเครำะห์ วิจัยประเด็นกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในภำพรวมของประเทศ
(2) วิเครำะห์ วิจั ย เพื่ อ สร้ ำ งต้ น แบบ หรือ นวั ต กรรมทำงนโยบำยที่ ต อบโจทย์ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนำคต
(3) ทดลองนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ในสภำพแวดล้อมเฉพำะ (Policy Sandbox)
(4) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับนำเสนอคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
(5) จัดทำร่ำงนโยบำยยุทธศำสตร์ แผนงำนและมำตรกำรกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
(6) บริกำรวิชำกำร และให้คำปรึกษำในประเด็นนโยบำยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(7) ศึ ก ษำ รวบรวม วิ เครำะห์ ประมวลข้ อ มู ล องค์ ค วำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำรด้ ำ นกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
(8) รวบรวม จัดเก็บ บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่ำงเป็นระบบ
(9) ส่งเสริมให้เกิดกำรแบ่งปันและเปลี่ยนองค์ควำมรู้กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
(10) บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของสำนักงำนฯ
(11) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรเสนอแนะหรือให้ข้อคิดเห็นในกำรออกแบบ
นโยบำยสำธำรณะด้ำนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(12) สร้ ำ งเครื อ ข่ ำยควำมร่ ว มมื อ ทำงวิช ำกำรในกำรวิ จั ย และพั ฒ นำนโยบำยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(13) บริหำรจัดกำรแผนงำนโครงกำร (Program/Project Management) สนับสนุนและจัดหำแหล่ง
ทุนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำนโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของสำนักงำนฯ
(14) จั ดให้ มีช่องทำงในกำรแจ้งประเด็นปัญหำหรือประเด็นที่เป็นอุปสรรคจำกกำรนำนวัตกรรม
ดิจิทัลมำใช้ในกำรดำเนินชีวิตหรือกำรดำเนินธุรกิจ
(15) ปฏิบัติง ำนร่ว มกับ หรือ สนับ สนุน กำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนอื่น ที่เกี่ย วข้อ งหรือ ที่ได้รับ
มอบหมำย
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11. ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ขศ.) มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อสร้ำงต้นแบบหรือกลไกในกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนกำรพัฒ นำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(2) สำรวจ ติดตำม และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่ำงเป็นระบบที่ครอบคลุมข้อมูลทุกมิติ
(3) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินแนวโน้ม สถำนกำรณ์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
(4) เผยแพร่ข้อมูลสถำนกำรณ์พัฒนำ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อสำธำรณะ
(5) จัดทำนโยบำยและแผนกำรดูแลรักษำเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศ
(6) ศึกษำเทคโนโลยีสำหรับกำรบริกำรจัดกำรเครือข่ำยและดูแลบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
(7) ด ำเนิ น กำรเพื่ อ เชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ ำ งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรขอ งส ำนั ก งำน
(Department Operation Center) กั บ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
(Ministry Operation Center)
(8) บริหำรจัดกำรและดูแลบำรุงรักษำเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศของสำนักงำนให้มีควำมมั่นคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
(9) พัฒนำแนวทำงปฏิบัติในกำรดูแลบำรุงรักษำเครือข่ำย และระบบสำรสนเทศของสำนักงำนและ
หน่วยงำนอื่นๆ
(10) พัฒนำและบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
(11) เชื่อมโยงระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลของประเทศ
(12) วิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยี
กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data analytics)
(13) ให้ บ ริ ก ำรระบบรำยงำนเชิ ง สำรสนเทศสนั บ สนุ น กำรตั ด สิ น ใจ (Executive dashboard)
ที่สอดคล้องกับประเด็นกำรตัดสินใจที่สำคัญ
(14) สร้ำงแบบจำลองเพื่อกำรวิเครำะห์ทำงเลือกในกำรตัดสินใจที่เหมำะสมสำหรับผู้บริหำร
(15) ปฏิบัติง ำนร่ว มกับ หรือ สนับ สนุน กำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนอื่น ที่เกี่ย วข้อ งหรือ ที่ได้รับ
มอบหมำย
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แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่ำงยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีประชำคมโลก”

พันธกิจ
1. กำหนดทิศทำง และวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เป็ น แกนกลำงในกำรส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ประสำน และบู รณำกำรควำมร่ วมมื อทุ กภำคส่ วน
ให้เกิดกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้อย่ำงเต็มศักยภำพ ในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม
3. วำงรำกฐำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูง รองรับรูปแบบ และปริมำณ
กำรใช้งำนในอนำคต
4. ส่งเสริมให้เกิดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมดิจิทัลอย่ำงมีคุณภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/เป้าหมายการให้บริการระดับกรม
1. ประชำชนทั่ ว ประเทศสำมำรถเข้ ำถึ งและใช้ ป ระโยชน์ จำกเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ ำงทั่ ว ถึ ง
เท่ำเทียม และมีควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. ภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตและบริกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ประชำชนทุกกลุ่มมีโอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและบริกำรดิจิทัล มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะ
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้ำงสรรค์
4. ภำครั ฐ มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรเชื่ อ มโยงและบู ร ณำกำรกำรท ำงำนข้ ำ มหน่ ว ยงำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและมีบริกำรที่ตอบสนองต่อผู้รับบริกำร อย่ำงโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว
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ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย มาตรการ/กลยุทธ์ พ.ศ. 2562
ของสานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ได้ด ำเนิ น กำรจัด ท ำแผนปฏิ บั ติ
รำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ รำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
เป้าประสงค์ / ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ตัวชีวัด
เป้าหมายการให้บริการ
ป ระช ำช น ทั่ วป ระเท ศ 1. จำนวนนโยบำย/แผน/
ส ำม ำรถ เข้ ำถึ งแ ล ะใช้ กฎหมำย/กฎระเบียบ/
ประโยชน์ จ ำกเทคโนโลยี มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำม
ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ ำงทั่ ว ถึ ง เท่ ำ ร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้ำน
เทีย ม และมี ควำมเชื่อมั่ น โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลและ
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. อันดับควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันด้ำน
Technological
Infrastructure ของประเทศ
ไทยตำมกำรจัดอันดับของ
IMD

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
5 เรื่อง

อันดับ 34

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
คท./อช./สลธ.

คท.

มาตรการ/กลยุทธ์
1. กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/มำตรฐำน/
ควำมร่ ว มมื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ เป็ น กำรวำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนดิ จิ ทั ล และสร้ ำ ง
ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (คท./อช./สลธ.)
2. ก ำหนดนโยบำยหรื อ แผนในกำรส่ งเสริม ให้ เกิ ด กำรพั ฒ นำมำตรฐำนหรื อ กฎเกณฑ์ ในกำรใช้ งำน
เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ที่ส อดคล้ อ งกัน เพื่ อให้ ก ำรท ำงำนระหว่ำงระบบสำมำรถทำงำน เชื่อมโยงกัน ได้
บูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน อย่ำงมีควำมมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทำให้ระบบหรือกำรให้บริกำร
มีควำมน่ำเชื่อถือ (คท.)
3. กำหนดแนวทำงกำรใช้โครงข่ำยเชื่อมโยงแบบเปิด (open access) ให้ เป็นโครงข่ำยเดียวสำมำรถ
ให้ บ ริ ก ำรประชำชนได้ อ ย่ ำ งทั่ ว ถึ ง และส่ งเสริม กำรแข่ งขั น ในตลำดของผู้ ป ระกอบกำรรำยใหม่
ในส่วนบริกำรปลำยทำง และส่งเสริมกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเพื่อให้เกิดกำรขยำยต่อ
ในกำรลงทุน (คท.)
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4. กำหนดนโยบำยในกำรใช้โครงสร้ำงพื้น ฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร (กิจกำรสื่ อสำร
กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรวิทยุคมนำคม กิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรสื่อสำรดำวเทียม และกำรบริหำร
คลื่ น ควำมถี่ ) รวมทั้ งกำรหลอมรวมของเทคโนโลยี ในอนำคตเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรใช้ ท รัพ ยำกรของ
ประเทศอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนสำกล และทั น ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี (คท./อช.)
5. กำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น กิ จ กำรดำวเที ย มสื่ อ สำรของประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนุนให้มีดำวเทียมสื่อสำรภำครัฐ เพื่อควำมมั่นคง (อช.)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 1
1. โครงกำรบริกำรอินเทอร์เน็ตสำธำรณะสู่ชุมชน (240.0000 ลบ.) (คท.)
2. โครงกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพบริ ก ำรอิ น เทอร์ เน็ ต ไร้ ส ำยเพื่ อ ประโยชน์ ส ำธำรณะ (Free Wi-Fi)
ระยะที่ 2 (52.4512 ลบ.) (คท.)
3. โครงกำรจัดทำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
ระยะ 5 ปี (19.5000 ลบ.) (คท.)

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

หน้ำ 30

แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าประสงค์ / ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชีวัด
เป้าหมายการให้บริการ
ปี 2561
รับผิดชอบ
5 เรื่อง
ภ ำ ค เ ก ษ ต ร 1. จำนวนนโยบำย/แผน/
ศก./สลธ. /
ภำคอุ ต สำหกรรม และ กฎหมำย/กฎระเบียบ/
พน.
มำตรกำร/ควำมร่
ว
มมื
อ
ที
่
ภ ำ ค บ ริ ก ำ ร ส ำ ม ำร ถ
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท คโน โลยี เอื้อต่อกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ เ พิ่ ม ดิจิทัล
ประสิ ท ธิภ ำพในกำรผลิ ต 2. อันดับควำมสำมำรถใน ดีขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ศก./พน.
แ ล ะ บ ริ ก ำ ร ส ร้ ำ ง กำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล
2 อันดับ
มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และเพิ่ ม ขี ด (Digital
ค ว ำ ม ส ำม ำร ถ ใน ก ำ ร Competitiveness) ดีขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำ
แข่งขัน

หมายเหตุ

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 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กำรขับเคลื่อน (ศก.)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 2
1. โครงกำรพั ฒ นำศู น ย์ พั ฒ นำนโยบำยเศรษฐกิ จและสั งคมดิ จิทั ล (Digital Economy Policy Unit)
(8.0000 ลบ.) (พน.)

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ / ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ตัวชีวัด
เป้าหมายการให้บริการ
ประชำชนทุกกลุ่มมีโอกำส 1. จำนวนนโยบำย/
ในกำรเข้ ำ ถึ ง เทคโนโลยี แผน/กฎหมำย/
แ ล ะ บ ริ ก ำ ร ดิ จิ ทั ล มี กฎระเบียบ/มำตรกำร
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะ /ควำมร่วมมือ ด้ำน
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กำรนำเทคโนโลยี
ให้ เกิ ด ป ระ โย ช น์ แ ล ะ ดิจิทัลไปใช้ในมิติทำง
สังคม
สร้ำงสรรค์
2. ประชำชนมีทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่ำงปลอดภัย
และสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561
5 เรื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สค./ สลธ.

ร้อยละ 5

สค.

หมายเหตุ

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. สร้ ำงโอกำสและควำมเท่ ำ เที ย มในกำรเข้ ำ ถึ งและกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ส ำหรั บ
ประชำชนทุกกลุ่ม (สค.)
4. ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชำชนใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และสื่ อ ทุ ก รู ป แบบได้ อ ย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ รู้ เท่ ำ ทั น และ
มีควำมรับผิดชอบ (สค.)
5. พัฒ นำศักยภำพของประชำชนในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ เกิดประโยชน์ และสร้ำงสรรค์ รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรในสังคมดิจิทัล (สค.)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 3
1. โครงกำรจัดทำแผนแม่บทกำรพัฒ นำศักยภำพประชำกรให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(8.0800 ลบ.) (สค.)

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
เป้าประสงค์ / ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
เป้าหมายการให้บริการ
ปี 2562
5 เรื่อง
ภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำร 1. จำนวนนโยบำย/แผน/
เชื่อมโยงและบูรณำกำร กฎหมำย/กฎระเบียบ/
กำรทำงำนข้ำมหน่วยงำน มำตรกำร/ มำตรฐำน /
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี ควำมร่วมมือด้ำนรัฐบำล
ดิจิทลั
บริกำรที่ตอบสนองต่อ
ไม่ประกำศผล
ผู้รับบริกำร อย่ำงโปร่งใส 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลกำรจัดอันดับ
สะดวก และรวดเร็ว
E-Government
Development Index
ในด้ำน Online Service
Index เพิ่มขึ้น
ดีขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนต่อมูลค่ำของเงิน ร้อยละ 0.025
ที่กองทุนฯ อนุมัติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ขศ./ พน./
สลธ. /ยศ./
กท.

หมายเหตุ

ขศ./พน.

กท.

มาตรการ / กลยุทธ์
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
ร่ ว มในกระบวนกำรท ำงำนของภำครั ฐ (Open Government) และตรวจสอบและติ ด ตำมกำร
ดำเนินงำนของรัฐ (ขศ.)
6. ส่งเสริ มกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ โดยเน้นบริกำรพื้นฐำนและ
บริกำรข้ำมหน่วยงำน (ขศ.)
7. ส่งเสริมกำรพัฒนำแพลตฟอร์มบริกำรพื้นฐำน (Common platform) ภำครัฐ เพื่อรองรับกำรพัฒนำ
แอปพลิเคชั่น หรือบริกำรภำครัฐรูปแบบใหม่ๆ (ขศ.)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 4
1. โครงกำรจัดทำระบบประมวลข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะแห่งชำติ
(National Digital Intelligence Analytical Center) (16.9391 ลบ.) (ขศ.)
2. โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (1.5864 ลบ.) (ขศ.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อให้สำมำรถนำ
กรอบนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม โดยจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม แยกตำมยุทธศำสตร์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งดำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กระทรวง 4 ยุทธศำสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

มาตรการ 1 กาหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกีย่ วข้อง ที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1 โครงกำรจัดทำแผนแม่บท P 6.18 ประชำชนทั่วไป
แผนดำเนินงำน
กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
หน่วยงำนภำครัฐที่
จัดประชุม/
จัดประชุม/
จัดประชุม
โครงสร้ำงพื้นฐำน
เกี่ยวข้อง และ
สัมมนำ จำนวน สัมมนำ จำนวน
จ
ำนวน
1
ครั
ง
้
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ประเทศ ระยะ 5 ปี
พื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนกำรใช้จ่ำย

6.4350

4.8750

หน ้าที่ 34

4.8750

3.3150

19.5000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คท.

จ้ำงที่ปรึกษำ

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มาตรการ 2 กาหนดนโยบายหรือแผนในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกัน เพือ่ ให้การทางานระหว่างระบบสามารถทางาน เชื่อมโยงกันได้บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทาให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ
2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(Free Wi-Fi) ระยะที่ 2

P 6.18 1. มีระบบตรวจสอบ
สิทธิกำรเข้ำใช้งำน
(Smart Sign on)ที่
สำมำรถเชื่อมโยงกับ
ระบบตรวจสอบสิทธิ
ของ กสทช. เพื่อใช้
บริกำรอินเตอร์เน็ตชำย
ขอบ
2. ประชำชนสำมำรถ
ใช้บริกำรระบบ Smart
Sign On ได้อย่ำง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 12
เดือน

แผนดำเนินงำน

ลงนำมสัญญำ
เช่ำโครงกำร
Smart Sign On
ต่อเนื่องระยะที่
2

งวดที่ 1
1. เชื่อมระบบ
Smart Sign On
กับระบบ
ตรวจสอบสิทธิ
ของ กสทช. เพื่อ
ใช้บริกำร
อินเตอร์เน็ต
ชำยขอบ
2. บูรณำกำร
ระบบ Smart
Sign On
ร่วมกับบริกำร
อินเทอร์เน็ต
สำธำรณะของ
หน่วยงำนอื่นที่
สนใจเข้ำร่วม
3. เช่ำระบบ
บริกำรระบบ
Smart Sign On
เป็นเวลำ 90 วัน

งวดที่ 2
1. เช่ำระบบ
บริกำรระบบ
Smart Sign On
เป็นเวลำ 180
วัน
2.
ประชำสัมพันธ์
กำรใช้งำน

แผนกำรใช้จ่ำย
13.1128
13.1128
26.2256
มาตรการ 3 กาหนดแนวทางการใช้โครงข่ายเชื่อมโยงแบบเปิด (open access) ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผูป้ ระกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทาง และส่งเสริมการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ให้เกิดการขยายต่อในการลงทุน
3 โครงกำรบริกำร
P 6.18 กำรให้บริกำร
แผนดำเนินงำน
อินเทอร์เน็ตสำธำรณะสู่
S 1.1 อินเทอร์เน็ตแก่ศูนย์
ชุมชน
ดิจิทัลชุมชน กศน.
ตำบล และ โรงเรียน
ตชด.

แผนกำรใช้จ่ำย
120.0000
120.0000 240.0000
มาตรการ 4 กาหนดนโยบายในการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กิจการสื่อสาร กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่ ) รวมทั้งการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคตเพือ่ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน ้าที่ 35

คท.

เป็นแผนงำนที่
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
เหลื่อมปี โดย
งวดงำนที่ 3-4
งวดละ
13.1128 ลบ
ใน
ปีงบประมำณ
2563

คท.

โครงกำรเช่ำใช้
ระบบ
ปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงตรวจ
รับงำนงวดที่ 3
ปี 2561

มีคุณภาพ

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มาตรการ 5 กาหนดแนวทางการดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกีย่ วข้องรวมทั้งสนับสนุนให้มีดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ เพือ่ ความมั่นคง

หน ้าที่ 36

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าประสงค์ 2. ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

มาตรการ 1 กาหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกีย่ วข้อง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (ศก./สลธ./พน.)
1 โครงกำรพัฒนำศูนย์
P 6.18
1. มีกลไกกำร
แผนดำเนินงำน
กำหนดกรอบแนวคิด และวำงแผนกำรดำเนินงำน
ศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ องค์ควำมรู้ และ
พัฒนำนโยบำยเศรษฐกิจ
ดำเนินงำน ในกำร
กรณีศึกษำกำรออกแบบ วิจัย และพัฒนำ
และสังคมดิจิทัล (Digital
ออกแบบวิจัยและ
นโยบำยสำธำรณะของต่ำงประเทศ ตำมแนวคิด
Economy Policy Unit)
พัฒนำนโยบำย
Policy Design / Policy Lab หรือแนวคิด
สำธำรณะ
สมัยใหม่อื่นๆ
2. มีกระบวนกำร
ทำงำน และระบบ
นิเวศ
(Ecosystem)
แผนกำรใช้จ่ำย
2.9000
1.7000
มาตรการ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
มาตรการ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
มาตรการ 4 ส่งเสริมสนับสนุนตลาดการค้าออนไลน์ (E-commerce) ของผูป้ ระกอบการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน

หน ้าที่ 37

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

วิเครำะห์ และออกแบบกลไกกำรดำเนินงำน ใน
กำรวิจัยและพัฒนำนโยบำยสำธำรณะด้ำนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิเครำะห์ และออกแบบระบบนิเวศ
(Ecosystem) ในกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ
ด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบบมุ่งเน้น
กำรมีส่วนร่วม
1.7000

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

นำร่องกระบวนกำรทำงำน และสร้ำงระบบนิเวศ
(Ecosystem) ในกำรวิจัยและพัฒนำนโยบำย
สำธำรณะด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.7000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พน.

8.0000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 3. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มาตรการ 1 กาหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกีย่ วข้องที่เกีย่ วข้องในการขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล
1 โครงกำรจัดทำแผนแม่บท P 6.18 1. มีกำรศึกษำแผน
แผนดำเนินงำน
เสนอขออนุมัติ ประชุม
ประชุม
ประชุม
กำรพัฒนำศักยภำพ
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ลดช.แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ประชำกรให้พร้อมเข้ำสู่ยุค
ไม่น้อยกว่ำ 5 แผน
คณะกรรมกำร TOR
TOR
จ้ำง
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. มีกำรหำรือ
จำนวน 3คณะ
แนวทำงกำรบูรณำกำร
กำรทำงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน

แผนกำรใช้จ่ำย

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

งวดที่ 1
30 วัน ส่ง
แผนกำร
ดำเนินงำน

งวดที่ 2
รำยงำนผล
กำรศึกษำ
วิเคำระห์บริบท
กำรพัฒนำ
ศักยภำพประชำกร

งวดที่ 3
120 วัน
รำยงำน
เป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำด้ำน
ดิจิทัลประชำกร
ไทย

1.6160

1.6160

0.8080

หน ้าที่ 38

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สดช.
(สค.)

4.0400

หมายเหตุ

เป็นแผนงำนที่
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
เหลื่อมปี โดย
งวดงำนที่ 4
(2.4240 ลบ.)
และงวด 5
(1.6160 ลบ.)
ใน
ปีงบประมำณ
2563

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มาตรการ 2 พัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศ (Knowledge Resource) ที่พร้อมรองรับข้อมูลดิจิทัล
มาตรการ 3 สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับประชาชนทุกกลุ่ม
มาตรการ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ
มาตรการ 5 พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัล

หน ้าที่ 39

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
เป้าประสงค์ 4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการเชื่อมโยงและบูรณาการการทางานข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีบริการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ อย่างโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มาตรการ 1 กาหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกีย่ วข้องในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

หน ้าที่ 40

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มาตรการ 2 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการของสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
1 โครงกำรจัดทำระบบ
ประมวลข้อมูลดิจิทัล
อัจฉริยะสำหรับศูนย์
วิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล
อัจฉริยะแห่งชำติ
(National Digital
Intelligence Analytical
Center)

P 6.18 1) จัดหำเครื่องมือธุรกิจ

อัจฉริยะ (Business
Intelligence Tool: BI
Tool) และระบบคลังข้อมูล
ขนำดใหญ่สำหรับกำรวำง
ระบบรำยงำนเชิงสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรวำง
ยุทธศำสตร์ให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมนโยบำย และ
แผนระดับชำติว่ำด้วยกำร
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
2) มีชุดข้อมูลที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์แล้ว นำมำพัฒนำ
ต่อยอด หรือเผยแพร่ให้ภำค
ธุรกิจ ประชำชน สำมำรถ
นำไปใช้ในกำรเพิ่มมูลค่ำได้
3) เป็นระบบงำนที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมกำร
ดิจิทัลแห่งชำติในกำร
วำงแผนงำน นโยบำยด้ำน
ดิจิทัลของประเทศ และเป็น
หน่วยประมวลผลสำหรับ
วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์
วิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล
อัจฉริยะแห่งชำติ (Digital
National Intelligence
Analytical Center)

แผนดำเนินงำน

ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื้อหำผู้รับจ้ำงดำเนินกำร

ดำเนินกำรตรวจรับงำนงวดที่ 1
ศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำน และติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องแม่ข่ำย

แผนกำรใช้จ่ำย
2 โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
รำชกำร สำนักงำน
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

P 6.18 ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำรของ
สดช. เข้ำร่วมกำร
อบรม ร้อยละ 80

3 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร

P 6.18 ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำรของ
สดช. เข้ำร่วมกำรอบรม
ร้อยละ 80

4 โครงกำรจัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง

P 6.18 1. เพื่อจัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพำ
เครื่องพิมพ์ขำว-ดำ

แผนดำเนินงำน

แผนกำรใช้จ่ำย
แผนดำเนินงำน

แผนกำรใช้จ่ำย
แผนดำเนินงำน
แผนกำรใช้จ่ำย

ดำเนินกำรตรวจรับงำนงวดที่ 2
ดำเนินกำรพัฒนำระบบ และเก็บรวบรวมข้อมูล

4.2348
หลักสูตรกำร
บริหำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง และ
พัสดุ
0.6623

4.2348

หลักสูตรกำร
วำงแผนและ
กำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์

ดำเนินกำรตรวจรับงำนงวดที่ 3
ทดสอบกำรทำงำนของระบบและนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ

4.2348

ขศ.

12.7043

หลักสูตรดิจิทัล
กับกำรเขียน
หนังสือรำชกำร

0.4544

0.3833

สลธ.

1.5000

กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติกำร
จำนวน 1 ครั้ง
0.8993
ตรวจรับงำน
งวดสุดท้ำย
1.5864

หน ้าที่ 41

สลธ.

0.8993
ขศ.
1.5864

เป็นแผนงำนที่
เบิกจ่ำยเหลื่อม
ปีงบประมำณ
โดยงวดสุดท้ำย
จะสิ้นสุด ธ.ค.
63 (4.2348
ลบ.)

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มาตรการ 3 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และผูป้ ระกอบการภาคธุรกิจ
มาตรการ 4 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานด้วยการปรับเปลี่ยนการทางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มาตรการ 5 สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางานของภาครัฐ (Open Government) และตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานของรัฐ
มาตรการ 6 ส่งเสริมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นบริการพืน้ ฐานและบริการข้ามหน่วยงาน
มาตรการ 7 ส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพืน้ ฐาน (Common platform) ภาครัฐ เพือ่ รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรือบริการภาครัฐรูปแบบใหม่ๆ
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรในกำรขับเคลื่อน
กองทุน

P 6.18 เจ้ำหน้ำที่และพนักงำน
SD 2.3 กองทุนฯ ได้รับกำร
อบรม จำนวน 6 ครั้ง

แผนกำรใช้จ่ำย
P 6.18 ระบบคอมพิวเตอร์
แผนดำเนินงำน
SD 2.4 สำหรับบริหำรจัดกำร
กองทุน จำนวน 1 ระบบ

0.5000

โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรกองทุนแบบ
Real Time

แผนกำรใช้จ่ำย
แผนดำเนินงำน

3.0000

โครงกำรปรับปรุงพื้นที่
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
สำหรับกองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

P 6.18 พื้นที่ปฏิบัติงำนกองทุน
ฯ ที่ได้รับกำรปรับปรุง
และติดตั้งอุปกรณ์
จำนวน 1 หน่วย

แผนดำเนินงำน

กิจกรรมกำร
กิจกรรมกำร
กิจกรรมกำร
อบรม จำนวน 1 อบรม จำนวน 1 อบรม จำนวน 1
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
0.5000

กิจกรรมกำร
อบรม จำนวน 1
ครั้ง

กิจกรรมกำร
อบรม จำนวน 1
ครั้ง

กิจกรรมกำร
อบรม จำนวน 1
ครั้ง

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

จ้ำงที่ปรึกษำ
งบประมำณ
กองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลฯ

กท.

จ้ำงที่ปรึกษำ
งบประมำณ
กองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลฯ

กท.

งบประมำณ
กองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลฯ

3.0000

ดำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนฯ
3.7500

3.7500

4.5000

15.0000

ปรับปรุงพื้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์
แผนกำรใช้จ่ำย

กท.

3.0000

3.0000

3.3711

หน ้าที่ 42

9.3711

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 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

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)

จัดทำโดย :
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 7
อำคำรรัฐประศำสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เว็บไซต์ : www.onde.go.th

