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ค ำน ำ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 16
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยให้
แต่ละกระทรวงปรับปรุงและบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการและหน่วยงานในก ากับของ
ฝ่ายบริหารจัดท าในลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์
ทุกปีอย่างต่อเนื่องกันไป แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มีความส าคัญในการก าหนดทิศทางของส่วนราชการ  
และใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2564 ของกระทรวงฯ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการฯ มีความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558 - 2564)  นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็น
พ้ืนฐานและแนวทางส าหรับห                        ในการจัดท าแ                           
                     ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีและการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อไป 
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กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ปรับยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

ปี พ.ศ. 2561 - 2564 โดยได้มีการจัดประชุมเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงฯ ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ได้น า
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด มาตรการ/กลยุทธ์ และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด้วย เพ่ือให้ยุทธศาสตร์กระทรวงมี 
ความสอดคล้องกับแผนดังกล่าวข้างต้น 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้น ายุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงฯ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ข้อ 4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
ข้อ 6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อ 2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปฯ 
ข้อ 5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อ 1 การพัฒนาศักยภาพคนในการใช้ดิจิทัลตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
ข้อ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง  โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 



แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  

หน้า 2 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ข้อ 5 การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพฯ เน้นการปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง 
บูรณาการ พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข้อ 4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่การเป็น Open Government โดยสร้างความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของภาครัฐ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ลดเอกสารที่ไม่จ าเป็น มีช่องทาง  
การให้บริการที่สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจ ลดโอกาส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อ 6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐฯ เป็นการพัฒนางานบริการของ
หน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและนักธุรกิจ
เอกชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ  
ไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน ด้วยระบบ Digital service อย่างเหมาะสม จัดท าฐานข้อมูลงานบริการให้
ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่าย สะดวก  
หลายรูปแบบ เช่น การให้บริการ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม การจัดให้มีศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน การให้บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ การให้บริการผ่าน
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบริการ  
เชิงรุกทั้งในเรื่องการให้ข้อมูล การให้บริการตลอดช่วงชีวิตเพ่ือน าไปสู่การจัดท า Web Portal ของงาน
บริการภาครัฐที่เชื่อมโยงกับระบบ Digital service ของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต 

 
 
 
 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้
น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ถึง 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน  
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน            
ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 ส าหรับรายละเอียดสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา  
 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  

ที่พึงประสงค ์
3.1.5 จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมอันดี โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุดและส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทสิทธิและหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 
 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกทั่วถึงไม่จ ากัดเวลาและสถานที่และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ  
ให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือสื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 

   1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน 
ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดต้นทุนการให้บริการและช่ วยสนับสนุนการด าเนินมาตรการ
ทางการคลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินให้  
มากขึ้นส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Money/E-Payment)  
และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) ขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงินอาทิการปรับปรุงกฎหมายทางด้านการเงินการคุ้มครองผู้ใช้บริการระบบการก ากับดูแล  
และพัฒนาบุคลากรทางการเงินตลอดจนสนับสนุนมาตรการต่างๆภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้จะต้องเร่ง
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาคธุรกิจ  
และประชาชนทั่วไปควบคู่กันไป 

   3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบท 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน
ของประเทศให้มีความกว้างและความลึกมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
โดยการสนับสนุนให้สถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่ม อาทิ 
กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการหลักประกันการด ารงชีวิตหลังเกษียณ กลุ่มเกษตรกร ที่ต้องการเครื่องมือในการประกัน 
ความเสียหายพืชผลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่กลุ่ม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
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มีความต้องการเงินทุนในลักษณะการร่วมทุน อาทิ กองทุนร่วมลงทุนหรือการระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ (Crowd 
Funding) 

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนด

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนด
อุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  
ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น พิจารณาจาก  
2 มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (2) กลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 

   1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของ  
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่
พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคต อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (2) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒนาไปสู่
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพ
และพลาสติกชีวภาพ (4) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่ พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์ 
และอาหารส าหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ  ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมชีวภาพต่าง  ๆ  
(5) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซ่ึงมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ยางล้อ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (6) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

   2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่
ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต โดยให้ความส าคัญในล าดับ
ต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่  
(1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการผลิตและบริการ โดยระยะแรก
ต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากข้ึนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิด
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการ
ในอนาคต (2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรกอาจเน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถ
ต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากร
ด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือรองรับธุรกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป  
(3) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มี
ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อนเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง  
การบริการสุขภาพนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ส าหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น (4) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล  
ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต  
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  2.2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยมุ่งเน้น
การลงทุนเพ่ือสร้างความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการน้ า 
ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบและการบริหารจัดการ อาทิ 
ระบบการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่ผู้ประกอบการไทย การสร้างและพัฒนาศูนย์วิจัยและทดสอบ
กลางส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต 

3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
   1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐาน

บริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่า งเข้มแข็ง โดยมีแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ 

  1.2) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต  
เช่น ธุรกิจบริการดิจิทัล การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ และบริการวิชาชีพ ให้ก้าวไปสู่บริการที่
ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่นทางการเงิน               
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือให้เกิด
การเติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการพัฒนา เชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
   3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและน า

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจทั้งในภาคการผลิตการตลาด  
การบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลขณะที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยการพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อผู้ขายที่มีมาตรฐาน  
และน่าเชื่อถือตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรี 

   4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิต
วิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การจัดการ
การขายหรือเป็น Smart SMEs และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองโดยสนับสนุนการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การเริ่มต้นธุรกิจและตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจสีเขียวตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ (2) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การท าธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนนวัตกรรมสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการตลาดรวมทั้งก าหนดมาตรการ
สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายและพัฒนากลไกสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างขีดความสามารถของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและแข่งขันได้ (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่รวมทั้งการสร้างโอกาสใน
การด าเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการก าหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้า 
และการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
และห่วงโซ่การผลิตของโลกตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.5.5 สร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ

ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ 
และความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในระดับต่างๆ   
ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นรวมทั้งชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้ าหมายที่  5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้ งภัยคุกคามทางทหาร 

และภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 ตั วชี้ วัด  5 .3  อันดับความ เสี่ ย งจากการโจมตี ด้ าน ไซ เบอร์ /ต่ ากว่ า อันดับที่  10  ของโลก  

(ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU) 

 แนวทางการพัฒนา 
 3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่ นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ 

มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย  

และก ากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 แนวทางการพัฒนา 
 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชน 

และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการของประชาชน
และภาคธุรกิจ โดย 

 3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความต้องการของ
ผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐ ที่อ านวย  
ความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  
และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งก าหนดค่าธรรมเนียม การให้บริการของรัฐที่
เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตาม
การด าเนินงานของรัฐได้ 

 3.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานภาครัฐ และ
บูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการท างานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.3.7 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูล
การวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง น าไปใช้ประโยชน์  
และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 

ทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 

 ตัวชี้วัด 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness 
Index: NRI) ดีขึ้น  

 ตัวชี้วัด 5.2 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่า 
ร้อยละ 85 ในปี 2564  

 ตัวชี้วัด 5.3 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564  
 ตัวชี้วัด 5.4 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพ่ิมขึ้ นจาก            

ร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 

 แนวทางการพัฒนา 
 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
   1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมให้

ได้มาตรฐานสากลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์  
และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัลสร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็นอุตสาหกรรมระดับ
มาตรฐานสากลธุรกิจสมัยใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วย
การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบแหล่งผลิตและตลาดเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้ง
ด้านการผลิตและการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผนบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉิน  
และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 

   3 ) พัฒ นาศั กยภาพผู้ ให้ บ ริการโลจิ สติ กส์  (Logistics Service Providers: LSPs)  
ให้สามารถแข่งขันได้โดยยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ให้เทียบเคียงผู้ให้บริการ  
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศสร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้าการประกันภัยและพัฒนาให้บริการโลจิสติกส์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศอาทิระบบบริหารจัดการขนส่งระบบการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่าและระบบตรวจสอบ
ติดตามสินค้าส่งเสริมการสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และสนับสนุนมาตรการทางภาษี  มาตรการ
ทางการเงินให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุ รกิจในอนุภูมิภาค รวมทั้ง ผลักดันให้มี 
การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษานักลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลและค าแนะน าแก่ภาคเอกชนไทยใน
การลงทุนและการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

 3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการค้าโลกโดยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ  NSW ท าหน้าที่พัฒนาบริหาร
จัดการและดูแลระบบส่วนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาครัฐและเอกชน (G2B) 
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โดยเร็วสนับสนุนการปรับลดขั้นตอนกระบวนการน าเข้าส่งออกข้ันตอนกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวกับการน าเข้าส่งออกการออกใบอนุญาตและใบรับรองโดยเฉพาะสินค้าน าร่อง  5 ชนิด ได้แก่ น้ าตาล ข้าว
ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย และเร่งรัดการพัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียวครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (G2B) รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบและกลไกขับ
เคลื่อนที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกทางการค้าและสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์โดยเฉพาะที่ประตูการค้า
ส าคัญอาทิท่าเรือท่าอากาศยานและด่านชายแดนและผลักดันการออกกฎหมายบังคับใช้ในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 3.5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่ วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
   1) พัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั้งระบบสายและไร้สายให้ครอบคลุม               

ทั่วประเทศและจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างทั่วถึง 

   2) พัฒนาโครงข่ายวงจรสื่อสารระหว่างประเทศทั้งภาคพ้ืนดิน เคเบิลใต้ น้ าดาวเทียม 
และพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนรวมทั้งบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ต าแหน่งวงโคจร  
และคลื่นความถี่ทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะเพ่ือสร้างมั่นคงและประสิทธิภาพให้แก่ระบบการเชื่อม
สัญญาณระหว่างประเทศ 

   3) บริหารจัดการเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนให้มี
การบูรณาการใช้โครงข่ายและอุปกรณ์ร่วมกันและจัดท าแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้งานและใกล้สิ้นสุด
สัญญาสัมปทานให้ชัดเจนเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความซ้ าซ้อนและ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
  1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล

โดยจัดท าแพลตฟอร์ม  (Platform) ธุรกิจดิจิทัลพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  (e-Commerce) ในภาคเกษตร  
ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัล               
รุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 

  2) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิดความน่าเชื่อถือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกับการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Commerce)  
การบริหารห่วงโซ่ อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Supply Chain) และการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment)  

 3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 
 1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโทรคมนาคมให้สามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงระบบซอฟต์แวร์  (Software) 
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณระบบสื่อสารความเร็วสูงระบบดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้ งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคต 
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 3.5.4 สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์เพ่ือดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 
ความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงินและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 3.5.5 ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยการก าหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ระเบียบ
การใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมทั้งการจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนใน
รูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัลเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่วนของภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับ
ภาครัฐ 
 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
     “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและด าเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. สร้างความเป็นธรรม ปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
3. การป้องกันแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
5. เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
7. จดัระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
9. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชั่น 
10. เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
12. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
13. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
14. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
16. เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบใน 
ข้อ 10 เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (รับผิดชอบหลัก) 

10.1 ปกป้อง ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
การประสานความร่วมมือและเสริมสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน ภาควิชาการ บุคลากร องค์กรและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังและการพัฒนา
ระบบป้องกัน การโจมตีระบบสารสนเทศ การพัฒนาความพร้อมต่อสงครามไซเบอร์ การปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญด้านสารสนเทศของประเทศ การกู้คืนข้อมูล ระบบ/เครือข่ายและการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยใน
ทุกด้าน 

10.2 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย  โดยการพัฒนาระเบียบและกฎมายเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ ให้สามารถลดภัยคุกคามหรือขีด
อันตรายที่ส่งผลกระทบกับบุคคล ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะที่อยู่ในรูปของการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล การกรรโชกข้อมูลสารสนเทศ การกระท าผิดตลอดจนการก่อวินาศกรรมหรือท าลายระบบสารสนเทศ 
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ 

10.3 พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และจดสิทธิบัตร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย การวิจัยและพัฒนาเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การบูรณาการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลรัฐ การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการรวมถึงการใช้ระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความช านาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐและองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  
อย่างต่อเนื่อง 
ข้อ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

13.2 จัดให้มีระบบสั่งการที่ มีเอกภาพ  สามารถบูรณาการและผนึกก าลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย และการฟ้ืนฟู
ผลที่เกิดขึ้น (ดศ. รับผิดชอบร่วม โดย อต.) 

13.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ การมี 
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ (ดศ. รับผิดชอบร่วม โดย อต.) 

13.4 พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติที่ทันสมัย 
พร้อมระบบส ารอง ที่สามารถเอ้ือต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ดศ. รับผิดชอบร่วม 
โดย อต.) 
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6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ความไม่สงบทางการเมืองที่ด าเนินมานานกว่า 6 เดือนจนถึงกลางปี 2557 มีผลให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่
อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง 
เพ่ือที่จะสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย 
ตลอดจนปัญหาการใช้น้ าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ าในฤดูแล้ง ในขณะที่มี      
น้ าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 
3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่และระยะยาวที่
ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 นโยบายข้อ 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ 
และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดม
ความคิดเพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหา 
น้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร
นั้น รัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากที่สุด  
ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
 นโยบายข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและ
ผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง 
 

 
 
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  29 แผนงานบูรณาการ  ซึ่งในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล)  
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ า และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า)  

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดท าขึ้น โดยให้
ความส าคัญกับความสอดคล้องและการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทอ่ืน ๆ มาเป็นกรอบการด าเนินงานของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งน้อมน า “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือให้ประเทศมั่นคง 
ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตลอดจนการน าหลักการและแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง การจัดการปัญหา
ที่ดินท ากิน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  การส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรม การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
น้ า การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

และรายการค่าด าเนินงานภาครัฐ 
 ส าหรับรายละเอียดสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีดงันี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ข้อ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  เพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ตัวชี้วัด 
  ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศดีขึ้นไม่น้อยกว่า 2 
อันดับ (ตามการจัดอันดับ  Network Readiness Index : NRI) 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
   1) ส่งเสริมการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และบริการดิจิทัลเพ่ือยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น Asian Digital Hub 
   2) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการท างานและการบริการของภาครัฐสู่ระบบ
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย 
   3) ส่งเสริมการให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและผู้ท างานทุกสาขา
อาชีพ  
   4) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเพ่ืออ านวยความสะดวก
ทางการค้า 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการน้ าและการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 ข้อ 5.6  การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   1)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง 
   2) ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง  และพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก 
   3) ความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยพิบัติต่อชีวิต ทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจลดน้อยลง 
  ตัวชี้วัด 
   1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง ร้อยละ 7 - 20 ในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่งของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2563 
   2) มีแผนปฏิบัติการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่หรือสาขาที่มี
ความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง เช่น น้ า เกษตร สาธารณสุข ป่าไม้ 
   3) มีกลไกเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพ 
   4) ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้เสียชีวิต และมูลค่าความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีจ านวนลดลง 
   5) พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่
เสี่ยงได้รับการป้องกันเพ่ิมขึ้น 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
   1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และสร้างความพร้อมในการปรับตัวของชุมชน 
   2) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนและการใช้มาตรการด้านภาษี  
เพ่ือส่งเสริมการปลูกป่า ฟ้ืนฟูป่า และปรับกฎระเบียบ  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ 
   3) พัฒนาองค์กร บุคลากร องค์ความรู้และเครื่องมือในการบริการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
สภาวะภูมิอากาศ ตลอดจนให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
   4) จัดท าแผนเตรียมความพร้อมของประเทศรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการวางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
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   5) พัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ  โดยพัฒนาศักยภาพ 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพยากรณ์เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สนับสนุน
การป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาธารณภัย และอุบัติภัย 
ทางถนน ตลอดจนการฟ้ืนฟู บูรณะ ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
   6) สนับสนุนการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 
 
วิสัยทัศน์ : ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand 
เป้าหมาย 
เป้าหมายที่  1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  ด้วยการใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ  

1. ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์ธุรกิจแนวใหม่  
และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  

2. อุตสาหกรรมดิจิทัลมีบทบาทและความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้น ตลอดจนเป็นที่รู้จัก
และยอมรับในประชาคมโลก  

3. เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน โดยธุรกิจฐานราก และ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
ศักยภาพในการท าธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก  
เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

1. ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัล
อย่างเท่าเทียม  

2. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ โดยเฉพาะ
บริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าหมายที่ 3 เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่ เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต 
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

1. ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  
2. ประเทศไทยมีก าลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

และก าลังคนในประเทศมีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน  
เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

1. กระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐเปลี่ยนแปลงด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชน ธุรกิจและทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตาม 

ภูมิทัศน์ดิจิทัล 4 ระยะ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  
6 ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีการก าหนดเป้าหมายระยะ 5 ปี เพ่ือให้สามารถ
ติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และแผนงานเพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที ่1: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ  

การเพ่ิมขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รองรับการเป็น 
Digital Thailand เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม 
และการแพร่ภาพกระจายเสียง ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและ
พาณิชย์ และการบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลใน
อนาคต  

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ จะสร้างให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ  
โดยเทคโนโลยีที่ ใช้ความเร็วที่รองรับความต้องการ  และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่เป็นอุปสรรค 
ในการเข้าถึงบริการอีกต่อไป ในอนาคตโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะกลายเป็นสาธารณูปโภค 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดย
อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาวภายใต้การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลจึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชน 
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข้อมูล องค์ความรู้
ของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน า ไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจน
พัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา และในระยะต่อไปด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบาลสามารถหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะ
แปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน  เรียกว่า บริการ



แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  

หน้า 16 

ระหว่างกัน (peer to peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อ 
การด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

การพัฒนาก าลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรวัยท างานให้มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขา
อาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล  เพ่ือสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มี
คุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

การสร้างพลังขับเคลื่อนประเทศแบบบูรณาการสู่ความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  หมายถึง 
การอาศัยมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกา ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล
มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร้างความมั่นคงปลอดภัย  
การสร้างความเชื่อมั่น และการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน  เพ่ือก่อให้เกิด 
การอ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมกับสร้าง
แนวทางขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 มาตรา  21/1 ได้ระบุว่า

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ดังนี้ 
1. ส านักงานรัฐมนตรี 
2. ส านักงานปลัดกระทรวง 
3. กรมอุตุนิยมวิทยา 
4. ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
5. ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง 3 หน่วยงาน 
1. บริษัท  ทีโอที  จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท  กสท โทรคมนาคม  จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง 3 หน่วยงาน 
1. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
3. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนภูมิโครงสร้าง 

ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
 

 ส านักงานรัฐมนตรี 
 ส านักงานปลัดกระทรวง 
 กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

 ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

 ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) 
 

 บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 



แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  

หน้า 19 

หน่วยงานในสังกัด 
 

ส านักงานรัฐมนตรี 
 

วิสัยทัศน์ 
"เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นเลิศ 

ด้านการประสานนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์กลั่นกรอง และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ” 
 

อ านาจหน้าที่ 
1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบ 

การวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 

รัฐสภาและประชาชน 
3. ประสานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอ่ืนทางการเมือง 
4. ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี  
5. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี หรือตามท่ีรัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ส านักงานปลัดกระทรวง 
 

วิสัยทัศน์ 
"เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสุนน และประสานงานทุกภาคส่วน 

เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใน 5 ปี" 
 

พันธกิจ 
 1.  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

กระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพ่ือให้เกิด
การประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์  

 2.  ประสานงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 3.  บริหารจัดการองค์กร ดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานต่างประเทศในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
 4.  พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  
 5.  ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

และศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารงาน 
และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  

 6.  พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับนโยบายและสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
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 7.  วิเคราะห์ เสนอแผน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การ
กระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

กรมอุตุนิยมวทิยา 
 

วิสัยทัศน์ 
"บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อย่างทั่วถึง  

และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตาม ความต้องการ" 
 

พันธกิจ 
 1.  พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 2.  เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึง
ระดับต าบล 

 3.  ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรมวิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา  
และแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 4.  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

 5.  พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของประเทศ” 

 
พันธกิจ 

1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

2. จัดท าส ามะโนหรือส ารวจด้วยตัวอย่าง หรืออ านวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ ของประเทศ 

3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 
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ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

วิสัยทัศน์ 
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก” 
 

พันธกิจ 
 1.  ก าหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2.  เป็นแกนกลางในการส่งเสริม ประสาน และบูรณาการความร่วมมือ ทุกภาคส่วน ให้เกิดการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
 3.  วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับรูปแบบ และปริมาณการใช้

งานในอนาคต 
  4.  ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัล ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นน าของประเทศ” 

 
พันธกิจ 

             1.   ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการด าเนินธุรกิจ 
   2.   ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ 
   3.   สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน 
 

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน าของชาติ” 

 

พันธกิจ 
 1.  ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถตอบสนอง

ผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ โดยการพัฒนาหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ  
 2.  ขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับ

ผู้ใช้บริการ 
 3.  ด าเนินการปฏิรูปองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแข่งขันและเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ 
 4.  สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการด าเนินงานเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายและใส่ใจต่อสังคม 
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บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้น าในธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน” 

 
พันธกิจ 

1.  ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
2.  พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ Logistics ของอาเซียน 
3.  ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีก าไรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า 

 
 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

วิสัยทัศน์ 
- 
 

พันธกิจ 
- 
 
 

หมายเหตุ : ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่   
24 มกราคม 2560  มาตรา 34  ใหม้ีส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอยู่ระหว่างขั้นตอน
การหารือเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 

 
 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

วิสัยทัศน์ 
“ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย” 

 
ภารกิจ 

1.  พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.  ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
3.  ให้ค าปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
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ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
 

วิสัยทัศน์ 
“ท าให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดข้ึนได้สะดวก และม่ันคงปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล” 

 
พันธกิจ 

 1.  พัฒนา จัดท า และผลักดัน Soft Infrastructure (Standard, Cybersecurity, Privacy and Law) 
รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จ าเป็นส าหรับ Digital Economy 

 2.  พัฒนาคน และระบบอ านวยความสะดวก หรือระบบที่มีความส าคัญยิ่งยวด (Facilitating and Critical 
Infrastructure) ที่สร้างความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมออนไลน์ 

 3.  ติดตามและประเมินผล สภานภาพ ปัญหา และผลกระทบต่อการท าธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ 
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“ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ภายใน 5 ปี” 
 
 

 
 

1. เสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนด้านสถิติ 
ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งเสนอมาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
และติดตาม ก ากับดูแลและประเมินผลการท างานตามนโยบายชาติและแผนดังกล่าว  

2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้งก ากับ ส่งเสริมให้น าโครงสร้าง
พ้ืนฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาให้ เกิด
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้  
และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสารสนเทศให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศ 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จนพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

7. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ผลิตสถิติสารสนเทศ การบริการสถิติสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาการอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
9. ก ากับดูแลกฎหมายด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในความรับผิดชอบ รวมทั้งก ากับดูแล 

สนับสนุนและประสานงานด้านความม่ันคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2564 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 
  ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :   ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 

 
 

1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง 
และม่ันคงปลอดภัย 

2. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นจากการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท าธุรกิจและประชาชน                
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และ
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

4. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภั ยจากสภาวะอากาศ               
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง 

ยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 

 เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร/์ 
เป้าหมายการใหบ้ริการ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหต ุ
ปีฐาน  ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 

1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
และบริการของภาครัฐ
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง 
และมั่นคงปลอดภัย 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของหมู่บา้นที่
มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเข้าถึง  
(สป.ดศ./TOT/CAT) 
 

ปี 60 
ตั้งเป้า
ร้อยละ 

33 
 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
93 

- ปี 2560 ตั้งเป้า ร้อย
ละ 33 ตามศักยภาพที่
จะด าเนินการได้จริงใน
ปี 2560 (คิดเป็น
จ านวน 24,700 
หมู่บ้าน จากหมู่บ้าน
ทั้งหมดทั่วประเทศ
จ านวน 74,965 
หมู่บ้าน)  
- ตัวชี้วัดตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ตั้งเป้า “จ านวนหมู่บา้น
ที่มีอนิเทอร์เน็ต
ความเรว็สูงเข้าถึง 
เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 30 
เป็นมากกว่ารอ้ยละ 85 
ในปี 2564” 

2. อันดับความพร้อมใช้
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร (Network 
Readiness index:  
NRI ) (สป.ดศ./สดช./
TOT/CAT/สรอ./
DEPA/สพธอ.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า
อันดับ 

60 

อันดับ 
58 

อันดับ 
56 

อันดับ 
54 

อันดับ 
52 

อันดับ  
52 

ดีขึ้นปีละ 2 อันดับ 

3. อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน 
Technology 
Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD  
(สป.ดศ./สดช./
TOT/CAT/สรอ./
DEPA/สพธอ. ) 

ปี 60 
ตั้งเป้า
อันดับ 

41 

อันดับ 
40 

อันดับ 
39 

อันดับ 
38 

อันดับ 
37 

อันดับ  
37 

ดีขึ้นปีละ 1 อันดับ 

4. จ านวนหนว่ยงาน
เป้าหมายที่มกีารจัดตั้ง
หน่วยงานประสาน
รับมือภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ (Sector-based 
CERT) เพิ่มขึ้นต่อปี  
(สพธอ. ) 

ปี 60 
ตั้งเป้า 

2 
หน่วย 
งาน 

2 
หน่วย 
งาน 

2 
หน่วย 
งาน 

- - 4 
หน่วย 
งาน 

ด าเนินการตั้งแต ่ 
ปี 2559 ปลีะ 2 
หน่วยงาน 

5. ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐมี
ระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ใน
การรับมือภยัคุกคาม
ทางออนไลน์ (สพธอ.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า
ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 
80 

- - - ร้อยละ 
80 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร/์ 
เป้าหมายการใหบ้ริการ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหต ุ
ปีฐาน  ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 

6. นโยบาย/แผน/
กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรฐานที่เอื้อต่อการ
ใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล  
(สป.ดศ./สดช./สพธอ.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า 
1  เร่ือง 

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 4  เร่ือง  

มาตรการ / กลยุทธ์ 
1. จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ 
2. ส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  เพื่อการให้บริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
3. บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  และจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพโครงข่ายโทรคมนาคมและทรัพยากร 
 โครงข่าย 
4. ก าหนดแนวทางการใช้โครงข่ายเชื่อมโยงแบบเปิด (open access) ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการ 
 ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทาง  
 และส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพ่ือให้เกิดการขยายต่อในการลงทุน 
5. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย และเอ้ือต่อการ 
 พัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล 
6. พัฒนานโยบาย แผน  กรอบแนวทางความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7. พัฒนาระบบสื่อสารหลักและสื่อสารส ารองเพ่ือรองรับการท างานอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ 
8. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

 เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร/์ 
เป้าหมายการใหบ้ริการ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหต ุ
ปีฐาน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 

1. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เพิ่ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การท าธุรกิจและประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก
ก ารใช้ ป ระ โย ช น์ จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

1. จ านวน
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การสนับสนุนให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ใช้ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อปี 
(DEPA/สดช.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า
2,000 
ราย 

2,000 
ราย 

2,000 
ราย 

2,000 
ราย 

2,000 
ราย 

8,000 
ราย 

 

2. ร้อยละของมูลค่าการ
ซ้ือขายผ่าน 
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-commerce) 
(สพธอ./สดช./ปณท) 

ปี 60 
ตั้งเป้า 
ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
2 

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
2 

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
2 

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
2 

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
2 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ  
2 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 2 
ต่อปี 

3. จ านวน
ผู้ประกอบการธุรกจิ
ดิจิทัลรายใหม่ 
(DEPA/สดช.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า 
ไม่น้อย
กว่า 35 

ราย 

ไม่น้อย
กว่า 
100 
ราย 

ไม่น้อย
กว่า 
300 
ราย 

ไม่น้อย
กว่า 
300 
ราย 

ไม่น้อย
กว่า 
300 
ราย 

ไม่น้อย
กว่า 

1,000 
ราย 

ตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12  ตั้งเป้าทั้ง
ประเทศด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,000 ราย 
ภายในป ี2564 

4. จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(สป.ดศ./สดช.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า
ไม่น้อย
กว่า 

25,000 
คน 

ไม่น้อย
กว่า 

25,000  
คน 

ไม่น้อย
กว่า 

25,000 
คน 

ไม่น้อย
กว่า 

25,000 
คน 

ไม่น้อย
กว่า 

25,000 
คน 

ไม่น้อย
กว่า 

100,000 
คน 

 

 

มาตรการ / กลยุทธ์ 
1. ยกระดับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจ (Digital Entrepreneur)  
2. สนับสนุนการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล แก่ทุกภาคส่วน    
3. เพ่ิมขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ให้สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์/บริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 ดิจิทัลและการต่อยอดนวัตกรรม 
4. ส่งเสริมการค้าขายผ่านตลาดกลางออนไลน์ที่มีความทันสมัยและสะดวก 
5. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน า ICT มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 
6. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชน (ICT Professional) 
8. สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกช่องทาง ตามหลักการ  
 Universal Design 
9.  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมใหใ้ช้สื่อทุกรูปแบบได้อย่าง 
 สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ 
10.  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัล และคลังทรัพยากรสารสนเทศ (Knowledge Resource) ที่พร้อมรองรับข้อมูล 

ดิจิทัล 
 



แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  

หน้า 29 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล  

 เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร/์ 
เป้าหมายการใหบ้ริการ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหต ุ
ปีฐาน  ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 

1. บริการภาครัฐมีการ
เชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ มี ก า ร
เปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาค
ส่ ว น ส าม ารถน า ไป ใช้
ประโยชน์ และประชาชน
ได้ รับ บริก ารที่ สะดวก 
รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อันดับประเทศที่มี
ข้อมูลเปิดภาครัฐจาก 
The Global Open 
Data Index  
(สรอ./สสช.) 
 

ปี 60 
ตั้งเป้า
อันดับ 

36 
(ปี 59 ได้
อันดับ 
42) 

อันดับ 
34 

อันดับ 
32 

อันดับ 
30 

อันดับ 
28 

อันดับ  
28 

ตัวชี้วัดที่ส าเร็จได้โดย
การบูรณาการ
หน่วยงานอื่นๆภายนอก
กระทรวง โดยกระทรวง
ดิจิทัลฯ (สรอ.) เป็นผู้
ผลักดัน 
 

2. จ านวนระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่
มีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลขา้ม
หน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 
12 บริการ) 
(สรอ./สสช./อต./CAT) 

ปี 60 
ตั้งเป้า

12 
บริการ 

12 
บริการ 

12 
บริการ 

12 
บริการ 

12 
บริการ 

48 
บริการ 

จ านวนบรกิาร
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(e-Service) หมายถึง 
การนับจ านวนระบบ
บริการที่ใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของตนหรือ
ให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐใน
ช่องทางต่างๆ อาทิ การ
ให้บริการแบบออนไลน์ 
การให้บริการบนตู ้
Smart Kiosk mobile 
App เป็นต้น 

3. จ านวนชุดขอ้มูล 
Government Open  
Data ที่หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถเปิดเผย
ให้ประชาชนและภาค
ธุรกิจสามารถน าไปใช้
ได้  (สรอ./สสช./อต.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า 
300  
ชุด

ข้อมูล 

300  
ชุด

ข้อมูล 

300  
ชุด

ข้อมูล 

300  
ชุด

ข้อมูล 

300  
ชุด

ข้อมูล 

300   
ชุด 

ข้อมูล 

 

4. จ านวนการให้บริการ
ข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุก
ภาคส่วนผ่านหน่วยงาน
กลางด้านสถิติ  
(สสช.) 

ปี 60  
ต้ังเป้า

425,000 
ครั้ง 

425,000 
ครั้ง 

425,000 
ครั้ง 

425,000 
ครั้ง 

425,000 
ครั้ง 

1,700,000 
ครั้ง 

 

มาตรการ / กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ท่ีได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มส าหรับการให้บริการแบบเปิด (Open Service Platform) 
3. เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ  เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยเน้นบริการพื้นฐานและบริการข้ามหน่วยงาน 
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบตามหลักการของข้อมูลเปิด (Open Data)1 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

                                                 
1 Open Data คือข้อมูลเปิดที่ทกุคนสามารถน าไปใช้ได้โดยอิสระ เชน่การน าไปใช ้การน ากลับมาใช้ใหม ่หรือน าไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม  
  ที่มา: http://data.go.th/Faq.aspx 



แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  

หน้า 30 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร/์ 
เป้าหมายการใหบ้ริการ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหต ุ
ปีฐาน  ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 

1 . ป ระชาชน  ภ าครั ฐ 
และเอกชน ได้รับข้อมูล
อุตุนิ ยมวิทยาและการ
เตื อ น ภั ย จ าก ส ภ า ว ะ
อากาศ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 

1. ร้อยละของระดับ
ความเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของการ
แจ้งเตือนภัยจากสภาวะ
อากาศ  
(อต.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า 
ร้อยละ 

85 
 
 

 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

 

2. ร้อยละความถูกต้อง
ของการพยากรณ์
อากาศระยะปานกลาง  
(อต.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า 
ร้อยละ 

73 

ร้อยละ 
73 

ร้อยละ 
73 

ร้อยละ  
73 

ร้อยละ 
73 

ร้อยละ 
73 

 

3. ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่เกิด
ภัยจากสภาวะอากาศที่
ได้รับการแจ้งเตือน  
(อต.) 

ปี 60 
ตั้งเป้า 
ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

 

มาตรการ / กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ด้วยเทคโนโลยี 
 ดิจิทัล 
2. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยจากสภาวะอากาศรุนแรง 
3. บูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยจากสภาวะ

อากาศแก่ประชาชน 



    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดจิิทัล 



วสิยัทัศน์ :

ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
ยทุธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาฐานราก
เพ่ือเศรษฐกิจ
ดจิิทลั

1. ประชาชน
เขา้ถึงขอ้มลูและ
บริการของ
ภาครัฐผ่าน
โครงขา่ย
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้
อยา่งทั่วถึง และ
มัน่คงปลอดภยั

1. ร้อยละของ
หมูบ่า้นที่มบีริการ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเขา้ถึง

ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 ร้อยละ 80 ร้อยละ 93 ร้อยละ 93 สป.ดศ. (ศข.)
ทโีอที
กสท

2. อันดบัความ
พร้อมใชข้อง
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สือ่สาร (Network 
Readiness index: 
NRI ) 

อันดบั 58 อันดบั 56 อันดบั 54 อันดบั 52 อันดบั 52 สป.ดศ. (กม. 
ธอ. ปท. สพ. 

ศข. ศท.)
สดช. 
ทโีอที
กสท
สรอ.
DEPA
สพธอ.

นโยบายรฐับาลขอ้ 6 (6.18 การสง่เสรมิภาคเศรษฐกิจดจิิทัล)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ผลกัดนัทุกภาคสว่นของประเทศให้ใชเ้ทคโนโลยดีจิิทัลในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคม ภายใน 5 ปี

กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า 31



ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3. อันดบั
ความสามารถ
ทางการแขง่ขนัดา้น
 Technology 
Infrastructure 
ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดบั
ของ IMD 

อันดบั 40 อันดบั 39 อันดบั 38 อันดบั 37 อันดบั 37 สป.ดศ. (กม. 
ธอ. ปท. สพ. 

ศข. ศท.) 
สดช. 
ทโีอที
กสท
สรอ.
DEPA
สพธอ.

4. จ านวน
หน่วยงาน
เปา้หมายที่มกีาร
จัดตัง้หน่วยงาน
ประสานรับมอืภยั
คุกคามทางไซเบอร์ 
(Sector-based 
CERT) เพ่ิมขึน้ตอ่ปี

2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน - - 4 หน่วยงาน   สพธอ.

5. ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐมี
ระบบความมัน่คง
ปลอดภยัทางไซ
เบอร์ในการรับมอื
ภยัคุกคามทาง
ออนไลน์

ร้อยละ 80 - - - ร้อยละ 80  สพธอ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า 32



ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6. นโยบาย/แผน/
กฎหมาย/
กฎระเบยีบ/
มาตรฐานที่เอ้ือตอ่
การใชป้ระโยชน์
ดา้นเศรษฐกิจดจิิทลั

1  เรือ่ง 1  เรือ่ง 1  เรือ่ง 1  เรือ่ง 4  เรือ่ง สป.ดศ. (กม. 
ธอ. ปท. นย. 

กร. กก.)
สดช.
สพธอ.

มาตรการ 1 
จัดใหม้บีริการดา้น
โครงขา่ย
โทรคมนาคมที่มี
คุณภาพ
ครอบคลุมถึง
ระดบัหมูบ่า้นทั่ว
ประเทศ

มีบริการ
อนิเทอร์เนต็
ความเร็ว 4–30 
Mbps  ใหแ้กชุ่มชน

  10,000 
แหง่ทั่ว
ประเทศ

 -  -  -   10,000 
แหง่ทั่ว
ประเทศ

โครงการบริการ
อนิเทอร์เนต็
สาธารณะสู่ชุมชน

457.7600 - - - 457.7600 สดช. (คท.)

จ านวนพอร์ทที่ 
บมจ.ทโีอท ีพร้อม
ใหบ้ริการ

 494,500
พอร์ต

 -  -  -  494,500
พอร์ต

แผนงานบริการบ
รอดแบนด์
ความเร็วสูง

733.0000 - - - 733.0000 บมจ.ทโีอที

จ านวนพอร์ทที่ 
บริษทั NBN Co 
พร้อมใหบ้ริการ

192,000
พอร์ต

254,166
พอร์ต

323,072
พอร์ต

408,256
พอร์ต

1,177,494
พอร์ต

โครงการขยาย
โครงข่ายเพื่อ
ใหบ้ริการบรอด
แบนด์ความเร็วสูง

1,152.0000 1,525.0000 1,938.0000 2,450.0000 7,065.0000 บมจ.ทโีอท ี
โดย NBN Co

สถานฐีานรวม 
(cumulative)

15,200
สถานี

15,300
สถานี

15,400
สถานี

15,500
สถานี

15,500
สถานี

โครงการปรับปรุง
การใหบ้ริการ
โทรศัพทธ์เคล่ือนที่

86.9000 86.9000 1,626.9000 86.9000 1,887.6000 กสท 
โทรคมนาคม
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มาตรการ 2 
ส่งเสริมการลงทนุ
ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานดจิิทลั  
เพ่ือการใหบ้ริการ
ที่ทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนการ
ใหบ้ริการ
อนิเทอร์เนต็
ความเร็วสูง

1,720 จุด 
(ชลบรีุ ระยอง
 ฉะเชิงเทรา)

2,720 จุด 
(ชลบรีุ ระยอง
 ฉะเชิงเทรา 

ภเูกต็ 
เชียงใหม่)

3,720 จุด 
(ชลบรีุ ระยอง
 ฉะเชิงเทรา 

ภเูกต็ 
เชียงใหม่ 
ขอนแกน่)

- 3,720 จุด โครงการ
อนิเทอร์เนต็
ความเร็วสูง
สาธารณะ

392.3040 161.5200 161.5200 - 715.3400 สดช. (คบ.)

ความจุวงจร
ระหว่างประเทศรวม
 (cumulative)

700
Gbps

(ยอดสะสม
จาก ป ี2560)

1,700
Gbps

1,700
Gbps

(ยอดสะสม
จาก ป ี2562)

1,700
Gbps

1,700
Gbps

โครงการโครงข่าย
เคเบลิใต้น  าใยแกว้
 APG (Asia 
Pacific Gateway)

 - 91.8000  - 87.0000 178.8000 กสท 
โทรคมนาคม

มาตรการ 3 
บรูณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
 และจัดใหม้กีาร
รวบรวมขอ้มลู
สภาพโครงขา่ย
โทรคมนาคมและ
ทรัพยากรโครงขา่ย

ควรด าเนินการโครงการเพ่ิมเตมิโดยใชง้บประมาณอ่ืน ๆ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองมาตรการและยทุธศาสตร์ได้
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มาตรการ 4 
ก าหนดแนวทาง
การใชโ้ครงขา่ย
เชือ่มโยงแบบเปดิ 
(open access) 
ใหเ้ปน็โครงขา่ย
เดยีวสามารถให้
บริการประชาชน
ไดอ้ยา่งทั่วถึง และ
ส่งเสริมการแขง่ขนั
ในตลาดของ
ผู้ประกอบการ
รายใหมใ่นส่วน
บริการปลายทาง 
และส่งเสริมการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม
เพ่ือใหเ้กิดการ
ขยายตอ่ในการ
ลงทนุ

จ านวนระบบบริหาร
จัดการกลางส าหรับ
การใหบ้ริการ Free
 Wi-Fi

- 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริการ
อนิเทอร์เนต็ไร้สาย
 เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (Free
 Wi-Fi)

- 74.5000 74.5000 74.5000 223.5000 สดช. (คบ.)
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มาตรการ 5 
พัฒนา ปรับปรุง
กฎหมาย 
กฎระเบยีบ 
มาตรการ และ
มาตรฐานที่มอียู่
ในปจัจุบนัให้
ทนัสมยั และเอ้ือ
ตอ่การพัฒนา
เศรษฐกิจดจิิทลั

มีร่างกฎหมายของ
กระทรวงที่มี
ผลกระทบต่อ
บคุคลภายนอกหรือ
ประชาชนได้รับการ
ประชาพจิารณ์ และ
กฎหมายของ
กระทรวงได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์

อยา่งนอ้ย 1 
ร่างกฎหมาย
หรืออยา่งนอ้ย

 1 ฉบบั

อยา่งนอ้ย 1 
ร่างกฎหมาย
หรืออยา่งนอ้ย

 1 ฉบบั

อยา่งนอ้ย 1 
ร่างกฎหมาย
หรืออยา่งนอ้ย

 1 ฉบบั

อยา่งนอ้ย 1 
ร่างกฎหมาย
หรืออยา่งนอ้ย

 1 ฉบบั

ทกุร่าง
กฎหมาย

และ
กฎหมายของ

กระทรวง

โครงการการ
ประชาพจิารณ์
ร่างกฎหมายและ
การ
ประชาสัมพนัธ์
กฎหมายของ
กระทรวง

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 สป.ดศ. (กม.)

จ านวนข้อเสนอแนะ
ในการก ากบัดูแล
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์ที่
เกีย่วข้อง (ฉบบั)

1
ฉบบั

1
ฉบบั

1
ฉบบั

1
ฉบบั

4
ฉบบั

โครงการจัดท า
ข้อเสนอแนะใน
การก ากบัดูแล
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์ที่
เกีย่วข้อง (เช่น 
Cloud, Fintech, 
Cross border)

5.7650 5.7850 6.0000 6.0000 23.5500 สป.ดศ. (ธอ.)
หมายเหตุ :  
งบรายจ่ายอืน่
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ านวนกฎหมาย กฏ
ระเบยีบ ประกาศ
มาตรฐานที่ผ่าน
ความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 4  เร่ือง การพจิารณาออก
กฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ประกาศ
คณะกรรมการ
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์ให้
เอื อต่อการท า
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์
ของประเทศ

7.0270 7.3000 7.3000 7.3000 28.9270 สป.ดศ. (ธอ.)
หมายเหตุ :

 งบด าเนนิงาน

1. หลักเกณฑ์การ
ขึ นทะเบยีนผู้
ตรวจสอบอสิระฯ ที่
ผ่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์

- จ านวน 
1 ฉบบั

- - จ านวน 
1 ฉบบั

2. จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมระดมความ
คิดเหน็ในการจัดท า
ร่างหลักเกณฑ์ฯ

- ไม่นอ้ยกว่า
100 คน

- - ไม่นอ้ยกว่า
100 คน

3. จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมนา เพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจฯ

- ไม่นอ้ยกว่า 
200 คน

- - ไม่นอ้ยกว่า 
200 คน

โครงการศึกษา
แนวทางการ
จัดท าหลักเกณฑ์
เพื่อประกาศ
รายชือ่ผู้ตรวจ
สอบอสิระด้าน
การรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัใน
การท าธุรกรรม
ทางอเิล็กทรอนกิส์

สป.ดศ. (ธอ.)
หมายเหตุ : งบ
รายจ่ายอืน่ 
(ค่าจ้างที่
ปรึกษา)

- 3.4200 - - 3.4200
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบัการก าหนด
หลักเกณฑ์ แนวทาง
ในการ พจิารณา
ประกาศเผยแพร่
รายชือ่

- จ านวน 
1 ฉบบั

- - จ านวน 
1 ฉบบั

โครงการจ้างที่
ปรึกษาจัดท า
ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบัการ
ก าหนด
หลักเกณฑ์
แนวทางในการ
พจิารณาประกาศ
เผยแพร่รายชือ่
หนว่ยงานที่
ด าเนนิการตาม 
พ.ร.ฎ. ว่าด้วย
วิธีการแบบ
ปลอดภยัในการ
ท าธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์

- 3.4500 - - 3.4500 สป.ดศ. (ธอ.)
หมายเหตุ : งบ
รายจ่ายอืน่ 
(ค่าจ้างที่
ปรึกษา)
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. รายงาน
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายที่
เกีย่วข้องกบัวิธีการ
แบบปลอดภยัตาม 
พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์

- - จ านวน 
1 ฉบบั

- จ านวน 
1 ฉบบั

2. จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมหารือเพื่อ
ก าหนดแนวนโยบาย
และแนวปฏบิติัฯ

- - ไม่นอ้ยกว่า 
400 คน/
จ านวน 
4 ครั ง

- ไม่นอ้ยกว่า 
400 คน/
จ านวน 
4 ครั ง

3. จ านวนร่าง
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเกีย่วกบั
การจัดท านโยบาย
และแนวปฏบิติัฯ

- - จ านวน 
1 ฉบบั

- จ านวน 
1 ฉบบั

โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการ
ปรับปรุง พ.ร.ฎ. 
วิธีการแบบ
ปลอดภยั และ
หรือประกาศที่
เกีย่วข้อง

- - 3.8500 - 3.8500 สป.ดศ. (ธอ.)
 หมายเหตุ :

- งบรายจ่ายอืน่
 (ค่าจ้างที่
ปรึกษา)

- ทบทวนและ
ให้

ข้อเสนอแนะ
ตามมาตรา 16
 ของ พ.ร.ฎ. ฯ
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. จ านวนผู้แทน
หนว่ยงานที่เข้าร่วม
การสัมมนาเพื่อ
สร้างความตระหนกั
 และความเข้าใจใน
เร่ืองการปฏบิติัตาม
พระราช
กฤษฏกีาฯ

- จ านวน 
1 ครั ง/300 คน

- - จ านวน 
1 ครั ง/300 

คน

2. จ านวนผู้แทน
หนว่ยงานภาครัฐที่
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการเกีย่วกบั
การจัดท า
แนวนโยบายและ
แนวปฏบิติัในการ
รักษาความมัน่คง
ปลอดภยัด้าน
สารสนเทศฯ 
ส่วนกลาง และส่วน
ภมูิภาค

- จ านวน
5 ครั ง/350 คน

- - จ านวน
5 ครั ง/350 

คน

3. ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจฯ

- ร้อยละ 75 - - ร้อยละ 75

โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันให้
หนว่ยงานของรัฐ
สามารถปฏบิติั
ตามพระรา
ชกฤษฏกีาก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการท า
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์
ภาครัฐ พ.ศ. 2549

- 1.5000 - - 1.5000 สป.ดศ. (ธอ.)
หมายเหตุ : 

งบด าเนนิงาน 
(ด าเนนิการเอง)
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนพฒันา
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์ของ
ประเทศไทยที่
สอดคล้องกบั
นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย
การพฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม

1 ฉบบั - - - 1 ฉบบั

2. จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมระดมความ
คิดเหน็ฯ

ไม่นอ้ยกว่า
100 คน

- - - ไม่นอ้ยกว่า
100 คน

รายงานการศึกษา
ผลกระทบที่เกดิจาก
การท าธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์ของ
ประเทศไทย

- 1 ฉบบั - - 1 ฉบบั โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อ
ติดตามและ
วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกดิ
จากการท า
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์
ของประเทศไทย

- 2.3000 - - 2.3000 สป.ดศ. (ธอ.)
หมายเหตุ : งบ
รายจ่ายอืน่ 
(ค่าจ้างที่
ปรึกษา)

โครงการจัดท า
แผนพฒันา
ธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์
ของประเทศไทย

2.0000 - - - 2.0000 สป.ดศ. (ธอ.)
หมายเหตุ : 
งบด าเนนิงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า 41



ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. รายงานผล
การศึกษาแนวทาง
เตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมการ
รวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิที่มีข้อบท
ด้านพาณิชย์
อเิล็กทรอนกิส์และ
การรองรับ
ผลกระทบจากการ
รวมกลุ่มดังกล่าว

- 1 ฉบบั - - 1 ฉบบั

2. จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมระดมความ
คิดเหน็ฯ

- ไม่นอ้ยกว่า
100 คน

- - ไม่นอ้ยกว่า
100 คน

3. จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา เพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจฯ

- ไม่นอ้ยกว่า 
200 คน

- - ไม่นอ้ยกว่า 
200 คน

จ านวน ระเบยีบ/
กฎหมายล าดับรอง 
ที่เกีย่วข้องกบัการ
บริหารกองทนุดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ที่ได้ประกาศใช้

- 2 ฉบบั - - 2 ฉบบั การจัดท าแผน
แม่บทกองทนุ
ดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม

- 15.0000 - - 15.0000 สดช. (กท.)

โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้าน
พาณิชย์
อเิล็กทรอนกิส์
ของประเทศไทยสู่
การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิ

- 9.0000 สป.ดศ. (ธอ.)
หมายเหตุ : งบ
รายจ่ายอืน่ 
(ค่าจ้างที่
ปรึกษา)

- - 9.0000
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายงานผล
การศึกษาแนวทาง
การจัดตั งหนว่ยงาน
กลางเพื่อพฒันา
กจิการอวกาศของ
ประเทศไทย

-  1 รายงาน - -  1 รายงาน โครงการศึกษา
แนวทางการจัดตั ง
หนว่ยงานกลาง
เพื่อพฒันากจิการ
อวกาศของ
ประเทศไทย

- 10.0000 - - 10.0000 สดช. (คท.)

ร้อยละความส าเร็จ
ของการเข้าระบบ
และข้อมูล
สารสนเทศของ
โครงการ

 -  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85 โครงการภายใต้
อนสัุญญาว่าด้วย
องค์การความ
ร่วมมือด้าน
อวกาศแหง่เอเชีย
แปซิฟกิ (APSCO)

- 10.0000 10.0000 10.0000 30.0000 สดช. (คท.)

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศดาวเทยีม

 -  1 ระบบ  -  -  1 ระบบ การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยอีวกาศ
ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือ 
APSCO 
เพื่อสนบัสนนุ
โครงการชัง่หวัมัน
 ตามพระราชด าริ

- 9.0000 - - 9.0000 สดช. (คท.)

จ านวนมาตรฐานที่
จ าเปน็ต่อการพฒันา
เทคโนโลยดิีจิทลั

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 4  เร่ือง การจัดท า
มาตรฐาน
เทคโนโลยดิีจิทลั

12.0000 15.0000 15.0000 15.0000 57.0000 สดช. (คม.)
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการบ ารุงรักษา
ระบบศูนยข์้อมูล
มาตรฐานเทคโนโลยี
ดิจิทลัใหส้อดคล้อง
กบัเทคโนโลยี
ปจัจุบนัและพร้อม
ใช้งานอยูเ่สมอ

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ การพฒันาระบบ
ศูนยข์้อมูล
มาตรฐาน
เทคโนโลยดิีจิทลั

9.5000 0.9500 0.9500 0.9500 12.3500 สดช. (คม.)

รายงานการศึกษา
การวางกลไกการ
ติดตามและ
วิเคราะห์
สถานการณ์การ
พฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม
ของประเทศ

 1 ฉบบั  1 ฉบบั  1 ฉบบั  1 ฉบบั  4 ฉบบั การวางกลไกการ
ติดตามและ
วิเคราะห์
สถานการณ์การ
พฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศ

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 40.0000 สดช. (ยศ.)

จ านวนมาตรฐาน
และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่มีการ
จัดท าขึ นเพื่อพฒันา
รัฐบาลดิจิทลั

3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 12 เร่ือง การจัดท าแนวทาง
 มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการ
พฒันารัฐบาล
ดิจิทลั (Digital 
Government 
Transformation)

15.5000 17.0500 18.7550 20.6305 71.9355 สรอ.

นโยบาย/แผน/
กฎหมาย/
กฎระเบยีบ/
มาตรฐานที่เอื อต่อ
การใช้ประโยชนด้์าน
เศรษฐกจิดิจิทลั

1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 1  เร่ือง 4  เร่ือง  โครงการศูนย์
กฎหมาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT 
Law Center)

9.9949 13.8063 15.8772 18.2588 57.9373 สพธอ.
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มาตรการ 6 
พัฒนานโยบาย 
แผน  กรอบ
แนวทางความ
ร่วมมอืทั้งใน
ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจดจิิทลั

มีผู้เข้าร่วมประชุม
จากเขตเศรษฐกจิ
เอเปค

มีผู้เข้าร่วม
ประชุมอยา่ง
นอ้ย 200 คน

- - - มีผู้เข้าร่วม
ประชุมอยา่ง

นอ้ย 200  คน

โครงการเปน็
เจ้าภาพจัดการ
ประชุม
คณะท างานเอเปค
ด้านโทรคมนาคม
และสารสนเทศ

8.3900 - - - 8.3900 สป.ดศ. (กร.)

รายงานผลการศึกษา
 หรือ กรอบการ
ด าเนนิงานความ
ร่วมมือระหว่าง
อาเซียน

- อยา่งนอ้ย 1 
เร่ือง

อยา่งนอ้ย 1 
เร่ือง

อยา่งนอ้ย 1 
เร่ือง

อยา่งนอ้ย 
รวม 3 เร่ือง

โครงการ
สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานกรอบ
ความร่วมมือ
อาเซียนด้าน
โทรคมนาคมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- 2.0000 2.0000 2.0000 6.0000 สป.ดศ. (กร.)
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระดับความส าเร็จ
ตามแผนงาน
โครงการฯ

ร้อยละ 100 - - - ร้อยละ 100 โครงการจัดการ
ประชุมสมัชชา 
(General 
Assembly: GA) 
สมัยที่ 14 และ
การประชุม
คณะกรรมการ
จัดการ 
(Management 
Committee: 
MC) สมัยที่ 41 
ขององค์การ
โทรคมนาคมแหง่
เอเชียและแปซิฟกิ

10.0000 - - - 10.0000 สป.ดศ. (กร.)

1. จ านวนประเทศที่
เข้าร่วมการประชุม
ใหก้ารสนบัสนนุ
ประเทศไทยในการ
สมัครรับเลือกตั ง
เปน็สมาชิกสภา
บริหารของ ITU 
สมัยที่ 10

- ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 50

- - ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 50

2. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนนิงาน
ตามแผนงาน
โครงการฯ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 40 - - ร้อยละ 100

สป.ดศ. (กร.)โครงการการสมัคร
เข้ารับการเลือกตั ง
เปน็สมาชิกสภา
บริหารของ
สหภาพ
โทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ 
ค.ศ. 2018

4.0000 - 4.0000- -
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มาตรการ 7 
พัฒนา
ระบบสือ่สารหลัก
และสือ่สารส ารอง
เพ่ือรองรับการ
ท างานอยา่ง
ตอ่เน่ืองในทกุ
สถานการณ์

มาตรการ 8 
ส่งเสริมใหเ้กิด
ความมัน่คง
ปลอดภยัทางไซ
เบอร์

จ านวนพนกังาน
เจ้าหนา้ที่ตาม
พระราชบญัญัติว่า
ด้วยการกระท า
ความผิดเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์ที่เข้า
รับการอบรม

350 คน 350 คน 350 คน 350 คน 1,400 คน โครงการพฒันา
บคุลากรเพื่อ
รองรับการบงัคับ
ใช้พระราชบญัญัติ
ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2560

20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 80.0000 สป.ดศ. (ปท.)

ควรด าเนินการโครงการเพ่ิมเตมิโดยใชง้บประมาณอ่ืน ๆ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองมาตรการและยทุธศาสตร์ได้
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีระบบที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพวิเตอร์
ออกจากระบบ
คอมพวิเตอร์อยา่ง
ต่อเนือ่ง

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูล
คอมพวิเตอร์ออก
จากระบบ
คอมพวิเตอร์

30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 120.0000 สป.ดศ. (ปท.)

ร้อยละความส าเร็จ
การใหบ้ริการตรวจ
พสูิจนห์ลักฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ตรวจพสูิจน์
หลักฐานทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.6973 4.5000 4.5000 4.5000 18.1973 สป.ดศ. (ปท.)

จ านวนพนกังาน
เจ้าหนา้ที่และ
บคุลากรที่เกีย่วข้อง
สามารถปฏบิติั
หนา้ที่ตาม
พระราชบญัญัติว่า
ด้วยการกระท า
ความผิดเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์ (ฉบบัที่
 2) พ.ศ. 2560 ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ไม่นอ้ยกว่า 
100 คน

ไม่นอ้ยกว่า 
100 คน

ไม่นอ้ยกว่า 
100 คน

ไม่นอ้ยกว่า 
100 คน

ไม่นอ้ยกว่า 
400 คน

โครงการอบรม
หลักสูตรเตรียม
ความพร้อมและ
เพิ่มศักยภาพ
เจ้าหนา้ที่ตาม
พระราชบญัญัติว่า
ด้วยการกระท า
ความผิดเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2560

8.6158 15.0000 15.0000 15.0000 53.6158 สป.ดศ. (ปท.)
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ านวนข้าราชการ 
เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
และประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมมีความรู้
และข้อมูลการ
ปอ้งกนัตนเองจาก
ภยัแฝงที่เกดิจากการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ านวน 5 ครั ง
 / ครั งละ 
100 คน

จ านวน 5 ครั ง
 / ครั งละ 100

 คน

จ านวน 5 ครั ง
 / ครั งละ 100

 คน

จ านวน 5 ครั ง
 / ครั งละ 
100 คน

จ านวน 20 
ครั ง / 

ทั งหมด 
400 คน

โครงการการ
จัดการความรู้
ด้านภยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 8.0000 สป.ดศ. (ปท.)

จ านวนเครือข่าย
เจ้าหนา้ที่/
ประชาชนมีความรู้
ด้านวิวัฒนาการของ
โลกอนิเทอร์เนต็ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ความ
มัน่คงปลอดภยัทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ

600 คน 1,500 คน 3,000 คน 4,500 คน 9,600 คน โครงการสัมมนา
ภยัคุกคามบน
เครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ 
กฎหมายที่
เกีย่วข้อง และ
การปอ้งกนั

2.0000 5.0000 10.0000 15.0000 32.0000 สป.ดศ. (ปท.)

มีสมาชิกสายตรวจไซ
เบอร์อยูใ่นเครือข่าย
เพิ่มมากขึ น

500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 2,000 คน โครงการอบรม
สมาชิกสายตรวจ
อนิเทอร์เนต็ 
(Cyber Patrol 
member 
meeting project)

0.2530 0.2530 0.2530 0.2530 1.0120 ปอท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า 49



ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้าราชการต ารวจที่
รับผิดชอบ
อาชญากรรมไซเบอร์
 มีทกัษะ  ความรู้  
ความช านาญ  
พร้อมถ่ายทอด
ความรู้แกห่นว่ยงาน
อืน่ๆ

150 คน 150 คน 150 คน 150 คน 600 คน โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ใหก้บัข้าราชการ
ต ารวจเพื่อปรับ
ความรู้เกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยี

1.3534 1.3534 1.3534 1.3534 5.4136 ปอท.

ผู้ประกอบการร้าน
บริการอนิเทอร์เนต็
สาธารณะ  ได้รับ
ความรู้ในการ
ปอ้งกนัภยั
อาชญากรรมไซเบอร์
เพิ่มขึ น

300 คน 300 คน 300 คน 300 คน 1,200 คน โครงการอบรม  
กวดขัน  และ
บงัคับใช้กฎหมาย
ร้านเกมส์ออนไลน์
  และร้าน
อนิเทอร์เนต็คาเฟ่

0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 2.6840 ปอท.

ข้าราชการต ารวจ
ระดับหวัหนา้งาน
สืบสวนและสอบสวน
 น าความรู้ไป
ถ่ายทอดแก่
ผู้ปฏบิติังาน และ
สามารถเปน็ที่
ปรึกษาด้าน
อาชญากรรมไซเบอร์
ได้

200 คน 200 คน 200 คน 200 คน 800 คน โครงการ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ข้าราชการต ารวจ
ในการปอ้งกนั
และปราบปราม
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยรีะดับสูง
 (Training for 
the trainers)

1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 4.3672 ปอท.
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีข้าราชการต ารวจ
ที่ผ่านการอบรมการ
เกบ็พยานหลักฐาน
ตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ น

60 คน 60 คน 60 คน 60 คน 240 คน โครงการอบรม 
Crime Scene 
Management 
(การเกบ็
พยานหลักฐาน
ทางคอมพวิเตอร์
ในสถานที่เกดิเหตุ)

0.2071 0.2071 0.2071 0.2071 0.8284 ปอท.

มีข้าราชการต ารวจ
ที่ผ่านการอบรม  
ปฏบิติัหนา้ที่สืบสวน
  ติดตามจับกมุ
อาชญากรไซเบอร์  
เพิ่มขึ น

900 คน 900 คน 900 คน 900 คน 3,600 คน โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
ใหก้บัข้าราชการ
ต ารวจด้านการ
สืบสวน  
สอบสวนและ
ปราบปราม
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยทีั่ว
ประเทศ

5.8380 5.8380 5.8380 5.8380 23.3520 ปอท.

มีข้าราชการต ารวจที่
เปน็พนกังาน
เจ้าหนา้ที่ตาม
พระราชบญัญัติว่า
ด้วยความผิด
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์
 พ.ศ.2560 เพิ่มขึ น

30 คน 30 คน 30 คน 30 คน 120 คน โครงการอบรม
เตรียมความ
พร้อมและเพิ่ม
ศักยภาพ
เจ้าหนา้ที่ตาม
พระราชบญัญัติว่า
ด้วยการกระท า
ความผิดเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์ พ.ศ.
2560

0.1222 0.1222 0.1222 0.1222 0.4888 ปอท.
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบญัญัติ
ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์ พ.ศ. 
2560 เพิ่มขึ น

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สืบสวนจับกมุการ
กระท าความผิด
ตาม
พระราชบญัญัติว่า
ด้วยการะท า
ความผิดเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์ พ.ศ.
 2560

6.5099 6.5099 6.5099 6.5099 26.0396 ปอท.

2. โครงการจัดท า
ระบบวิเคราะห์
ข้อมูลแบบรวม
ศูนยจ์ากเคร่ือง
พสูิจนห์ลักฐาน
โทรศัพทม์ือถือ

1.6875 1.6875 1.6875 1.6875 6.7500 ปอท.

3. โครงการจัดท า
ระบบสืบสวนเพื่อ
การตรวจสอบ
และวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ใช้งาน
เว็บไซต์

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 2.0000 ปอท.

4. โครงการพฒันา
ระบบตรวจสอบ
เว็บไซต์ที่มีค าส่ัง
ระงับการท าให้
แพร่หลาย

1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 6.2500 ปอท.
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5. โครงการพฒันา
ระบบสืบค้น  
วิเคราะหข์้อมูล
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

8.7500 8.7500 8.7500 8.7500 35.0000 ปอท.

6. โครงการจัดหา
ระบบสืบค้นเสียง
ในคลิปวิดิโอ  
วิเคราะหข์้อมูล
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 40.0000 ปอท.

7. โครงการจัดหา
ระบบค้นหา
เปรียบเทยีบ
ใบหนา้คนร้ายจาก
ไฟล์วิดิโอ

2.6750 2.6750 2.6750 2.6750 10.7000 ปอท.

8. โครงการศูนย์
ข้อมูล Big data 
และวิเคราะห์
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยเีพื่อ
ความสงบ
เรียบร้อยของ
ประชาชน สังคม 
และความมัน่คง
ของชาติ

6.5031 6.5031 6.5031 6.5031 26.0122 ปอท.
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ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64 ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64 ป ี61-64
กลยทุธ์/
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ตวัชีว้ดั
วงเงนิจ าแนกรายป ี(ลา้นบาท)ประเดน็

ยทุธศาสตร์
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. จ านวนหนว่ยงาน
เปา้หมายที่มีการ
จัดตั งหนว่ยงาน
ประสานรับมือภยั
คุกคามทางไซเบอร์ 
(Sector-based 
CERT) เพิ่มขึ นต่อปี

2 หนว่ยงาน 2 หนว่ยงาน - - 4 หนว่ยงาน

2. ร้อยละของ
หนว่ยงานภาครัฐมี
ระบบความมัน่คง
ปลอดภยัทางไซ
เบอร์ในการรับมือ
ภยัคุกคามทาง
ออนไลน์

ร้อยละ 100 - - - ร้อยละ 100

  สพธอ.โครงการ
สนบัสนนุการ
ด าเนนินโยบาย
เศรษฐกจิดิจิทลั
อยา่งมัน่คง
ปลอดภยั 
(Cybersecurity 
Missions)

429.0394 300.0000 - - 729.0394

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า 54



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนา ส่งเสรมิเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  



วิสัยทัศน์ :

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
พัฒนา ส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทัล
และสังคมดิจิทัล
เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

1. มูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่
เพ่ิมขึ้นจากการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการท า
ธุรกิจและ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นจากการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล

1. จ านวน
ผู้ประกอบการที่
ได้รบัการ
สนับสนุนให้มีการ
ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือใช้ใน
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น
ต่อปี

2,000 ราย 2,000 ราย 2,000 ราย 2,000 ราย 8,000 ราย DEPA
สดช.

2. รอ้ยละของ
มูลค่าการซ้ือขาย
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์
 (e-commerce)

ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 2

ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 2

ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 2

ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 2

ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 2

สพธอ.
สดช.
ปณท

3. จ านวน
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลราย
ใหม่

ไม่น้อยกว่า 
100 ราย

ไม่น้อยกว่า 
300 ราย

ไม่น้อยกว่า 
300 ราย

ไม่น้อยกว่า 
300 ราย

ไม่น้อยกว่า 
1,000 ราย

DEPA
สดช.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย

ผลกัดนัทุกภาคสว่นของประเทศให้ใช้เทคโนโลยดีจิทิัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคม ภายใน 5 ปี

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป ี พ.ศ. 2561 - 2564
กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

นโยบายรัฐบาลข้อ 6 (6.18 การสง่เสริมภาคเศรษฐกิจดจิทิัล)

แผนงาน/
โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน หน้า 55



ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

4. จ านวน
ประชาชน
กลุ่มเปา้หมายที่
ได้รบัการส่งเสรมิ
ความรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่น้อยกว่า 
25,000 คน

ไม่น้อยกว่า 
25,000 คน

ไม่น้อยกว่า 
25,000 คน

ไม่น้อยกว่า 
25,000 คน

ไม่น้อยกว่า 
100,000 คน

สป.ดศ. (ศข.)
สดช.

มาตรการ 1 
ยกระดับทักษะ
ด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ธุรกิจ (Digital 
Entrepreneur)

จ านวนฐานข้อมูล
สภาวะตลาด
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล
ของประเทศไทย

- 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 3 ฐานข้อมูล การจ้างที่ปรึกษา
ส ารวจสภาวะ
และคาดการณ์
ตลาด
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล
ของประเทศไทย

- 7.0000 7.0000 7.0000 21.0000 สดช. (สอ.)
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

1. ผู้ประกอบการ
ที่มีมาตรฐานสากล
สามารถสร้างรายได้

30 ราย 40 ราย 50 ราย 60 ราย 180 ราย

2. ผู้ประกอบการมี
รายได้หลังจด
ทรัพย์สินทางปัญญา

15 ราย 20 ราย 25 ราย 30 ราย 90 ราย

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 4 ฉบับ ชุดโครงการ
จัดท า
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลไทย

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 40.0000 DEPA

มาตรการ 2 
สนับสนุนการ
เรยีนรู ้การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
แก่ทุกภาคส่วน

จ านวน
ผู้ประกอบการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

4,000 ราย 5,000 ราย 6,000 ราย 22,000 ราย 37,000 ราย โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการใช้
เทคโนโลยีและ
นวตักรรมดิจิทัล 
(Entrepreneur 
Total Digital 
Services)

50.0000   60.0000   70.0000   80.0000   260.0000    DEPA

40.0000 130.0000 DEPAชุดโครงการ
ส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
และผลิตภัณฑ์
เพือ่เพิม่ศักยภาพ
การแข่งขัน
ส าหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

25.0000 30.0000 35.0000
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

จ านวนผู้ใช้งาน
ระบบ Open ERP
 Platform for 
e-Commerce

5,000 ราย 6,000 ราย 7,000 ราย 8,000 ราย 26,000 ราย ชุดโครงการ
พฒันาระบบการ
เชื่อมโยง
สารสนเทศ 
(Open ERP 
Platform) เพือ่
ธรุกิจดิจิทัล 
(Open ERP 
Platform for 
e-Commerce)

30.0000   40.0000   50.0000   60.0000   180.0000    DEPA

จ านวนประชาชน
เข้าใช้งานระบบ
เพือ่ใช้บริการ
สาธารสุข

10,000 ราย 15,000 ราย 20,000 ราย 25,000 ราย 70,000 ราย ชุดโครงการ
ส่งเสริมการใช้
ระบบระเบียน
สุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบุคคล
ส าหรับประชาชน
 (Healthcare 
Solution)

15.0000   20.0000   25.0000   30.0000   90.0000      DEPA

มีมูลค่าการ
ประชาสัมพนัธ ์(PR
 Value)

200 
ล้านบาท

250 
ล้านบาท

300 
ล้านบาท

350 
ล้านบาท

1,100  
ล้านบาท

ชุดโครงการ
ส่ือสารเครือข่าย
ดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและ
สังคม

10.0000   15.0000   20.0000   25.0000   70.0000      DEPA

จ านวนมูลค่าการ
ลงทุนใน Smart 
City

500 
ล้านบาท

600 
ล้านบาท

700 
ล้านบาท

800 
ล้านบาท

2,600 
ล้านบาท

ชุดโครงการ
พฒันาพืน้ที่เพือ่
ระบบนิเวศ
ส าหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Smart 
City)

60.0000   65.0000   70.0000   75.0000   270.0000    DEPA
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

จ านวนผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์
เข้าร่วมกิจกรรม

20 ผลงาน 25 ผลงาน 30 ผลงาน 35 ผลงาน 110 ผลงาน ชุดโครงการเร่ง
สร้างธรุกิจราย
ใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Startup)

35.0000   40.0000   45.0000   50.0000   170.0000    DEPA

มาตรการ 3 
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ของภาคธุรกิจ ให้
สรา้งมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์/
บรกิารด้วยการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
และการต่อยอด
นวัตกรรม

จ านวนมูลค่าการ
เจรจาธรุกิจ

500
ล้านบาท

600
ล้านบาท

700
ล้านบาท

800
ล้านบาท

2,600
ล้านบาท

ชุดโครงการ
พฒันาและ
ส่งเสริมการผลิต
และบริการด้วย
นวตักรรมดิจิทัล

38.0000   40.0000   45.0000   50.0000   173.0000    DEPA

จ านวน
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการสนับสนุน
ให้มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่ใช้ในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
เพิม่ขึ้นต่อปี

2,000 ราย 2,000 ราย 2,000 ราย 2,000 ราย 8,000 ราย โครงการอ านวย
ความสะดวกทาง
การค้าด้วยวธิี
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Trade 
Facilitation)

31.2183 88.0000 101.2000 116.3800 336.7983 สพธอ.
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

มาตรการ 4 
ส่งเสรมิการ
ค้าขายผ่านตลาด
กลางออนไลน์ที่มี
ความทันสมัยและ
สะดวก

จ านวน
ผู้ประกอบการที่
ได้รับความรู้และ
ทักษะการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการด าเนิน
ธรุกิจ

- ไม่น้อยกวา่ 
3,000 ราย

ไม่น้อยกวา่ 
3,000 ราย

- ไม่น้อยกวา่
6,000 ราย

โครงการพฒันา
ผู้ประกอบการ
วสิาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 
ภาคอุตสาหกรรม
 ไปสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Business
Transformation 
to Digital 
Economy)

- 23.0000 23.0000 - 46.0000 สดช. (สอ.)

จ านวนคู่ค้าเข้า
ร่วมจ าหน่ายสินค้า
ผ่านเวบ็ไซต์ 
e-Commerce 
ของ ปณท

12 ราย 12 ราย 12 ราย 12 ราย 48 ราย แผนงานพฒันา
บริการตัวแทน
จ าหน่ายสินค้า/
บริการผ่านระบบ
 e-Commerce

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 ปณท

ร้อยละของมูลค่า
การซ้ือขายผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce)

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 2

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 2

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 2

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 2

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 2

 โครงการ
ส่งเสริมความ
เชื่อมั่นในการท า
ธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Thailand e-
Commerce 
Sustainability)

48.4428 26.0000 29.9000 34.3850 138.7278 สพธอ.
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

มาตรการ 5
ส่งเสรมิให้
ผู้ประกอบการน า 
ICT มาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดรายได้
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต

จ านวน
ผู้ประกอบการภาค
การผลิตหรือภาค
บริการมีการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกระบวนการ
ด าเนินธรุกิจ

ไม่น้อยกวา่ 
100 ราย

ไม่น้อยกวา่ 
130 ราย

ไม่น้อยกวา่ 
130 ราย

- ไม่น้อยกวา่ 
360 ราย

การพฒันา
ศักยภาพธรุกิจ
ภาคการผลิต
และภาคบริการ
ของไทยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

26.6800 38.0000 38.0000 - 102.6800 สดช. (สอ.)

จ านวน
ผู้ประกอบการ
ได้รับการสนับสนุน
ด้านแหล่งทุน

350 ราย 400 ราย 500 ราย 600 ราย 1,850 ราย ชุดโครงการ
จัดท ามาตรการ
และสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
วสิาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม SMEs

5.5000 6.0000 7.0000 8.0000 26.5000 DEPA
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

มาตารการ 6 
ส่งเสรมิการ
พัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือใช้ใน
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

จ านวนต้นแบบ
นวตักรรมบริการ
รัฐบาลดิจิทัล 
(Prototype)

3 ต้นแบบ 3 ต้นแบบ 3 ต้นแบบ 3 ต้นแบบ 12 ต้นแบบ การพฒันาศูนย์
นวตักรรมบริการ
รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital 
Government 
Innovation 
Center)

27.9000    30.6900    33.7590    37.1349 129.4839 สรอ.

มาตรการ 7 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบคุลากรใน
วิชาชีพด้าน
ดิจิทัลทั้งภาครฐั
และเอกชน (ICT 
Professional)

จ านวนแผนที่
เกี่ยวข้องกับการ
พฒันาบุคลากร
ด้านดิจิทัล

- 1
แผน

- 1
แผน

2
แผน

จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การ
พฒันาบุคลากร
ด้านดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

- 3.0000 - 2.0000 5.0000 สป.ดศ. (สพ.)
 - ปี61 ไม่ได้
รับจัดสรร

งบประมาณ
- ปี 63 เป็น
การปรับปรุง

แผนฯ
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพฒันา
เพือ่พฒันาความรู้
สู่มาตรฐานอาชีพ

600
คน

2,000
คน

2,000
คน

2,000
คน

6,600
คน

โครงการพฒันา
ความรู้บุคลากร
ดิจิทัลสู่มาตรฐาน
วชิาชีพ

2.3000 8.0000 8.0000 8.0000 26.3000 สป.ดศ. (สพ.)

จ านวนกิจกรรม
เพือ่สนับสนุนความ
ร่วมมือของ
เครือข่ายในการ
พฒันาบุคลากร
ด้านดิจิทัล

- 5
กิจกรรม

5
กิจกรรม

5
กิจกรรม

15
กิจกรรม

การจัดท าความ
ร่วมมือเพือ่
พฒันาทักษะ
ด้านดิจิทัลให้
เป็นที่ยอมรับใน
ตลาดแรงงาน 
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

- 10.0000 10.0000 10.0000 30.0000 สป.ดศ. (สพ.)

จ านวนบุคลากรใน
วชิาชีพดิจิทัลได้รับ
การพฒันาทักษะ
มาตรฐานวชิาชีพ

- ไม่น้อยกวา่ 
1,000 ราย

ไม่น้อยกวา่ 
1,000 ราย

ไม่น้อยกวา่ 
1,000 ราย

ไม่น้อยกวา่ 
3,000 ราย

การพฒันาทักษะ
บุคลากรใน
วชิาชีพด้าน
ดิจิทัลให้มี
มาตรฐานวชิาชีพ
ในการเข้าสู่ตลาด
งานเพือ่การ
แข่งขันในระดับ
สากล

- 8.5000 8.5000 8.5000 25.5000 สดช. (สอ.)
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

จ านวนฐานข้อมูล
ก าลังคนด้าน
ดิจิทัลของประเทศ
ไทย

- 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 3 ฐานข้อมูล การจ้างที่ปรึกษา
ส ารวจความ
ต้องการก าลังคน
ด้านดิจิทัลใน
ตลาดงานและ
อัตราการผลิต
ก าลังด้านดิจิทัล
ของประเทศไทย

- 6.0000 6.0000 6.0000 18.0000 สดช. (สอ.)

จ านวนผู้ได้รับการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่เพิม่ศักยภาพ
บุคลากร

2,500 ราย 3,000 ราย 3,500 ราย 4,000 ราย 13,000 ราย ชุดโครงการ
พฒันาบุคลากร
ความเชี่ยวชาญ
ดิจิทัลเฉพาะด้าน

35.0000 40.0000 45.0000 50.0000 170.0000 DEPA

จ านวนบุคลากร
ภาครัฐที่ผ่านการ
อบรมจาก TDGA

1,500 คน 1,500 คน 1,500 คน 1,500 คน 6,000 คน การยกระดับ
ความสามารถ
และสร้างความ
พร้อมของ
บุคลากรเพือ่
ส่งเสริมรัฐบาล
ดิจิทัล 
(Government 
Digital Skills)

37.5000    96.0000   101.0000    81.0000 315.5000 สรอ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน หน้า 64



ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

มาตรการ 8 
สนับสนุนให้
ประชาชนทุกกลุ่ม
 สามารถเข้าถึง
สารสนเทศใน
รปูแบบดิจิทัลได้
ทุกช่องทาง ตาม
หลักการ 
Universal Design

จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
100,000 คน

การพฒันาศูนย์
ความรู้และการ
บริการเพือ่คน
พกิาร ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรม 1 
ศึกษาแนวทาง
กรอบการพฒันา
เวบ็ไซต์ตาม
หลักการ
ออกแบบที่เป็น
สากล
กิจกรรม 2 
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการ
พฒันาสังคม
ดิจิทัลให้เป็นไป
ตามหลักการ
ออกแบบที่เป็น
สากล

- 20.0000 20.0000 20.0000 60.0000 สดช. (สช.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน หน้า 65



ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

มาตรการ 9 
ส่งเสรมิให้
ประชาชนใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสรมิให้ใช้สื่อ
ทุกรปูแบบได้
อย่างสรา้งสรรค์ 
รูเ้ท่าทัน และมี
ความรบัผิดชอบ

ครูอาจารย์  
บุคลากรทางการ
ศึกษา  และ
นักเรียนใน
สถานศึกษาได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย  และ
สามารถป้องกันภัย
คุกคามทาง
อินเทอร์เน็ตใน
เบื้องต้นได้

ไม่น้อยกวา่ 
5,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
5,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
5,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
5,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
20,000 คน

โครงการอบรม
เสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชน
รุ่นใหม่  รู้เท่าทัน
ภัย
ไซเบอร์

0.4255 0.4255 0.4255 0.4255 1.7020 ปอท.
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
100,000 คน

1. การปรับปรุง
แนวทางการ
บริหารจัดการ
ศูนย์ดิจิทัลเพือ่
การเรียนรู้ของ
ชุมชน

- 20.0000 20.0000 20.0000 60.0000 สดช. (สช.)

2. การส่งเสริม
และพฒันา
ความรู้ความ
เข้าใจดิจิทัล 
(Digital Literacy)

10.0000 41.6802 41.6802 41.6802 135.0406 สดช. (สช.)

มีแผนพฒันา
ความรู้ความเข้าใจ
ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ร่าง
มาตรการในการ
พฒันาให้เกิด 
Digital Literacy 
ส าหรับประชาชน
ไทย และต้นแบบ
การจัดเก็บ 
Baseline ด้าน 
Digital Literacy 
พืน้ฐานของ
ประเทศไทย 
(Prototype)

1 ฉบับ
1 ระบบ
ต้นแบบ

- - 1 ฉบับ 2 ฉบับ การส่งเสริมและ
พฒันาความรู้
ความเข้าใจดิจิทัล
 (Digital 
Literacy) 
(กิจกรรมจัดท า
แผนพฒันา
ความรู้ความ
เข้าใจดิจิทัล 
(Digital 
Literacy) และ
มาตรการในการ
พฒันาให้เกิด 
Digital Literacy
 ที่เหมาะสม
ส าหรับประชาชน
ไทยทุกกลุ่ม)

21.7267 - - 30.0000 51.7267 สดช. (สช.)
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

มีมาตรการการ
พฒันาให้เกิด 
Digital Literacy 
ส าหรับประชาชน
ไทย

- 1 
มาตรการ

1 
มาตรการ

1 
มาตรการ

3 
มาตรการ

การส่งเสริม 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
บังคับใช้
มาตรการการ
พฒันาให้เกิด 
Digital Literacy
 ส าหรับ
ประชาชนไทย

- 20.0000 20.0000 20.0000 60.0000 สดช. (สช.)

มีระบบจัดเก็บ
ข้อมูล Baseline 
ด้าน Digital 
Literacy

- 1 ระบบ - - 1 ระบบ การพฒันาระบบ
จัดเก็บข้อมูลด้าน
 Digital Literacy

- 25.0000 - - 25.0000 สดช. (สช.)

มีข้อมูล Baseline 
ด้าน Digital 
Literacy

- 1 กลุ่ม
เป้าหมาย

1 กลุ่ม
เป้าหมาย

1 กลุ่ม
เป้าหมาย

1 กลุ่ม
เป้าหมาย

การจัดเก็บ/
เชื่อมโยงข้อมูล 
Baseline ด้าน 
Digital Literacy

- 20.0000 20.0000 20.0000 60.0000 สดช. (สช.)

จ านวนผู้ใช้งาน ไม่น้อยกวา่ 
20,400 คน

- - - ไม่น้อยกวา่ 
20,400 คน

การส่งเสริมและ
พฒันาการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(กิจกรรมที่ 1 
การพฒันา
ศักยภาพศูนย์
ดิจิทัลชุมชนและ
ยกระดับศูนย์การ
เรียนรู้ ICT 
ชุมชน/ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน)

32.4480 - - - 32.4480 สดช. (สช.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน หน้า 68



ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

มีการส ารวจ 
จัดเก็บข้อมูลและ
ประเมินโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT
 ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน

2,280 
ศูนย์

- - - 2,280 
ศูนย์

การส่งเสริมและ
พฒันาการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(กิจกรรมที่ 2 
การส ารวจ
จัดเก็บข้อมูล 
และประเมิน
โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ ICT 
ชุมชน/ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน)

6.8400 - - - 6.8400 สดช. (สช.)

มีระบบบริหาร
จัดการศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

1 ระบบ - - - 1 ระบบ การส่งเสริมและ
พฒันาการใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(กิจกรรมที่ 3 
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชน/ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน)

4.9800 - - - 4.9800 สดช. (สช.)

จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 คน

ไม่น้อยกวา่ 
100,000 คน

โครงการสร้าง
ความตระหนักใน
การใช้
อินเทอร์เน็ตให้
เสริมสร้างรายได้
และรู้เท่าทันภัย
คุกคามไซเบอร์ 
(Internet for 
Better Life)

19.646 22.5928 25.9817 29.8790 98.0993 สพธอ.
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

มาตรการ 10 
ส่งเสรมิการ
พัฒนาสื่อดิจิทัล 
และคลัง
ทรพัยากร
สารสนเทศ 
(Knowledge 
Resource) ที่
พรอ้มรองรบั
ข้อมูลดิจิทัล

จ านวนการใช้งาน - ไม่น้อยกวา่ 
25,000 
คร้ัง/คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 
คร้ัง/คน

ไม่น้อยกวา่ 
25,000 
คร้ัง/คน

ไม่น้อยกวา่ 
75,000 
คร้ัง/คน

การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
การผลิตสาระถะ
ในระบบ MOOC
 ที่เหมาะสม 
และมีคุณภาพ
กับกลุ่ม
ประชาชน
ประเภทต่าง ๆ

- 20.0000 20.0000 20.0000 60.0000 สดช. (สช.)

กิจกรรม 1  
ผลักดันให้
องค์กรน า 
MOOC มาใช้
ประโยชน์ เพือ่
สร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอด
ชีวติ

- 10.0000 10.0000 10.0000 30.0000 สดช. (สช.)
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด
วงเงินจ าแนกรายปี (ล้านบาท)เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

กิจกรรม 2  
สนับสนุนให้
ประชาชนทุกวยั
สามารถเข้าถึง
ระบบการเรียนรู้
ระบบเปิดได้ตาม
ความต้องการ

- 10.0000 10.0000 10.0000 30.0000 สดช. (สช.)

จ านวนส่ือโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม 
DETV

ไม่น้อยกวา่
 240 ตอน

ไม่น้อยกวา่
 240 ตอน

ไม่น้อยกวา่
 240 ตอน

ไม่น้อยกวา่
 240 ตอน

ไม่น้อยกวา่
 960 ตอน

การจัดท ารายการ
โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม DETV

- 32.0400 32.0400 32.0400 96.1200 สดช. (สช.)

จ านวนผู้เข้าใช้ ไม่น้อยกวา่
 20,000 คน

ไม่น้อยกวา่
 20,000 คน

ไม่น้อยกวา่
 20,000 คน

ไม่น้อยกวา่
 20,000 คน

ไม่น้อยกวา่
 80,000 คน

การจัดท าคลัง
ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
กับยุคไทยแลนด์ 
4.0

- 32.1959 14.4600 14.4600 61.1159 สดช. (สช.)

รายงานสถานภาพ
อุตสาหกรรมดิจิทัล

รายงาน
สถานภาพ

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล 2 ฉบับ

รายงาน
สถานภาพ

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล 3 ฉบับ

รายงาน
สถานภาพ

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล 4 ฉบับ

รายงาน
สถานภาพ

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล 5 ฉบับ

รายงาน
สถานภาพ

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล 14 

ฉบับ

โครงการส ารวจ
และศึกษาข้อมูล
อุตสาหกรรมเพือ่
ส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
ของประเทศ

20.0000 30.0000 40.0000 50.0000 140.0000 DEPA
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 



วสิยัทัศน์ : 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การส่งเสรมิการ
สรา้งบรกิารดจิิทลั

1. บรกิารภาครฐั
มกีารเชื่อมโยง
และมกีาร
เปดิเผยขอ้มลูให้
ทกุภาคส่วน
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ และ
ประชาชนไดร้บั
บรกิารที่สะดวก 
รวดเรว็

1. อันดบัประเทศที่
มขีอ้มลูเปดิภาครฐั
จาก The Global 
Open Data Index

อันดบั 34 อันดบั 32 อันดบั 30 อันดบั 28 อันดบั 28 สรอ.
สสช.

2. จ านวนระบบ
บรกิาร
อิเล็กทรอนิกส์
ภาครฐัที่มกีาร
เชื่อมโยงและบรูณา
การขอ้มลูขา้ม
หน่วยงาน

12 บรกิาร 12 บรกิาร 12 บรกิาร 12 บรกิาร 48 บรกิาร สรอ.
สสช.
อต.
กสท.

ตวัชี้วดั
เป้าหมาย กลยทุธ/์

มาตรการ
แผนงาน/
โครงการ

วงเงินจ าแนกรายปี (ลา้นบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ผลกัดนัทุกภาคสว่นของประเทศให้ใช้เทคโนโลยดีจิทิัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคม ภายใน 5 ป ี

นโยบายรัฐบาลข้อ 6 (6.18 การสง่เสริมภาคเศรษฐกิจดจิทิัล)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทลั หน้า 72



ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
ตวัชี้วดั

เป้าหมาย กลยทุธ/์
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

วงเงินจ าแนกรายปี (ลา้นบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. จ านวนชดุขอ้มลู 
GovernmentOpen  

Data ที่หน่วยงาน
ภาครฐัสามารถ
เปดิเผยให้
ประชาชนและภาค
ธุรกิจสามารถ
น าไปใชไ้ด้

300  ชดุ
ขอ้มลู

300  ชดุ
ขอ้มลู

300  ชดุ
ขอ้มลู

300  ชดุ
ขอ้มลู

300  ชดุ
ขอ้มลู

สรอ.
สสช.
อต.

4. จ านวนการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูสถิติ
ภาครฐัแก่ทกุภาค
ส่วนผ่านหน่วยงาน
กลางดา้นสถิติ

425,000 
ครัง้

425,000 
ครัง้

425,000 
ครัง้

425,000 
ครัง้

1,700,000 
ครัง้

สสช.

มาตรการ 1 
ส่งเสรมิใหม้ี
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานเพ่ือ
การใหบ้รกิาร
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศยุค
ใหมท่ี่ได้
มาตรฐาน

จ านวนบคุลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และติดตามการ
ด าเนินงาน IPv6

ไม่น้อยกว่า 
200 คน

ไม่น้อยกว่า 
250 คน

ไม่น้อยกว่า 
300 คน

ไม่น้อยกว่า 
350 คน

ไม่น้อยกว่า 
350 คน

การส่งเสริม และ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน IPv6

- 10.0000 10.0000 10.0000 30.0000 สดช. (คม.)
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
ตวัชี้วดั

เป้าหมาย กลยทุธ/์
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

วงเงินจ าแนกรายปี (ลา้นบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

การพฒันา
เครือข่ายส่ือสาร
ข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ 
(GIN)

   1,357.7360    1,495.3015    1,640.4419    2,593.0849    7,086.5643 สรอ.

การพฒันาระบบ
คลาวด์ภาครัฐ 
(G-Cloud)

     807.8000    2,191.2600      716.8876      716.8876    4,432.8352 สรอ.

ร้อยละของส่วน
ราชการระดับกรมที่
ใช้บริการ G-SaaS 
(ประเมินเฉพาะ 
Saraban/ G-Chat/ 
MailGoThai/ GIN 
Conferrence)

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 การใหบ้ริการ
ซอฟต์แวร์ผ่าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
(G-SaaS)

       99.0200      124.9843      162.5706      222.2440      608.8189 สรอ.

จ านวนบริการ
ภาครัฐที่ใหบ้ริการ
ประชาชน/ภาคธุรกิจ
 หรือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ภาครัฐ (G2GBC) ที่
เชื่อมโยงการใช้งาน
ผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานกลางภาครัฐ 
(Government 
Shared 
Infrastructure) ทั้ง
ในส่วนของเครือข่าย
 GIN บริการ 
G-Cloud หรือบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
กลางที่จะพฒันา
เพิ่มเติมในอนาคต

สะสม
20 บริการ

สะสม
30 บริการ

สะสม
40 บริการ

สะสม
50 บริการ

สะสม
50 บริการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทลั หน้า 74



ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
ตวัชี้วดั

เป้าหมาย กลยทุธ/์
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

วงเงินจ าแนกรายปี (ลา้นบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ 2 
ส่งเสรมิใหเ้กิด
แพลตฟอรม์
ส าหรบัการ
ใหบ้รกิารแบบ
เปดิ (Open 
Service 
Platform)

จ านวนหน่วยงาน
ราชการใช้เทคโนโลยี
 Open Source 
ด าเนินกิจการ

100 
หน่วยงาน

120 หน่วยงาน 150 
หน่วยงาน

200 
หน่วยงาน

570 
หน่วยงาน

ชุดโครงการ
ส่งเสริมการ
ใหบ้ริการภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยี 
Open Source

7.0000         8.0000         9.0000         10.0000       34.0000       DEPA

จ านวนบริการที่
ได้รับปรับปรุง

1 บริการ 2 บริการ 3 บริการ 4 บริการ 10 บริการ ชุดโครงการ Smart
 Office

20.0000       20.0000       20.0000       20.0000       80.0000       DEPA

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
หน่วยงานภาครัฐที่ใช้
งานโครงสร้าง
พื้นฐานด้านข้อมูล
ของ สรอ. (Digital 
Government 
Platform)

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 การบรูณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลและ
ระบบงานภาครัฐ 
(Digital 
Government 
Platform)

45.4200 38.1100 39.2430 40.4893 163.2623 สรอ.
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
ตวัชี้วดั

เป้าหมาย กลยทุธ/์
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

วงเงินจ าแนกรายปี (ลา้นบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ 3 
เชื่อมโยงขอ้มลู
ภาครฐั  เพ่ือ
ยกระดบัการ
ใหบ้รกิาร
ประชาชน โดย
เน้นบรกิาร
พ้ืนฐานและ
บรกิารขา้ม
หน่วยงาน

จ านวนช่องทางการ
ส่ือสารที่มีการบรูณา
การในการบริหาร
จัดการร่วมกัน

- 5 ส่วนงาน 5 ส่วนงาน 5 ส่วนงาน 15 ส่วนงาน โครงการส่งเสริม
การพฒันา
เครือข่ายการ
บริหารจัดการเพื่อ
การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจดิจิทลั 
(Command 
Center)

- 30.0000 40.0000 50.0000 120.0000 DEPA

ข้อมูลที่ส าคัญจ าเปน็
ตามผังสถิติทางการ
ในระบบ

- 21 สาขา - - 21 สาขา โครงการเตรียม
ความพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนย์
สารสนเทศแหง่ชาติ

- 200.0000 - - 200.0000 สสช.

จ านวนบริการอัจริยะ
 (Smart service) 
ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ใหบ้ริการ
ประชาชนและภาค
ธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี

12 บริการ 12 บริการ 12 บริการ 12 บริการ 48 บริการ ศูนย์กลางบริการ
ภาครัฐส าหรับ
ประชาชน 
(GovChannel)

69.4600 75.6535 108.5193 131.7207 385.3534 สรอ.
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
ตวัชี้วดั

เป้าหมาย กลยทุธ/์
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

วงเงินจ าแนกรายปี (ลา้นบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ 4 
ส่งเสรมิใหม้กีาร
เผยแพรข่อ้มลู
ใหป้ระชาชน
ทราบตาม
หลักการของ
ขอ้มลูเปดิ 
(Open Data)

ร้อยละความส าเร็จ
การพฒันาระบบ
บริการข้อมูลสถิติ

- ร้อยละ 100 - - ร้อยละ 100 โครงการพฒันา
ระบบบริการข้อมูล
สถิติ

- 20.0000 - - 20.0000 สสช.

ร้อยละความส าเร็จ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคลังข้อมูลเพื่อ
ใหบ้ริการข้อมูลสถิติ

- ร้อยละ 100 - - ร้อยละ 100 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบคลังข้อมูล
เพื่อใหบ้ริการ
ข้อมูลสถิติ

- 40.0000 - - 40.0000 สสช.

จ านวนชุดข้อมูลเปดิ
ในลักษณะ 
High-value 
datasets ที่มีการ
เปดิเผยเพิ่มขึ้น

20 
ชุดข้อมูล

20
ชุดข้อมูล

20
ชุดข้อมูล

20
ชุดข้อมูล

80 
ชุดข้อมูล

โครงสร้างพื้น
ฐานข้อมูลภาครัฐ 
(Government 
Information 
Infrastructure)

3.5000 3.8500 4.2350 4.6585 16.2435 สรอ.

จ านวนชุดข้อมูล 
GovernmentOpen 
 Data ที่หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถ
เปดิเผยใหป้ระชาชน
และภาคธุรกิจ
สามารถน าไปใช้ได้

300 
ชุดข้อมูล

300
ชุดข้อมูล

300
ชุดข้อมูล

300
ชุดข้อมูล

300
ชุดข้อมูล

โครงการจัดท า
ข้อมูลเพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร์การท า
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศ 
(e-Transactions 
Data Analytics)

17.9751 15.0000 17.2500 19.8375 70.0626 สพธอ.
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
ตวัชี้วดั

เป้าหมาย กลยทุธ/์
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

วงเงินจ าแนกรายปี (ลา้นบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ 5 
ส่งเสรมิการ
บรหิารจัดการ
ภาครฐัอย่างมี
ธรรมาภบิาล

จ านวนการจัดกิจกรรม 5 คร้ัง 5 คร้ัง 5 คร้ัง 5 คร้ัง 20 คร้ัง โครงการดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เฉลิมพระเกียรติ

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 8.0000 สป.ดศ. (กก.)

ระดับความพงึพอใจ
ของประชาชนที่ใช้
บริการ (คะแนนเฉล่ีย)

4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 4.5 คะแนน ศูนย์บริการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อ
ประชาชน 
(Government 
Contact Center : 
GCC 1111)

120.4731 120.4731 120.4731 120.4731 481.8924 สป.ดศ. (กก.)

กลุ่มเปา้หมายร้อยละ
 70 มีความรู้ความ
เข้าใจในการพฒันา
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้าน
การพฒันาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

20.0000 22.0000 24.2000 26.6200 92.8200 สป.ดศ. (กก.)

ข้าราชการต ารวจที่
รับผิดชอบ
อาชญากรรมไซเบอร์ 
 ซ่ึงย้ายมาด ารง
ต าแหน่งใหม่  มี
ทกัษะ  ความรู้เพิ่มขึ้น

60 คน 60 คน 60 คน 60 คน 240 คน โครงการอบรม
ปรับพื้นฐาน
ข้าราชการต ารวจที่
ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งใหม่ใน
สังกัด บก.ปอท.

0.0472 0.0472 0.0472 0.0472 0.1886 ปอท.

จ านวนพนักงาน
สอบสวนคดี
อาชญากรรมไซเบอร์ 
 มีความรู้  ความ
ช านาญ  เพิ่มมากขึ้น

30 คน 30 คน 30 คน 30 คน 120 คน โครงการอบรม
พนักงานสอบสวน
ในสังกัด บก.ปอท. 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการ
ประชาชน

0.1216 0.1216 0.1216 0.1216 0.4864 ปอท.
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
ตวัชี้วดั

เป้าหมาย กลยทุธ/์
มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

วงเงินจ าแนกรายปี (ลา้นบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ข้าราชการต ารวจที่
รับผิดชอบ
อาชญากรรมไซเบอร์ 
 มีความรู้และทกัษะ
ด้านภาษอังกฤษใน
ระดับที่สามารถ
ส่ือสารและแก้ปญัหา
ใหก้ับผู้ลงทนุ
ชาวต่างชาติได้

60 คน 60 คน 60 คน 60 คน 240 คน โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร

0.3482 0.3482 0.3482 0.3482 1.3928 ปอท.

ร้อยละของ
ข้าราชการ
กลุ่มเปา้หมายเข้า
ร่วมการฝึกอบรมตาม
โครงการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ สดช.

2.0000 3.5000 3.5000 3.5000 12.5000 สดช. (สลธ.)

ร้อยละของ
ข้าราชการและ
พนักงานราชการ
บรรจุใหม่ของ สดช. 
เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 การข้าราชการ
และพนักงาน
ราชการบรรจุใหม่

1.0000 1.5000 1.5000 1.5000 5.5000 สดช. (สลธ.)

ร้อยละของ
ข้าราชการ
กลุ่มเปา้หมายเข้ารับ
การฝึกอบรมตาม
โครงการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยา
ข้าราชการ

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 2.0000 สดช. (สลธ.)

ร้อยละของ
ข้าราชการ
กลุ่มเปา้หมายเข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ

- ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 โครงการดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เฉลิมพระเกียรติ

- 1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 สดช. (สลธ.)

ร้อยละความส าเร็จ
การจัดท า MIS เพื่อ
การบริหารและ
ติดตามความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนของ
ประเทศ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการจัดท า MIS
 เพื่อการบริหาร 
และติดตามความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ของประเทศ

138.8810 350.0000 350.0000 350.0000 1,400.0000 สสช.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย

เทคโนโลยีดิจิทลั 
 
 



วิสัยทัศน์ :

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
เตอืนภยัดา้น
อุตนิุยมวิทยาดว้ย
เทคโนโลยีดจิิทัล

1. ประชาชน 
ภาครัฐ และ
เอกชน ไดร้ับ
ขอ้มูล
อุตนิุยมวิทยาและ
การเตอืนภยัจาก
สภาวะอากาศ ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทัน
เหตกุารณ์

1. ร้อยละของ
ระดบัความ
เชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย
ของการแจ้งเตอืน
ภยัจากสภาวะ
อากาศ

 ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85 อต.

2. ร้อยละความ
ถูกตอ้งของการ
พยากรณอ์ากาศ
ระยะปานกลาง

 ร้อยละ 73  ร้อยละ 73  ร้อยละ 73  ร้อยละ 73  ร้อยละ 73 อต.

3. ร้อยละของ
ประชาชนในพ้ืนที่
เกิดภยัจากสภาวะ
อากาศที่ไดร้ับการ
แจ้งเตอืน

 ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85 อต.

แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564
กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

วงเงนิจ าแนกรายปี (ล้านบาท)

นโยบายรัฐบาลข้อ 6 (6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ า)

ผลกัดนัทกุภาคสว่นของประเทศใหใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคม ภายใน 5 ปี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ/์
มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน้า 80



ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด
วงเงนิจ าแนกรายปี (ล้านบาท)ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ/์
มาตรการ

มาตรการ 1 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ดา้นอุตนิุยมวิทยา
 และการเตอืนภยั
จากสภาวะอากาศ
 ดว้ยเทคโนโลยี
ดจิิทัล

ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
เกิดภยัจากสภาวะ
อากาศที่ได้รับการ
แจ้งเตือน

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 โครงการ
อุตุนิยมวิทยา
พบผู้ประสบภยั
จากสภาวะ
อากาศ

0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.4400 อต.

มาตรการ 2 
ส่งเสริมและเพ่ิม
ขดีความสามารถ
ในการพยากรณ์
อากาศ และการ
เตอืนภยัจาก
สภาวะอากาศ
รุนแรง

ร้อยละความ
ถูกต้องของการ
พยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง

ร้อยละ 73 ร้อยละ 73 ร้อยละ 73 ร้อยละ 73 ร้อยละ 73 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการ
พยากรณ์อากาศ
ลงสู่ชุมชน

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 อต.
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด
วงเงนิจ าแนกรายปี (ล้านบาท)ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ/์
มาตรการ

มาตรการ 3 
บรูณาการขอ้มูล
ดา้นอุตนิุยมวิทยา

มาตรการ 4 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้
ความรู้และการ
สร้างเครือขา่ย
ดา้นอุตนิุยมวิทยา
 และการเตอืนภยั
จากสภาวะอากาศ
แก่ประชาชน

ร้อยละของระดับ
ความเชื่อมั่นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของการแจ้งเตือน
ภยัจากสภาวะ
อากาศ

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 1. โครงการ
สัมมนา
เครือข่าย
อุตุนิยมวิทยา
เข้มแข็งพร้อม
รับการ
เปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ

0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 1.6000 อต.

ควรด าเนินการโครงการเพ่ิมเตมิโดยใชง้บประมาณอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองมาตรการและยุทธศาสตร์ได้
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ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 61-64
แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด
วงเงนิจ าแนกรายปี (ล้านบาท)ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ/์
มาตรการ

2. โครงการ
ส ารวจความ
คิดเห็นของ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของข่าว
พยากรณ์อากาศ
และประกาศ
เตือนภยัธรรมชาติ

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 อต.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน้า 83



    

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12   

นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ   
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ยุทธศาสตร์กระทรวง  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัดกระทรวง พ.ศ. 2561 - 2564 



                         แผนภูมแิสดงความเชื่อมโยงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  แผนพัฒนาดิจิทัลฯ  ยุทธศาสตร์ ดศ.  พ.ศ. 2561 - 2564  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
ดศ

. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้าน

อุตนุิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

(1) 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง และมั่นคงปลอดภัย 
 

(2) 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท าธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

(4) 

ประชาชน  ภ าครัฐ และเอกชน ได้ รับข้ อมู ล
อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
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1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปาน
กลาง (ร้อยละ 73) 
3. ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่
ได้รับการแจ้งเตือน (ร้อยละ 85)  
 

 

 

ตัว
ชี้ว

ัด 
ดศ

. 
พ.

ศ.
 2

56
1 

- 2
56

4 

นโ
ยบ

าย
 

รัฐ
บา

ล 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.18  การสง่เสริมภาคเศรษฐกิจดจิิทลั  (1) ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทลั 
 (2) ใช้ดิจิทัลรองรบัภาคธุรกิจการเงิน บรกิาร สือ่สารบันเทงิ (3) รองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม/เศรษฐกจิสร้างสรรค์  (4) ปรบัปรุงบทบาทภารกิจหน่วยงานรับผิดชอบในการผลักดันงาน (5) จัดคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อขับเคลื่อน 
    

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.8  แก้ปัญหาน้ าท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ า 
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2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล 
 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.6  แผนงานป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

ยุท
ธ 

 D
E ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัว

ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
สร้างความเช่ือมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

1. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง (ร้อยละ 33) 
2. อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (Network Readiness index: NRI) 

(อันดับ 60) 
3. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัด

อันดับของ IMD (อันดับ 41) 
4. จ านวนหน่วยงานเป้าหมายท่ีมีการจัดต้ังหน่วยงานประสานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Sector-

based CERT) เพิ่มข้ึนต่อปี (2 หน่วยงาน) 
5. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทาง 

ออนไลน์ (ร้อยละ 80) 
6. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรฐานท่ีเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (1 เร่ือง) 

 

 

 

1.  จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อป ี(2,000 ราย) 
2. ร้อยละของมูลค่าการซ้ือขายผา่น อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2) 
3. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่  (ไม่น้อยกว่า 35 ราย) 
4. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ไม่น้อยกว่า 25,000 คน) 
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1. จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้านท่ัวประเทศ 
2. ส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  เพื่อการให้บริการท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
3. บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  และจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพโครงข่ายโทรคมนาคมและ

ทรัพยากรโครงข่าย 
4. ก าหนดแนวทางการใช้โครงข่ายเช่ือมโยงแบบเปิด (open access) ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วน
บริการปลายทาง และส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดการขยายต่อในการลงทุน 

5. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย และเอ้ือต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

6. พัฒนานโยบาย แผน  กรอบแนวทางความร่วมมือท้ังในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล 

7. พัฒนาระบบสื่อสารหลักและสื่อสารส ารองเพื่อรองรับการท างานอย่างต่อเน่ืองในทุกสถานการณ์ 
8. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

1. ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ท่ีได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มส าหรับการให้บริการ
แบบเปิด (Open Service Platform) 
3. เช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ  เพื่อยกระดับการให้บริการ
ประชาชน โดยเน้นบริการพื้นฐานและบริการข้าม
หน่วยงาน 
4.  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ
ตามหลักการของข้อมูลเปิด (Open Data)1 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

1. ยกระดับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ (Digital Entrepreneur)  
2. สนับสนุนการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล แก่ทุกภาคส่วน    
3. เพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ให้สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์/บริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการต่อยอดนวัตกรรม 
4. ส่งเสริมการค้าขายผ่านตลาดกลางออนไลน์ท่ีมีความทันสมัยและสะดวก 
5. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน า ICT มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 
6. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
7. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลท้ังภาครัฐและเอกชน (ICT Professional) 
8.  สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกช่องทาง ตามหลักการ Universal Design 
9.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้ใช้สื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ 
10.  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัล และคลังทรัพยากรสารสนเทศ (Knowledge Resource) ท่ีพร้อมรองรับข้อมูลดิจิทัล  
 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และ
การเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการ
เตือนภัยจากสภาวะอากาศรุนแรง 
3. บูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้าน
อุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยจากสภาวะอากาศแกป่ระชาชน 
 

(3) 

บริการภาครัฐมีการเช่ือมโยงและมีการ
เปิด เผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 

 
1. อันดับประเทศท่ีมีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The 
Global Open Data Index (อันดับ 36) 
2. จ านวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มีการ
เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน (ไม่น้อย
กว่า 12 บริการ) 
3. จ านวนชุดข้อมูล Government  Open  Data ท่ี
หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาค
ธุรกิจสามารถน าไปใช้ได้ (300 ชุดข้อมูล) 
4. จ านวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาค
ส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ (425,000 ครั้ง) 
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6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.2 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
    

5. สร้างการเจรญิเตบิโตบนคณุภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าฯ  พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ 
และการเตือนภัย 3. การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 

3.2 ยกระดับการศึกษา การใช้ส่ือละเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม    
4.5 ส่งเสริมจรรยาบรรณสื่อ /พัฒนาภาคประชาชนให้รูเ้ท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
 

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 
1. ด้านความม่ันคง 
   1.5 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์ 
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คว
าม

 
มั่น

คง
ฯ  ข้อ 10 เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ข้อ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือ

เสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 

แผ
นง

าน
 

บูร
ณ

า
กา

ร 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

5. ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตฯ 
5.3 การบริหารจัดการน้ า 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
เป้าหมายที่ 5 การพฒันาเศรษฐกจิดิจทิัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูให้ครอบคลมุทั่วทั้งประเทศและสรา้งผู้ประกอบการธุรกจิดิจทิัลรายใหมเ่พิ่มข้ึนรวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มปีระสทิธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมอืคุกคามทางออนไลน ์
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพบิัติ
ความสูญเสียในชีวิตและทรพัย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง  
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5.2 จ านวนหมู่บ้านทีม่ีอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 
5.4 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 
ในปี 2564            
 

5.1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติในพื้นทีเ่สี่ยงภัย 
5.2 สัดส่วนของพื้นทีเ่สี่ยงภัยที่ได้รับการจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
 

5.3 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดจิิทลัเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564 
 

5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีข้ึน   
 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์  ณ วันท่ี  14 ก.พ. 60 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน   

 

4. การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม (พัฒนาประชาชนให้เท่าทันสื่อออนไลน์) 
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1. โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (สดช. : คท.) 
2. แผนงานบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง (บมจ.ทีโอที) 
3. โครงการขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง (บมจ.ทีโอที โดย NBN Co) 
4. โครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพทธ์เคลื่อนที่ (กสท โทรคมนาคม) 
5. โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (สดช. : คบ.) 
6. โครงการการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายและการประชาสัมพันธ์กฎหมายของกระทรวง (สป.ดศ. : กม.) 
7. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น 

Cloud, Fintech, Cross border) (สป.ดศ. : ธอ.) 
8. การพิจารณาออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้เอื้อต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (สป.ดศ. : ธอ.) 
9. โครงการจัดท าแผนพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (สป.ดศ. : ธอ.) 
10. การจัดท ามาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (สดช. : คม.) 
11. การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (สดช. : คม.) 
12. โครงการวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ (สดช. : ยศ.) 
13. การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Government Transformation) (สรอ.) 
14. โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center) (สพธอ.) 
15. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

(สป.ดศ. : กร.) 
16. โครงการจัดการประชุมสมัชชา (General Assembly: GA) สมัยที่ 14 และการประชุม

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC) สมัยที่ 41 ขององค์การ
โทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (สป.ดศ. : กร.) 

17. โครงการการสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 2018 (สป.ดศ. : กร.) 

18. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สป.ดศ. : กม.) 

19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ (สป.ดศ. : กม.) 

20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (สป.ดศ. : 
ปท.) 

21. โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (สป.ดศ. : ปท.) 

22. โครงการการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (สป.ดศ. : ปท.) 
23. โครงการสัมมนาภัยคุกคามบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการป้องกัน (สป.ดศ. 

: ปท.) 
24. โครงการอบรมสมาชิกสายตรวจอินเทอร์เน็ต (Cyber Patrol member meeting project) 

(ปอท.) 
25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการต ารวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี (ปอท.) 
26. โครงการอบรม กวดขัน และบังคับใช้กฎหมายร้านเกมส์ออนไลน์ และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 

(ปอท.) 
27. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการต ารวจในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (ปอท.) 
28. โครงการอบรม Crime Scene Management (การเก็บพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ใน

สถานที่เกิดเหตุ) (ปอท.) 
29. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการต ารวจด้านการสืบสวน  สอบสวนและ

ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ (ปอท.) 
30. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ปอท.) 
31. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนจับกุมการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การะท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ปอท.) 
32. โครงการจัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (ปอท.) 
33. โครงการจัดท าระบบสืบสวนเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ปอท.) 
34. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลาย (ปอท.) 
35. โครงการพัฒนาระบบสืบค้น  วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 
36. โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดิโอ  วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 
37. โครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วิดิโอ (ปอท.) 
38. โครงการศูนย์ข้อมูล Big data และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน สังคม และความม่ันคงของชาติ (ปอท.) 
39. โครงการสนับสนุนการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity 

Missions) (สพธอ.) 
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1. ชุดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
2. ชุดโครงการจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (DEPA) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Entrepreneur Total Digital Services) (DEPA) 
4. ชุดโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสารสนเทศ (Open ERP Platform) เพื่อธุรกิจดิจิทัล (Open ERP Platform for e-Commerce) (DEPA) 
5. ชุดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลส าหรับประชาชน (Healthcare Solution) (DEPA) 
6. ชุดโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DEPA) 
7. ชุดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City) (DEPA) 
8. ชุดโครงการเร่งสร้างธุรกิจรายใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Startup) (DEPA) 
9. ชุดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DEPA) 
10. โครงการอ านวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation) (DEPA) 
11. แผนงานพัฒนาบริการตัวแทนจ าหน่ายสินค้า/บริการผ่านระบบ e-Commerce (ปณท) 
12. โครงการส่งเสริมความเชื่อม่ันในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability) (สพธอ.) 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจภาคการผลิตและภาคบริการของไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (สดช. : สอ.) 
14. ชุดโครงการจัดท ามาตรการและสิทธิประโยชนส์ าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (DEPA) 
15. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) (สรอ.) 
16. โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรดิจิทัลสู่มาตรฐานวิชาชีพ (สป.ดศ. : สพ.) 
17. ชุดโครงการพัฒนาบุคลากรความเชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะด้าน (DEPA) 
18. การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) (สรอ.) 
19. โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่  รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ (ปอท.) 
20. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) (สดช. : สช.) 
21. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (สดช. : สช.) 
22. โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) (สพธอ.) 
23. โครงการส ารวจและศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (DEPA) 
 
 
 

1. การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) (สรอ.) 

2. การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
(สรอ.) 

3. การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (G-SaaS) (สรอ.) 

4. ชุดโครงการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยี Open Source (DEPA) 

5. ชุดโครงการ Smart Office (DEPA) 
6. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงาน

ภาครัฐ (Digital Government Platform)  
(สรอ.) 

7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการ
บริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Command Center) (DEPA) 

8. ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน 
(GovChannel) (สรอ.) 

9. โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ 
(Government Information 
Infrastructure) (สรอ.) 

10. โครงการจัดท าข้อมูลเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศ (e-Transactions Data 
Analytics) (สพธอ.) 

11. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เฉลิมพระเกียรติ (สป.ดศ. : กก.) 

12. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 
(Government Contact Center : GCC 
1111) (สป.ดศ. : กก.) 

13. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(สป.ดศ. : กก.) 

14. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการ
ต ารวจที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ในสังกัด 
บก.ปอท. (ปอท.) 

15. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนในสังกัด 
บก.ปอท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน (ปอท.) 

16. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (ปอท.) 

17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ สดช. (สดช. : สลธ.) 

18. โครงการข้าราชการและพนักงานราชการ
บรรจุใหม่ (สดช. : สลธ.) 

19. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ (สดช. : สลธ.) 

20. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เฉลิมพระเกียรติ (สดช. : สลธ.) 

21. โครงการจัดท า MIS เพื่อการบริหารและ
ติดตามความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ
ประเทศ (สสช.) 

 
 

1. โครงการอุตุนิยมวิทยาพบผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศ 
(อต) 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการพยากรณ์อากาศลงสู่ชุมชน 
(อต.) 

3. โครงการสัมมนาเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้มแข็งพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อต.) 

4.  โครงการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ (อต.) 

 



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 6-9  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
เว็บไซต์ : www.mdes.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


