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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 จัดทําข้ึนตามนโยบายของ

รัฐบาลท่ีมีนโยบายในการปฏิรูปประเทศไปสูการเปนประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพ่ือยกระดับประเทศไทย

ไปสูการเปน Thailand 4.0 และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) และสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 

– 2565) เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

ใหสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรการพัฒนา

ดิจิทัลของประเทศไทย  ในระยะเวลาอีก 3 ปขางหนา ใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับผลของการ

ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยท่ีผานมา ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในอนาคต 

 โดยแผนนี้ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและแผนงานโครงการท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุงท่ีจะประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางมาตรฐานการ    

ใหบริการสารสนเทศภายในองคกร เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการใหตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส โดยการเรงพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร พัฒนาคุณภาพของการใหบริการ 

ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร เพ่ือปรับปรุงองคกรใหเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงสามารถใหบริการ    

ขอมูลสารสนเทศและขาวสารใหแกหนวยงานภายในและภายนอก ตอลดจนประชาชนโดยท่ัวไปไดอยางโปรงใส 

รวดเร็ว และตรงกับความตองการมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง เปนการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติ

ราชการใหเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงมหาดไทยภายใตกรอบระยะเวลาตามแผนฉบับนี ้ 
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บทสรุปผูบริหาร 

 ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนสงผล

กระทบตอการพัฒนาประเทศ ทําใหรัฐบาลท่ีเขามาบริหารประเทศมีความจําเปนตองปรับตัวและปรับปรุง

กลไกภาครัฐ เพ่ือใหกลไกการบริหารของหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชน เอ้ือตอการเสริมสรางรากฐานท่ีเขมแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางความม่ันคงในการ

พัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน จากความกาวหนาดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง    

ท่ีสําคัญหลายดาน ดังเชนปจจุบันท่ีคอมพิวเตอรและระบบการสื่อสารท่ีเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของ

ประชาชนมากข้ึน มีการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือเชื่อมโยงการทํางานตางๆ การใชสารสนเทศในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจอยางกวางขวาง การพัฒนาของคอมพิวเตอรท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือน อาทิ 

หองสมุดเสมือนจริง หองเรียนเสมือนจริง สําหรับประเทศไทยการพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

การปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุนและแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพต่ําไปสูการใชความรู 

และความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตในขณะเดียวกันความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงเทคโนโลยี

ของประชาชน นับเปนชองโหวอันสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

 ในการท่ีจะขับเคลื่อนประเทศใหมีความกาวหนาและพัฒนาอยางม่ันคง และสามารถแกปญหา

ความเหลื่อมล้ําของสังคม ซ่ึงมีหลากหลายมิติ ท้ังดานการพัฒนาคุณภาพคน ดานการศึกษา ดานรายได ดาน

โอกาสทางสังคมและการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ การใหบริการของภาครัฐ นอกจากนี้ยังรวมถึงความ

เหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (digital divide) หรือความแตกตางของชองวางระหวางผูที่สามารถเขาถึงและใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผูท่ีเขาไมถึง ไมเขาใจ และไมสามารถใชประโยชนจากไอทีซี จึงสงผลให

หนวยงานภาครัฐจะตองเรงปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีความเขมแข็ง นาเชื่อถือ โปรงใส และ

ตรวจสอบได ซ่ึงในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององคกรนั้น จําเปนจะตอง

มุงเนนใหความสําคัญในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหมีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย 

โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานใหสามารถบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว  

ทันตอสถานการณ เปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดเปาหมายการพัฒนาดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือ

สําคัญของประเทศไทยเพ่ือมุงเปาสู “Thailand 4.0” เพ่ือใหทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยมีความ

ชัดเจนจึงไดกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 

2580) และแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยไดกําหนด

กรอบการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมในระยะ 5 ป โดยมุงเนนการเปลี่ยนผานประเทศไปไปสูการเปนประเทศท่ีขับเคลื่อน

และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อันเปนการสราง

รากฐานการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาท้ังในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมดวย

นวัตกรรม เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติ กระทรวงมหาดไทย

เปนหนึ่งในหนวยงานท่ีตองนํานโยบายดังกลาวไปขับเคลื่อนเพ่ือสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม จึงไดดําเนินการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายใตนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณทและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 สําหรับหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดใชเปนแนวทาง     

ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดและ

ประเมินผลการดําเนินงานและบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี้ ไดมีการวิเคราะห 

สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ท้ังสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือนําไปสูการกําหนด

จุดยืน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร รวมท้ัง ไดมีการกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด ระดับ

เปาประสงค แผนงาน/โครงการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบไว ดังนี้ 

 3.1 จุดยืน (Positioning) 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบูรณาการระบบงาน  :  มีฐานขอมูลและระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

ท่ีสําคัญใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางเปนเอกภาพ 

 ดานการใหบริการประชาชน : ใหบริการภาคประชาชนดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ีงายตอการเขาถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม 

 ดานกระบวนการการดําเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการ

จัดการองคกรอยางครอบคลุมและกาวไปสูองคกรประสิทธิภาพสูง 

 ดานศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณ 

 3.2 วิสัยทัศน (Vision) 

 “เปนกระทรวงช้ันนาํท่ีมีศักยภาพในการประยุกตและบริการภาคประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 

 3.3 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริการภาคประชาชน 

2. พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. บูรณาการระบบงานและฐานขอมูลเพ่ือคุณภาพขอมูลหลัก 
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4. บริหารจัดการระบบโครงสรางพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

5. พัฒนาศัยภาพบุคลากรสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3.4 เปาหมาย (Goal) 

ป 2565 เปนกระทรวงท่ีมีศักยภาพการบริการและการดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

 ดานบริการภาคประชาชน : ป 2564 รอยละ 80 ของบริการภาคประชาชน สามารถ 

   เขาถึงไดดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ดานบูรณาการขอมูลและระบบงาน  : ป 2563 รอยละ 80 ของระบบงานและฐานขอมูล 

   มีความสามารถในการทํางานรวมกันไดอยางบูรณาการ 

 ดานบุคลากร : ป 2563 รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนายกระดับความสามารถ 

   ทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 

 ดานเทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐาน : ป 2564 รอยละ 100 ของหนวยงานสังกัด 

   กระทรวงมหาดไทยมีการจัดการดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีสอดคลองตามขอบังคับและ 

   กฏหมายดิจิทัล 

 3.5 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสรางพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration) 

เปาประสงค : เพ่ือการบูรณาการระบบงาน ฐานขอมูลและระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  

                  ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางเปนเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนารวมกัน 

ลดความซํ้าซอนในการจัดหาและลงทุน 

      แผนงาน 1.1 การบูรณาการฐานขอมูลหลักกระทรวงมหาดไทย 

      ตัวช้ีวัด  : จํานวนระบบฐานขอมูลท่ีสามารถเชื่อมตอและทํางานรวมกันได 

      แผนงาน 1.2 บูรณาการระบบโครงสรางพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย 

      ตัวช้ีวัด  : จํานวนระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีผลสําเร็จในการบูรณาการ 

      แผนงาน 1.3 การบูรณาการระบบ GIS 

      ตัวช้ีวัด  : จํานวนหนวยงานท่ีรวมในการบูรณาการและใชงานระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล (Digital Services) 

เปาประสงค : กระทรวงมหาดไทยมีบริการภาคประชาชนดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

                 ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและทุกบริการ 

 แผนงาน 2.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 

 ตัวช้ีวัด  : 1. จํานวนบริการกระทรวงมหาดไทยท่ีสามารถเขาถึงไดจากเทคโนโลยีดิจิทัล 

     2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ กระทรวงมหาดไทย 
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 แผนงาน 2.2 การพัฒนางานบริการสูระบบดิจิทัล 

 ตัวช้ีวัด  : 1. จํานวนบริการท่ีปรับปรุงสูฐานบริการแบบดิจิทัล 

     2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับปรุงกระบวนการดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

                   (Smart Operations) 

เปาประสงค : มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใชเพ่ือการจัดการ 

                องคกรอยางครอบคลมุ 

 แผนงาน 3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการเตรียมความพรอมการเผชิญเหตุ การบัญชาการ 

          และบริหารความตอเนื่อง 

  ตัวช้ีวัด : ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการสถานการณและจัดการภัยพิบัติ 

  แผนงาน 3.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลตามมาตรฐานสากล 

  ตัวช้ีวัด : 1. ความสามารถในการจัดการดานความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ     

              2. จํานวนเหตุบุกรุกดานระบบสารสนเทศ 

  แผนงาน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ตัวช้ีวัด : มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอางอิงไดตาม 

   มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสรางสรรคและประยุกตใชงาน  
                   เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and 
                   Innovation) 
เปาประสงค : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี 
                 คานิยมในการใชงานเทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาณ และมีองคความรูเพ่ือ 
          สรางสรรคนวัตกรรมดิจิทัล 

 แผนงาน 4.1 กิจกรรมการสงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเขาประกวด 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมดานการสรางนวัตกรรมดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 

 แผนงาน 4.2 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวช้ีวัด : 1. รอยละของหลักสูตรฝกอบรมท่ีไดจัดหรือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 

              2. จํานวนบุคลากรท่ีสอบผานและไดประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ 

 แผนงาน 4.3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการองคความรูดวย 
                     เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการองคความรู  
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บทนํา 
 กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองท่ี การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎร ความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

 ในการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว กระทรวงมหาดไทยไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการมาตั้งแตป พ.ศ. 2508 โดยเริ่มจากการใหบริการสื่อสารใหกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสังกัดอ่ืนตามท่ีรองขอใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 30 จังหวัดในภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเวนภาคเหนือและภาคใต ท้ังนี้ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตามแนวนโยบายและ
เทคโนโลยท่ีีเปลี่ยนแปลง จนกระท่ังในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน 
และการดําเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุกๆ องคกร ดังนั้น เพ่ือใหกระทรวงมหาดไทย
มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจในการใหบริการประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีทุกจังหวัดใหมีความม่ันคงปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) ท่ีกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา 
และแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ท่ีอยูภายใตนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยขอใหเรงรัด
ปรับปรุงแผนของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดังกลาว ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตาม
แนวนโยบายดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงไดทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 
– 2564 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมุงเนนการจัดทําให
สอดคลองและตอบสนองตอนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ท่ีไดมีการกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือมุงเปาสูไทยแลนด 4.0 และสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาดานดิจิทัลของประเทศไทยตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ซ่ึงอยูภายใตนโยบายและแผนระดับระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ท่ีมีความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2561 - 2565 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ตลอดจนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพ่ือสรางกลไกใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานบูรณาการการ
ทํางานรวมกันโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกประชารัฐ ในการเรงการเปลี่ยนผานประเทศสูยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล  ซ่ึงแผนดังกลาวนี้จะเปนแผนท่ีมุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนตอความสําเร็จตอเปาหมายตาม
ภารกิจท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือให
กระทรวงมหาดไทยกาวไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไววา “เปนกระทรวงช้ันนําท่ีมีศักยภาพในการประยุกตและ
บริการภาคประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

บทที่ 1   
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 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ไววา “ประชาชนมีรากฐาน     

การดํารงชีวิตและพัฒนาสูอนาคตไดอยางม่ันคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท้ังนี้ 

ตามกรอบแนวทางการพัฒนาเพ่ือไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว กระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน     

ท้ังระยะยาว และระยะสั้น ตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว คือ แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

ตามลําดับ ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไวเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายภายใตกรอบภารกิจหลัก

ของกระทรวงมหาดไทย แตยังไมไดมีการวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือ

การไปสูเปาหมายขององคกรอยางชัดเจน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงมีความจําเปนตองดําเนินการวิเคราะห

บริบทท่ีเก่ียวของกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาดานดิจิทัลของ

กระทรวงมหาดไทยใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางท่ีกําหนดไวขางตน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล

กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดใชเปนกรอบและทิศทางในการ

ปฏิบัติงานในดานดิจิทัลใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวไดอยางแทจริง โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห ขอมูลพ้ืนฐาน แนวนโยบายดานดิจิทัลของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ ท้ังในระดับชาติ และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 

2) เพ่ือใหกระทรวงมหาดไทย มีกรอบทิศทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม 

และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน  

3) เพ่ือกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสามารถติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานได และสอดสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

4) เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลรวมกัน 

1.2 กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบดวย

สาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

  บทท่ี 1  บทนํา  

  บทท่ี 2  ขอมูลพ้ืนฐาน และนโยบายท่ีเก่ียวของกับกระทรวงมหาดไทย 

  บทท่ี 3  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกระทรวงมหาดไทย 

  บทท่ี 4  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 

  บทท่ี 5  รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 

  บทท่ี 6  การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติและการติดตาม 

          ประเมินผล 
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ขอมูลพื้นฐาน และนโยบายท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย 

 แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ  3 ป (พ.ศ. 256 - 2564  ) ของ

กระทรวงมหาดไทย ไดใชแนวทางการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการมาเปน

กรอบในการปรับปรุงเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติฉบับนี้ โดยเนื้อหาในบทนี้เปนการเสนอสรุปผลการศึกษาภาพรวม

นโยบายและยุทธศาสตรท่ีมีผลตอการกําหนดยุทธศาสตรในดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย     

ซ่ึงจะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ตัวชี้วัด ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปนการ

ชี้ใหเปนถึงความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการวิเคราะห SWOT และ

การกําหนดยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตนของกระทรวงมหาดไทยตอไป ดังแผนภาพนี้ 

 

 
๒.๑ กรอบความเช่ือมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนภาพ : กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
 

 

บทที่ 2  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนปฏิรูปประเทศ  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิบัติการดานดจิิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

นโยบายและแผนระดับชาต ิ
วาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(พ.ศ. 2563 - 2565) 
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 บริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กระบวนการผลิต การคา การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ รวมท้ังการทํางานของภาครัฐมากข้ึน    
ท้ังในมิติการใหบริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติการกําหนดนโยบาย จนสงผลใหรัฐบาล

ตองกําหนดนโยบายในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายท่ีประเทศกําลังเผชิญอยูหรือ
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยตระหนักถึงความทาทายและโอกาสดังกลาวรัฐบาลไดมี

การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมท้ัง กําหนดแนวทางการพัฒนาของ    
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง มีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคต

ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม     
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย    
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช
อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ

ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี       
ดังวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

 

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
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 เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทย    

มีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทาง     

การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไปจะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก   

 1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

 มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร

จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ 

ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมี

ความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ

ปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหา

แบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและ

มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของ

ยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

 2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ไดแก  

 (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ัง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  

ในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ

สังคมโลกสมัยใหม 

 (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ 

ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 

 (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต 

บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดตีและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทย

สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการ

ยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึง การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศ

ไดในคราวเดียวกัน 

 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ัง กาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย 

มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี

ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและ

อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง 

เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนดัของตนเอง 
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 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  

 มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ินมารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา

เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น 
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้ง
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทํา

ประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

  มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน 

อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและ

พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล 
รวมท้ัง มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม 
ความชื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ 

และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

  

 

 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและ

บูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมาย

     แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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วาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติและตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.  2560 

โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติและ
ตอมาเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ  .ศ .  2561 ไดมีราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 82 ก ประกาศ เรื่อง 
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.  2561 – 2580) เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. 2560 มาตรา 10 เม่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทําแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มีท้ังสิ้น 
23 ประเด็นแผนแมบท ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติให เปนไปตามนั้น  รวมท้ัง 
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบท ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือให

ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนภายในชวงเวลาดังกลาวไดกําหนด 
แผนแมบทประเด็นตาง ๆ  ไวตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1) แผนแมบทประเด็นความม่ันคง  ถือเปนกรอบแนวทางการดําเนินการหลักท่ีจะนําไปสูจุดหมาย

ปลายทางในภาพรวมท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ป ตามท่ียุทธศาสตรชาติดานความม่ันคงไดกําหนดเอาไว      

ซ่ึงก็คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเปาหมายสําคัญประกอบดวยประชาชนอยูดีกินดีและ     

มีความสุข บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับกองทัพ หนวยงานดานความม่ันคงภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชนมีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ี

ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศและการบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปน

รูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก  

  (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ  

  (2) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

  (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ  

  (4) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมท้ังองคกรภาครัฐ 

       และมิใชภาครัฐ 

  (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

 2) แผนแมบทประเด็นการตางประเทศ  ไดกําหนดกรอบนโยบายตางประเทศของไทยเพ่ือใหทุก

สวนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติท้ัง ๖ ดาน ในมิติการตางประเทศอยางบูรณาการและเปนเอกภาพ 

โดยมีเปาหมายสําคัญคือ “การตางประเทศไทยมีเอกภาพทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล 

และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ประกอบดวยเปาหมายและประเด็นสําคัญ ไดแก มีความม่ังค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล 

มีสถานะและเกียรติภูมิและมีพลัง ซ่ึงสื่อเจตนารมณวาการตางประเทศท่ีมีพลวัตจะชวยใหประเทศชาติและ

ประชาชนไทย ซ่ึงประกอบดวยแผนยอย 5 แผน ดังนี้ 

  (1) ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (มีความม่ังค่ัง 

        ยั่งยืน) 

  (2) การพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ (มีมาตรฐานสากล) 

  (3) การสงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ) 
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  (4) การตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) 

  (5) ความรวมมือดานความม่ันคงระหวางประเทศ (มีความม่ันคง) 

 3) แผนแมบทประเด็นการเกษตร เปนประเด็นท่ีใหความสําคัญกับการปรับตัวจากการทําเกษตร

แบบดั้งเดิมไปเปนเกษตรอุตสาหกรรม  /การแปรรูปเกษตรท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตโดยอาศัย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมถึงการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคูไปกับการสรางความม่ันคงและ

ความปลอดภัยอาหาร เพ่ือเปนภาคการผลิตท่ีสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรสามารถพ่ึงพา

ตนเองได ซ่ึงมี ๖ แผนยอย ดังนี้ 

  (1) เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน  

  (2) เกษตรปลอดภัย  

  (3) เกษตรชีวภาพ  

  (4) เกษตรแปรรูป  

  (5) เกษตรอัจฉริยะ  

  (6) ระบบนิเวศของภาคเกษตร  

 4) แผนแมบทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต เปนประเด็นท่ีใหความสําคัญกับ

การพัฒนาเปนองครวมและการสรางระบบนิเวศใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตไดเติบโต โดยเนนการ

สรางรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาของอุตสาหกรรม

และบริการ ท้ังดานบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนการพัฒนาตอยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม

ท่ีมีความเขมแข็งและสรางโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสรางศักยภาพใหมในระยะตอไปจะเปนการ

สนับสนุนใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตไดเติบโตเปนเสาหลักของเศรษฐกิจไทยสรางมูลคาเพ่ิมดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศและเปนผูนําของ

อุตสาหกรรมและบริการท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซ่ึงประกอบดวย ๖ แผนยอย ดังนี้ 

  (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  

  (2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร  

  (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ  

  (4) อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  

  (5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  

  (6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

 5) แผนแมบทประเด็นการทองเท่ียว แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นสรางความ 

หลากหลายดานการทองเท่ียวจะใหความสําคัญกับการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการทองเท่ียวระดับโลก

ท่ีเปนกลไกหลักในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะตองพัฒนาการทองเท่ียวท้ังระบบ มุงเนน

นักทองเท่ียวกลุมคุณภาพ สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกับความตองการของ

นักทองเท่ียว รวมถึงใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพแตยังคงรักษาจุดเดนของ 

ประเทศดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณความเปนไทย ตลอดจนใหคุณคากับสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติไวได โดยมี 6 แผนยอย ดังนี้ 
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  (1) การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

  (2) การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 

  (3) การทองเท่ียวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทย 

  (4) การทองเท่ียวสําราญทางน้ํา 

  (5) การทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 

  (6) การระบบนิเวศการทองเท่ียว 

 6) การพ้ืนท่ีและเมืองนาอยู ใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะท่ีสามารถ

รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนท่ีอยูอาศัยลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี

ทุกกลุม โดยผานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบดวย ๒ แผนยอย สรุปไดดังนี้ 

  (1) การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

  (2) การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองพิเศษ 

 7) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสและดิจิทัล พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศโดย

มุงเนนการขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและ

ระบบโลจิสติกส พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต

และบริการ ลดตนทุนการผลิตและบริการใหแขงขันไดในระดับสากล สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค

และภูมิภาคอยางเปนระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัต ิ          

ทางธรรมชาติและปรับตัวไดทันกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใตแผนแมบท   

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก  

   (1) ดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

  (2) ดานพลังงาน 

  (3) ดานดิจิทัล 

  (4) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 

 8)  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
จะใหความาสําคัญกับการพัฒนาผูประกอบการไทยใหเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของ

การเปนผูประกอบการท่ีมีอัตลักษณชัดเจนมีความสามารถในการแขงขันและมีนวัตกรรมในการสรางรูปแบบ

ธุรกิจ นวัตกรรมของสินคาและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาและการใหบริการ ตลอดจน      

มีทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลและมีความสามารถในการเขาถึงตลาดท้ังในและ

ตางประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชนหรือ

วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมท้ัง เกษตรกรซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน

ผูประกอบการยุคใหม ประกอบดวย 5 แผนยอย ดังนี้ 

  (1) สรางผูประกอบการอัจริยะ 

  (2) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 

  (3) สรางโอกาสเขาถึงตลาด 

  (4) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล 

  (5) ปรับบทบาทและโอกาสเขาถึงบริการภาครัฐ 
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 9)  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะใหความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเปนตนแบบการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีสมบูรณแบบ โดยกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมเพ่ือใหเกิดการลงทุนอยาง

เปนรูปธรรม สนับสนุนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน

และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในพ้ืนท่ี รวมท้ัง การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก ประกอบดวย 6 แผนยอย ดังนี้ 

  (1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

  (2) พัมนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

  (3) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

  (4) พัมนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  (5) พัฒนาเมืองใหมอัจฉริยะนาอยูมหานครการบนิภาคตะวันออกและศูนยกลางการเงิน 

  (6) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล 

 10) การปรับเปล่ียนบนคานิยมและวัฒนธรรม  ใหความสําคัญกับการปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรม

ท่ีพึงประสงคการหลอหลอมคุณคาท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะท่ีคํานึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมและพฤติกรรมของมนุษยท่ีเปลี่ยนไปในแตละชวง โดยมุงเนนใหสถาบันทางสังคม

รวมปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค โดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ 

และภาคเอกชน” ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะท่ีเปน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิตโดยตอง

วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตการพัฒนาคนใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดีบนพ้ืนฐานของ

การมีสวนรวมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง ท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ 

รวมท้ังชุมชน ประกอบดวย 3 แผนยอย ดังน ี้ 

    (1) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปน 

       พลเมืองท่ีดี 

   (2) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากภาคธุรกิจ 

   (3) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

 11) การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแต

ชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษย

ท่ีมีศักยภาพมีทักษะความรู เปนคนดีมีวินัยเรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงินมีความสามารถ

ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิต

อยางมีคุณคา รวมถึง การพัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยท่ีเคยกระทําผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมได

อยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก 

  (1) การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 

   (2) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุน 

   (3) การสงเสริมศัยกภาพผูสูงอายุ 

   (4) การพัฒนาและยกระดับศัยกภาพแรงงาน 
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 12) การพัฒนาการเรียนรู ใหความสําคัญกับการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและ

การเรียนรูในทุกระดับตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหมการเปลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรู

ท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมท้ัง สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา ประกอบดวย 2 แผนยอย ไดแก 

   (1) ปฏิรูปการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

   (2) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

 13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนแมบทการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีให

ความสําคัญกับการเสริมสรางการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบท่ีนําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดี

ไดดวยตนเอง พรอมท้ัง สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีและมีทักษะ

ดานสุขภาวะท่ีเหมาะสม รวมถึง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี 

ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก 

   (1) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง 

  (2) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีโดยใชชุมชนเปนฐาน 

   (3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี 

   (4) การกระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

   (5) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซาท่ีเกิดจาก 

         การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 14) แผนแมบทประเด็นศักยภาพการกีฬา   แผนแมบทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการสราง

คุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศใหความสําคัญกับการสงเสริมการใชกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื่องมือ

ในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสรางนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจ

เปนนักกีฬาและการใชกีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรางความสามัคคีของคนในชาติ หลอหลอม

การเปนพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการ

อาชีพในระดับนานาชาติในการสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

ประกอบดวย 3 แผนยอย ไดแก   

   (1) การสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิตและการสงเสริมให 

         ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการ  

   (2) การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ  

   (3) การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ 

 15) แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม สงเสริมใหครอบครัวมีความรูและทักษะ 

ในการวางแผนชีวิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางครอบครัว

อบอุนเขมแข็งเนนการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกใหประชาชนไทยมีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุในทุกมิติ โดย

ระดมกําลังจากประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัยและจากภาคสวนตางๆ ในทุกระดับไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน 

ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน รวมเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พรอมกับการสงเสริมใหผูสูงอายุ
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เปนพลังสังคมดวยการถายทอดประสบการณและภูมิปญญา การพัฒนาสังคมดวยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

บทบาทเพศ พัฒนาผูนําและอาสาสมัคร ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก  

   (1) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย  

   (2) การเสริมสรางทุนทางสังคม  

   (3) การเตรียมสังคมไทยใหพรอมท่ีจะรองรับสังคมสูงวัย  

   (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการจัดการ 

         ตนเอง 

 16) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากหรือเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนท่ี

และชุมชนทองถ่ิน ยกระดับเกษตรกรใหกาวสูการเปนผูประกอบการในภาคการเกษตร โดยการสงเสริมใหเกษตรกร

ฐานรากสามารถเขาถึงแหลงขอมูล ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีปรับระบบการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ

เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหลงน้ํากระจายการถือครองท่ีดินโดยการปฏิรูประบบภาษีพัฒนาระบบขอมูลเขตปาและ

ท่ีดินใหชัดเจนเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางเขตพ้ืนท่ีปาทับซอนพ้ืนท่ีทํากินของประชาชน รับรองสิทธิ

ชุมชนในการเขาใชประโยชนท่ีดินและกระจายการถือครองท่ีดินในขนาดท่ีเหมาะสมตอการประกอบอาชีพ 

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก  

   (1) การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร รวมท้ังวิสาหกิจ 

          เพ่ือสังคม ดวยความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

   (2) ชองทางการตลาดเครือขายและกติกาท่ีลดความเสียเปรียบ  

   (3) การเขาถึงทุน  

   (4) การเขาถึงทรัพยากรท่ีดินและแหลงน้ํา  

   (5) กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 

 17) แผนแมบทประเด็นการสรางหลักประกันทางสังคม สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุม

และเหมาะสมกับทุกเพศสภาวะและทุกกลุมประชากรตลอดชวงชีวิต โดยตองอาศัยระบบขอมูลประชากรท่ีทันสมัย

และเท่ียงตรงเพ่ือสามารถพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ การใหบริการและคุมครองพิทักษสิทธิ์ใหครอบคลุมผูมี

รายไดนอยหรือประชากรท่ีมีความตองการเฉพาะดานไดอยางครอบคลุมและสอดคลองกับความตองการปราศจาก 

ความเหลื่อมล้ําในดานคุณภาพ โดยในแผนแมบทนี้ ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก  

   (1) นโยบายและกลไกคุมครองแรงงาน  

   (2) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  

   (3) กลไกเพ่ือสรางความเสมอภาคทางการศึกษาและความรวมมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

         ทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี  

   (4) มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม  

   (5) ระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภค 

 18) แผนแมบทประเด็นการสรางการเติบโตอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนรากฐานในการสรางการเติบโตทางดานเศรษฐกิจชีวภาพ ท้ังบนบก

และในทะเล ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก  

 



แผนปฏิบัติการดิจทิัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 2-11 

 

   (1) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

   (2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

   (3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ  

   (4) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบใหเปนไปตาม  

         มาตรฐานสากล  

   (5) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 19) แผนแมบทประเด็นการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ  เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและสนับสนุน 

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงแผนแมบทภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะ 20 ป ประเด็น

การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบบเพ่ือสรางความม่ันคงดานน้ําของประเทศ ประกอบดวย 3 แผนยอย คือ  

   (1) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ําของประเทศ  

   (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคาและสรางมูลคาเพ่ิมจาก 

         การใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล  

   (3) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ 

 20) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ      

มุงพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการ

การเงินการคลัง เพ่ือใหการใชงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล  

มาประยุกตใชมีการปรับสมดุลภาครัฐ โดยการปรับขนาดของภาครัฐใหเหมาะสมกับภารกิจเสริมสรางบทบาท

ของภาคสวนอ่ืนๆ ตลอดจนสรางบุคลากรภาครัฐท่ีเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกและเปนคนเกง      

มีความรู ความสามารถ ซ่ึงประกอบดวย 5 แผนยอย ดังนี้  

   (1) การพัฒนาบริการประชาชน  

   (2) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง  

   (3) การปรับสมดุลภาครัฐ  

   (4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

   (5) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 21) แผนแมบทประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหความสําคัญในการพัฒนา 

กลไกและกระบวนการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในสวนของการปองกันและการปราบปราม    

โดยการสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

สงเสริมสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของภาคีองคกร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ

เครือขายตางๆ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 2 แผนยอย ดังนี้  

   (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   (2) การปราบปรามการทุจริต 

 22) แผนแมบทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เนนการพัฒนากฎหมาย 

ใหเหมาะสมกับบริบทตางๆ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดจนการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความ

โปรงใสและมีประสิทธิภาพสงเสริมและบริหารจัดการใหกระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาคความเทาเทียม
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กันและเกิดเปนธรรมในสังคม รวมท้ังมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช ประกอบดวย 2 

แผนยอย ดังนี้  

   (1) การพัฒนากฎหมาย  

   (2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรรม 

 23) แผนแมบทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปนปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญในการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรชาติดานตางๆ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของประเทศไทยโดยประเทศไทยมีจุดแข็ง อาทิ ความ

หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมและกฎหมายท่ีเอ้ือตอการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะท่ีมีความทาทายในดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสําคัญ เชน การ

กําหนดโจทยการวิจัยท่ีตอบความตองการของภาคการผลิตและบริการหรือปญหาของสังคม การบูรณาการ

หนวยงานดานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย โดยแผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาติ เรื่องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก  

   (1) ดานเศรษฐกิจ  

   (2) ดานสังคม  

   (3) ดานสิ่งแวดลอม  

   (4) ดานองคความรูพ้ืนฐานและปจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
 

 

 

 
 

 1) ดานการเมือง  : ประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักยอมรับความเห็นท่ีแตกตางพรรคการเมือง ดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผย

ตรวจสอบได นักการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมือง   

โดยสันติวิธี 

 2) ดานการบริหารราชการ : องคกรภาครัฐเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกัน กะทัดรัดแตแข็งแรง

ทํางานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนท่ีเปนหลัก จัดระบบบริหารและบริการใหเปนดิจิทัล จัดระบบบุคลากรใหมี

มาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรมและสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 

 3) ดานกฎหมาย : ใหกฎหมายดีและเปนธรรมสอดคลองกับหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือสงเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกฎหมายอยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจ

และสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยงาย และมีการบังคับใชกฎหมายอยางถูกตองและเปนธรรม 

 4) ดานยุติธรรม : ใหทุกข้ันตอนมีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน มีกลไกชวยเหลือประชาชน 

โดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาท่ีมีการตรวจสอบและถวงดุล 

ระบบนิติวิทยาศาสตรมีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือตอการแขงขันของประเทศ 

 5) ดานเศรษฐกิจ : มีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงข้ึน มีการเติบโต

อยางครอบคลุมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจสมรรถนะสูงข้ึน 

     แผนการปฏิรูปประเทศ  

     (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษา 

ฟนฟูและยั่งยืน เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 

ท้ังทรัพยากรทางบก (ปาไมและสัตวปา ดิน แร) ทางน้ํา ทางทะเลและชายฝงความหลากหลายทางชีวภาพและ

สิ่งแวดลอม 

 7) ดานสาธารณสุข : ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศ         

มีเอกภาพ กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแตละพ้ืนท่ี และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึนหลักการสรางนําซอม และผูท่ีอาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเทาเทียมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปน 

 8) ดานส่ือสารมวลชน : เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาท่ีของสื่อ

บนความรับผิดชอบกับการกํากับท่ีมีความชอบธรรมและการใชพ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ 

การรับรูของประชาชนและสื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ

และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี 

 9) ดานสังคม : คนไทยมีหลักประกันทางรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปสูการท่ีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดาน

สังคมท่ีบูรณาการ และใหชุมชนท้ัองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง 

 10) ดานพลังงาน : ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและการยอมรับ

ของประชาชน สงเสริมดานเทคโนโลยีและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการดานพลังงาน  

มีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับดานพลังงาน 

 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : มีมาตรการควบคุม กํากับ 

ติดตาม การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐสามารถเขาถึง

และตรวจสอบได ยกระดบัการบังคับใชมาตรการทางวินัยมาตรการทางปกครอง เพ่ือใหประเทศไทยปลอดทุจริต 

 

 

 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดถูกจัดทําข้ึนในชวงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศทามกลางสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน

โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 - 11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน และชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง 

เกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม  สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุล   

และยั่งยืน 
 

 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นี้ ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 

2580) ซ่ึงเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  Development 

Goals: SDGs) รวมท้ัง การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับ กลุมอาชีพ ระดับภาค 

และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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 วิสัยทัศน 

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ังยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดําเนินการ   

ใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคมและ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกํากับใหการ 

พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย   

ไดกําหนดเปาหมายรวมไว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 

ท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทัน สถานการณ มีความ

รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต

ท่ีพอเพียงและมีความเปนไทย 

• ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง

และเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอย รอยละ 15   

• ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน บริการ

และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด กลาง และขนาดเล็กท่ี

เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรค คุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต

และใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหม ๆ 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ัง กระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส 

พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัว ของภาคการผลิต และบริการ 

• ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ 

ส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ําโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ

เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ 7 

ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยาง

ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนและรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤติใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

• มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดีและเพ่ิม 

ความเช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา

อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความ

พรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนด

บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสงโลจิสติกส หวงโซมูลคาเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญ
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ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลกและอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค 

ภูมิภาคและอาเซียนสูงข้ึน 

• มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย

อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชน ดําเนินการแทนไดดีกวา

ลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ

และอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณ             

มีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกวางข้ึนและดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู 

ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 

 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีท้ังหมด 6 

ยุทธศาสตรตามกรอบของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และมีอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน รวม

ท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย   ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมี

ปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรู

และทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ

วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนา   

ในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติ

และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนคนทุกชวงวัยมีทักษะความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง 

สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 

ประกอบดวย  

 1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค   

 2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา   

 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต   

 4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ   

 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ   

 6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย   

 7) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม การพัฒนาในชวงท่ี

ผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในสังคมไทย

มีความคืบหนาชา ท้ังเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการ

ภาครัฐ รวมท้ังขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีหางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงจําเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคน

ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทาง
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สังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี ความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเอง

และไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

 1) การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดสามารถเขาถึงบริการ

ท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ   

 2) การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ     

ใหครอบคลุมและท่ัวถึง   

 3) เสริมสรางศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดมีสิทธิในการจัดการทุนท่ีดินและ

ทรัพยากรภายในชุมชน  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน เศรษฐกิจไทย

ขยายตัวต่ํากวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจํากัด

ภายในประเทศเองท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจ

ภายในประเทศขยายตัวชา ซ่ึงการพัฒนา 5 ปตอจากนี้ไปจึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและ        

มีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว อยางตอเนื่องและมาจาก

ความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึนและประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยาง

เขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม

นิเวศน การทองเท่ียวสามารถทํารายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอ

ระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

 1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ท้ังในดานการคลัง   

 2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนน 

การสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการคาการลงทุนเพ่ือ

ยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ปจจุบันสภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ รวมท้ัง

การดํารงชีวิตของคนไทย ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนท่ีปาไม ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ

หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิม

สูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน และขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซ่ึงจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป

จึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความม่ันคงดานน้ําและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

 1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

และเปนธรรม  

 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน  

 3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม  

 4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ละเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ  

 7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

 8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  

 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ

ย่ังยืน  กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความม่ันคง 

และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม บทบาท

ของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอาชญากรรมขามชาติและการกอการรายและภัยคุกคาม

ภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัด

ชายแดนภาคใตและการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป  

จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความ

สมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมี

ความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ 

ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและ

ภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

 1) การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงคไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ  

 2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคาม

ท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  

 3) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและการปองกันภัยคุกคามขามชาติ  

 4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยและสิทธิ 

อธิปไตยในเขตทะเล  

 5) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงาน  

ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
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 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการ

พัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ท้ังการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายท่ีขาด

ประสทิธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรม

ไมสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ัง การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 

การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่อง

การลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ 

รวมท้ัง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับท่ีดีข้ึนและการลดจํานวนการดําเนินคดี

กับผูมิไดกระทําความผิดโดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

 1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา  

 2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 

ภาครัฐ เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ  

 3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชน 

และภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและอํานวยความสะดวก ตรงตามความตองการ   

 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับ 

การบริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

 5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใสและ 

ยุติธรรม   

 6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรมและสอดคลองกับ 

ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ผานมาการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดําเนินการและปญหาเชิง

ปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทําใหมีขอจํากัดในการ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขม

ของการใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ํา เพ่ิมปริมาณ

การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของ    

ทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส

และการอํานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอ

ปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายและลดการพ่ึงพากาซ ธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

 1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการ 

เดินทางและขนสงของประเทศพัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศและพัฒนาระบบขนสงน้ํา 

 2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการ 

ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง  
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 3) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส 

และโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคา  

 4) พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความม่ันคงในการผลิตพลังงาน 

เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

 5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ 

ใหท่ัวถึงและมีประสทิธิภาพและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ   

 6) พัฒนาระบบน้ําประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึงและการบริหาร 

จัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมาอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรูเพ่ือพัฒนา

เทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับประเทศผูเปน

เจาของเทคโนโลยี อีกท้ัง การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสูสังคม

นวัตกรรมได ซ่ึงการพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ

การแขงขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 

ประกอบดวย  

 1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม   

 2) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี   

 3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม          

ดานบุคลากรวิจัย   

 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ีและการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุก    

เพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัว

ของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการ

พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมท้ัง ลดแรงกดดันจากการ

กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุน        

ในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาค

และมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน การเพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับ

คนทุกกลุมในสังคมพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ

การเพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนโดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

 1) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือใหเปน

ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการ

พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนําพัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย   
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 2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริม

การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม

และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง  

 3) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการ 

ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี พัฒนา

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน

และเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม  

 ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือ

ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการ

พัฒนาและขยายความรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงและอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศและเปนการ

ขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดําเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยกําหนดเปนแนวทางการดําเนินนโยบาย

การคาและการลงทุนท่ีเสรี เปดกวางและเปนธรรม ดําเนินยุทธศาสตร เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม ๆ สงเสริม

ใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค

และภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนว

ระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาค

และภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน

และเอเชีย รวมท้ัง มีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 

เอเชียตะวันออก และเอเชียใตและประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับโดยมีแนวทาง  

การพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  

 1) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหมสําหรับ 

สินคาและบริการของไทย  

 2) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบความ รวมมือ

อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวย

ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส  

 3) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเดน 

ในภูมิภาค  

 4) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย  

 5) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง ยุทธศาสตร

ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  

 6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ  

 7) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค   

 8) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดานท่ีเก่ียวกับ 

เรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน   

 9) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศ และดานการตางประเทศ  

 10) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 
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 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 ตามท่ีสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอนโยบายและแผนระดับชาต ิ

เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชเปนกรอบหรือทิศทางในการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข 

หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามรวมกัน เพ่ือธํารงไวซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ โดยกําหนดเปายเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 

และกลยุทธในแตละประเด็นความม่ันคง รวมถึง การประเมินและวิเคราะหแนวโนมบริบทความม่ันคงท้ังปจจัย

ภายในและภายนอกประเทศ ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 - 2565) รวมท้ังนโยบายและ

ยุทธศาสตรของกระทรวงท่ีเก่ียวของ และยุทธศาสตรการจัดสรร เพ่ือสนับสนุนและประสานการบูรณาการการ

ดําเนินงานใหเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค 

ดังนี้ 

 1) เพ่ือสงเสริมและรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 2) เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย  

 ๓) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสามัคคีปรองดอง ความเปนธรรม และความสมานฉันท 

ในชาติเพ่ือลดการเผชิญหนาและการใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

 ๔) เพ่ือใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยปราศจากเง่ือนไขของการใชความรุนแรง   

 5) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและสงเสริมบทบาทและความเขมแข็งของทุกภาคสวน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีกระทบกับความม่ันคง  

 ๖) เพ่ือใหการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม พลังงานและอาหาร มีความม่ันคง 

ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ

กระแส โลกาภิวัตน 

 6) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ 

ความม่ันคง อยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

 7) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของกองทัพในการปองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจท่ีไมใชการสงคราม 

และสามารถผนึกกําลังของกองทัพกับทุกภาคสวนในการเผชิญกับภัยคุกคามดานการปองกันประเทศในทุก

รูปแบบ  

 8) เพ่ือสงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีสรางสรรคและสันติในการอยูรวมกับประเทศเพ่ือนบาน กลุม

ประเทศ อาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน และการดํารงเกียรติภูมิของชาติ 
 

 วิสัยทัศน 
 “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยขามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสรางสรรค

ในภูมิภาค และประชาคมโลก” กลาวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาต ิ

(พ.ศ. 2562 – 2565) 
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ประเทศมีการพัฒนา อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤตการณ มีบทบาท 

ท่ีสรางสรรคและรับผิดชอบ เปนท่ียอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพ่ือรักษาความม่ันคงและผลประโยชน

ของชาติ โดยมีแผนงาน ดังนี้ 

 ๑) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย  

 ๒) การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความม่ันคง  

 3) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๔) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 

 5) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 

 6) การสรางความสามัคคีปรองดอง 

 7) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

 8) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

 9) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

 10) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 11) การเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 

 12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 

 13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 

 14) การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

 15) การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 

 16) การรักษาดุลยภาพสถาวะแวดลอมระหวางประเทศ 

 17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 

 18) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา 

 19) การรักษาความม่ันคงดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 
 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเปนแผนแมบทหลัก

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ในระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ท่ีกําหนดทิศทาง   

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหประเทศมีโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีที 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) กระจายอยางท่ัวถึง ประชาชนมีความรอบรู 

เขาถึงสามารถพัฒนาและใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทันอุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพ่ิมข้ึน    

ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังนี้ได

ดําเนินการโดยยึดถือหลักการพ้ืนฐาน คือ ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใชประโยชนสูงสุด

จากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเขาถึงของคนทุกกลุม การวางแผนจากขอมูลความพรอมของ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕80) 
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ประเทศและการรวมพลังทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ 

โดยไดกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และภูมิทัศนของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดงันี้ 
 

 1) วิสัยทัศนของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  “ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง ยุคท่ี
ประเทศไทยสามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยกําหนดเปาหมาย ดังตอไปนี ้
  (1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกาวทันเวทีโลก ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 
  (2) สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ผานสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (3) พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและ
ทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
  (4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสทิธิภาพ และประสิทธิผล 
 

 2) ภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) 
      การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยาง

ยั่งยืนสอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป แตเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกําหนด 

ภูมิทัศนดิจิทัล เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและเปาหมายใน 4 ระยะ ดังนี้ 
 

แผนภาพ : ภูมิทัศนดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ป 
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3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
     เพ่ือใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการ

พัฒนา 6 ดาน คือ 

แผนภาพ : ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
 

 
 

 (1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ : เขาถึง พรอมใช จายได 

 (2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  : ขับเคลื่อน New S-Curve เพ่ิมศักยภาพสรางธุรกิจ

เพ่ิมมูลคา 

 (3) สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล : สรางการมีสวนรวม การใชประโยชน

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 (4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  : โปรงใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว 

 (5) พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สรางคน สรางงาน สรางความ

เขมแข็งจากภายใน 

 (6) สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย เชื่อม่ันในการลงทุน มีความ

ม่ันคงปลอดภัย 

 โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาหรืออาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปนกลไก

ในการปรบัเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคสวน ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การคาและการบริการ ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ 

เหลานั้น ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ 
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\ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2561 – 2565) ภายใตนโยบายและแผนระดับขาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 
2561 – 2580) เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการ

พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
โดยแปลงวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสูกรอบการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุงเนนการเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู

การเปนประเทศท่ีขับเคลื่อนและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพหรือ “Digital Transformation” 
อันเปนการสรางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศท่ีขับเคลื่อนการพัฒนา ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจและ
สังคมดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไดกําหนดเปาหมายและแนวทางการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 5 ป ท่ีสอดคลองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 6) และใชนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 เปนกรอบนําแนวความคิดในการวางแผนไปสู
การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีเปาหมายและแนวทางอยางนอย 
ดังตอไปนี้ 

  (1) การดําเนินการและการพัฒนาใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกอใหเกิดประโยชนสูงสุด   
โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดท่ีทําใหสามารถใชรวมกันหรือเชื่อมโยงกันไดหรือวิธีอ่ืนใดท่ีเปนการประหยัด
ทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกตอผูท่ีเก่ียวของ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ

ประจําป 

     แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป 
     (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจทัิลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 

 ยุทธศาสตร ท่ี 2 

 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดยวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 

 
สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร ท่ี 4 

 

ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร ท่ี 5 

 
ยุทธศาสตร ท่ี 6 

 

พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 
สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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  (2) การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ซ่ึงตองครอบคุลมโครงขายการติดตอสื่อสาร แพรเสีย แพรภาพในทุกรูปแบบไมวาจะอยูในภาคพ้ืนดิน 
พ้ืนน้ํา ในอากาศ หรืออวกาศและเปาหมายในการใชคลื่อนความถ่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและประโยชนของประชาชน 

  (3) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการใหบริการหรือแอปพลิเคชั ฃั่นสําหรับประยุกต   
ใชงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (4) การสงเสริมใหเกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองกัน 

เพ่ือใหการทํางานระหวางระบบสามารถทํางานเชื่อมโยงกันไดอยางมีความม่ันคงปลอดภับ อยูในสภาพพรอม 
ใชงานรวมตลอดท้ังทําใหระบบหรือการใหบริการมีความนาเชื่อถือและมีแนวทางการสงเสริมใหเกิดการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและมีหลักประกันการเขาถึง 

และใชประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
  (5) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามใหเกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรางหรือเผยแพรเนื้อหาผานทางสื่อท่ีกอใหเกิดประโยชน

ตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
  (6) การสงเสริมการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน ใหเกิดความพรอมและความรู
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชน ใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง สรางความตระหนักและรูเทาทันสื่อและสารสนเทศอ่ืน สงเสริมและ
สนับสนุนใหลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการท่ีจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (7) การพัฒนาคลังขอมูลและฐานขอมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู รวมท้ังการสงเสริม

เพ่ือใหมีระบบท่ีเปนศูนยแหงการเรียนรูและใหบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย ซ่ึงเอ้ือตอการนําไปใช
ประโยชนในรูปแบบท่ีเหมาะกับยุคสมัยujUJJuj 

 2) เปาหมายการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) กําหนดไว ดังนี้ 
  (1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจายรายไดและความ
ม่ันค่ังทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเพ่ิม GDP จากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

  (2) สรางสังคมคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต โอกาสในการเขาถึงบริการดานสุขภาพและ
โอกาสในการเขาถึงความรูดานทักษะอาชีพ ใหกับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผูพิการและกลุมคนชายขอบ
ตลอดจนเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 

  (3) พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือประหยัดการใชการดาษในทุกข้ันตอนการทํางาน ลดเวลาในการ
ติดตอ/รับบริการภาครัฐและเวลาในการจดทะเบียนเริ่มตนธุรกิจ สําหรับประชาชนและภาคธุรกิจ 
  (4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงให

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและสรางโอกาสใหประชาชนในชนบทเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยตนทุนท่ีไมตางกับประชาชนในเมือง 
  (5) สรางความเชื่อม่ัน เพ่ือขจัดภัยคุกคามไซเบอรการโจมตีเว็บไซต หนวยงานภาครัฐ เนื้อหา
ไมเหมาะสมทางอินเทอรเน็ต กลโกงออนไลน/การฉอโกงรูปแบบใหมๆ ตลอดจนสรางความเชื่อม่ันใหกับภาค

ธุรกิจและประชาชนในการทําธุรกรรมออนไลน 
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  (6) พัฒนากําลังคนดิจิทัล เพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหกับทุกอาชีพ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานและการสรางธุรกิจรูปแบบใหมและพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ตลอดจนสรางความตระหนักใหประชาชนใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค 

 3) ประเด็นขับเคล่ือนหลักเพ่ือการเปล่ีนผานรายยุทธศาสตร ประกอบดวย 15 ประเด็นการ

ขับเคล่ือนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  3.1 ยุทธศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 5 ประเด็น  
   (1) การพัฒนา SME ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs) 

   (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
        Manufacturing) สูอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 
   (3) การพัฒนาเกษตรยุคใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agricalture) 

  (4) การเพ่ิมมูลคาใหธุรกิจบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) 
  (5) การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนด 
  3.2 ยุทธศาสตรสรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 3 ประเด็น  

   (1) การพัฒนาชุมชนชนบทดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitsl Community) 
   (2) การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
        Learning & Knowledge) 

   (3) การพัฒนาบริการสุขภาพดวยเทคโนโยลีดิจิทัล (Digital Health) 
  3.3 ยุทธศาสตรปรับเปลี่ยนภาครัฐสูเปนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย 2 ประเด็น 
   (1) การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For Government  

       Services) 
   (2) ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation  
        For Government Managerment) 

  3.4 ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ  
ประกอบดวย 2 ประเด็น 
   1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infarstructure) 

   2) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
  3.5 ยุทธศาสตรสรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 2 ประเด็น 
   1) การเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity) 

   2) ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital law & Regulation) 
    3.6 ยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบดวย 1 
ประเด็น 

   1) การพัฒนากําลังคนและประชาชนสูยุคดิจิทัล (Digital Manpower And  
       Digital Literacy)  
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 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให

หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และการติดตามการ

ประเมินผล ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และการปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนดานความม่ันคงแหงชาติ นโยบายของ

คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภาและบริบทท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 หนาที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
เม่ือพิจารณาถึงขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตามบทบัญญัติกฎหมายอ่ืน ๆ ประกอบดวยแลว 

ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย สามารถสรุปได 4 ประการ คือ 

  1) ดานการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการอํานวยการ

เลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับ สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปกครองและการบริหาร หนวยราชการสวน

ภูมิภาค สวนทองถ่ิน และการรักษาความม่ันคงของชาต ิ

2) ดานเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพและความ

เปนอยูของประชาชน ซ่ึงจะตองประสานและรวมมือกันอยางใกลชิดกับสวนราชการตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง 

กรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุมเกษตรกร การคุมครองผูเชานา การพัฒนาแหลงน้ํา

เพ่ือการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร เปนตน 

3. ดานสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษา

ความสงบเรียบรอยของสังคม เปนตน 

4) ดานการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดชุมชนการ

จัดท่ีดิน การใหบริการข้ันพ้ืนฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและการใหบริการสาธารณูปโภค

ในเขตเมือง เปนตน 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 



แผนปฏิบัติการดิจทิัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 2-30 

 

 ๒.๒ โครงสรางของกระทรวงมหาดไทย 
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 ๒.๓ อํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวย

ความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ  

สวนภูมิภาค การปกครองทองท่ี การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและ พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร 

ความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือ สวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 ดําเนินงานราชการทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี และประสานนโยบายระหวางกระทรวง 

 • พัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติงาน 

 • จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการท่ัวไปของกระทรวง 

 • ดําเนินงานดานการรักษาความม่ันคงภายใน 

 • ดําเนินงานดานการรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความเปนธรรม 

 • สงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

 • ดําเนินงานดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 

 • ดําเนินงานดานการอํานวยความเปนธรรม 

 • ดําเนินงานดานการปกครองทองท่ี 

 • ดําเนินงานดานการอาสารักษาดินแดน 

 • ดําเนินงานดานการทะเบียน 

กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานรัฐมนตรี 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง 
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 • สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน 

 • สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 

 • ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทํายุทธศาสตรชุมชน 

 • ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของในการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเปนชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 • คุมครองสิทธิในท่ีดินของบุคคลและจัดการท่ีดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ 

 • ใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 

 • บริหารจัดการท่ีดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

จัดทําแผนแมบท วางมาตรการสงเสริมสนับสนุนการปองกัน บรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย โดยการ

กําหนดนโยบายดานความปลอดภัย สรางระบบปองกัน เตือนภัย ฟนฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม 

ประเมินผล เพ่ือใหหลักประกันในดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 • ดําเนินงานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุม

การกอสรางอาคาร 

 • สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการพัฒนาเมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการกําหนดและ

กํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนท่ีดิน ระบบการตั้งถ่ินฐาน และโครงสรางพ้ืนฐาน 

 • กําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรมวิศวกรรม และการผังเมือง 

สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ

การบริหารจัดการ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการ

สาธารณะ 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมท่ีดิน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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 • ดําเนินธุรกิจไฟฟาท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได และปลอดภัย 

 • ใหบริการเชิงรุกโดยมุงเนนลูกคา 

 • พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

 • พัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางยั่งยืน รวมท้ังรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

จัดหาใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาให

เกิดความพึงพอใจ ท้ังดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

 • สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงน้ําดิบเพ่ือใชในการประปา 

 • ผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับระบบประปาเอกชนในเขตทองท่ีดังกลาว 

 • ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกันหรือเปนประโยชนแกการประปา และคํานึงถึงประโยชนของรัฐและ

ประชาชน 

 • สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบและ จัดใหไดมาซ่ึงน้ําดิบ 

 • ผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปาท่ัวประเทศ ยกเวนกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ 

 • ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา 

พัฒนาและบริหารเครือขายตลาดภาครัฐ และสงเสริมตลาดรวมเอกชน เพ่ือเปนกลไกของรัฐบาลในการ

กระจายสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาชุมชนเพ่ือประชาชน 

การไฟฟานครหลวง 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

การประปานครหลวง 

การประปาสวนภูมิภาค 

องคการตลาด 
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องคการจัดการน้ําเสีย 

จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมสําหรับการจัดการน้ําเสียภายในเขตพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสียและการใหบริการ

หรือรับบริหารหรือจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสีย รวมท้ังบริหารหรือ

กิจการตอเนื่องท่ีเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียอยางมีประสิทธิภําในเชิงเศรษฐกิจ 

 
 

กรุงเทพมหานคร 

ดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องท่ีกฎหมายกําหนด 
 

เมืองพัทยา 

 ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องท่ีกฎหมายกําหนด
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๒.๔ วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

“ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสูอนาคตไดอยางมั่นคงและสมดุล 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

นิยามวิสัยทัศน 

 

รากฐานการดํารงชีวิต 
• ดูแลประชาชนทุกชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย 

• ลดความยากจน 

• สงเสริมการเขาถึงบริการภาครัฐ 

 

พัฒนาสูอนาคต 
• พัฒนาสูประเทศไทย 4.0 และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

• สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

• สงเสริมการพัฒภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 

ม่ันคง 

• ม่ันคงในการรักษาความสงบเรียบรอยและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม 
เชน ยาเสพติด แรงงานตางดาว การคามนุษย เปนตน 

• ม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

• ม่ันคงจากสาธารณภัย 

 

สมดุล 

• สมดุลระหวางคนกับคน 

• สมดุลระหวางคนกับธรรมชาติ 

• สมดุลดานสิ่งแวดลอม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

• คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี 
ภายใตเง่ือนไขการใชความรูควบคูกับการมีคุณธรรมเปนพ้ืนฐานในการ 
ตัดสินใจและการกระทํา 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 
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1. สังคมมีความสงบเรียบรอยและปลอดภัย 

2. ภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. ชุมชนมีความสุข 

4. สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีมีคุณภาพเอ้ือตอการพัฒนา 

5. องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็ง 

 

 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายใน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดลอมสูอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 

1 รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และความม่ันคงภายใน 

 
2 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

 

3 สงเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
4 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี 

 

เปาหมาย 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกระทรวงมหาดไทย 

เนื้อหาในสวนนี้กลาวถึงสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของตอการกําหนดยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของกระทรวงมหาดไทย โดยใชการวิเคราะหจากจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 

กําหนดปจจัยหลักในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกรดวย 4M (Management, Machine, Money     

และ Man) และใชการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่แสดงถึงโอกาสและอุปสรรคดวย PEST (Policy, 

Economic, Social และ Technology) ซ่ึงผลการวิเคราะหสถานการณดังกลาวไดถูกนําไปกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรในการทบทวนเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5        

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 
 ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของกระทรวงมหาดไทย โดยใช

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามหลัก 4M Analysis สามารถสรุปแยกเปนจุดแข็งและจุดออน          

ไดดังตอไปนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

การบริหารจัดการ (Management) 

• ผูบริหารเห็นความสําคัญของ IT และพรอมใหการ

สนับสนุน 

• มีโครงสรางการบริหารจากสวนกลางสูระดับทองถ่ิน 

• มีคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย 

• ขาดความตอเนื่องของการดําเนินงานตามนโยบาย 

• ขาดกระบวนการทํางานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐาน 

• ขาดการบังคับใชระเบียบในดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท่ีไดประกาศใชอยางจริงจัง 

อุปกรณและระบบ (Machine) 

• มีระบบ IT ใชในทุกหนวยงาน 

• มีขอมูลสําคัญตองานราชการเชน ฐานขอมูล

ประชาชน ฐานขอมูลดานภัยพิบัติ ฐานขอมูล

ระบบสาธารณูปโภค และฐานขอมูลท่ีดิน 

• มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

• มีการปรับปรุงใหระบบมีความทันสมัยอยูเสมอ 

• มีระบบเครือขายการสื่อสารท่ีครอบคลุมทุกจังหวัด

ท่ัวประเทศ 

• ขาดการบูรณาการของฐานขอมูล 

• ขาดความสมบูรณของฐานขอมูล 

• ขาดระบบสั่งการ และระบบการตัดสินใจ (BI) 

• ชองทางการเขาถึงขอมูลภาครัฐของประชาชน

จํากัด 

• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไมรองรับการ

ปฏิบัติงานทุกกระบวนงานขององคกร 

• ขอมูลกระจัดกระจายอยูหลายแหลง หลายระบบ 

ไมมีมาตรฐานขอมูล ขาดการบูรณาการฐานขอมูล 

บทที่ 3  
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• มีโทรทัศนผานดาวเทียมท่ีสามารถสื่อสารกับ

ประชาชนไดอยางกวางขวางมีประสิทธิภาพ 

• มีการพัฒนาระบบวิดีทัศนทางไกล (VDO 

Conference) ท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศ 

• จัดวางโครงสรางองคกรในภูมิภาคสามารถนับสนุน

ชวยเหลือจังหวัดไดอยางครอบคลุมและรวดเร็ว 

รวมท้ัง การยืนยันความถูกตอง ความสมบูรณ และ

การเชื่อมโยงกันเปนระบบเดียว 

• มีฮารดแวร ซอฟแวร และเครื่อขายหลายระบบ 

หลายรุน บางสวนในปจจุบันใชงานไดไมดี

เทาท่ีควร การบํารุงรักษาไมครบถวน 

งบประมาณ (Money) 
• มีการจัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยีดิจิทัล

ประจาํทุกป 

• สัดสวนดานงบประมาณมีนอยไมเพียงพอตอการ

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

• งบประมาณไมเพียงพอ 

บุคลากร (Man) 
• มีบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยกระจายในระดับ

พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

• มีบุคลากรดานชางเทคนิคท่ีมีความรูทักษะดาน IT 

ของบุคลากรในสังกัดฯ ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

• บุคลากรขาดความรูความเขาใจดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

• การเปลี่ยนแปลงโยกยายทําใหขาดความตอเนื่อง

ในการปฏิบัติงาน 

• บุคลากรขาดทักษะเชิงลึกเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ กาวไมทันเทคโนโลยีใหมๆ 

• บุคลากรดาน IT มีจํานวนนอย โอนยายขามหนวยงาน

บอย ขาดแรงจูงใจและความกาวหนาไมชัดเจน 

เม่ือเทียบกับสายงานอ่ืนๆ 
 
 

 3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกของกระทรวงมหาดไทย โดยใชการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามหลัก PEST Analysis สามารถสรุปแยกเปนโอกาสและอุปสรรค          
ไดดังตอไปนี้ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
นโยบาย กฎระเบียบ (Policy) 
• กรอบความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ิมขีด

ความสามารถของบุคลากร 

• นโยบายในระดับรัฐบาลใหความสําคัญตอการ

ปรับไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

 

• มีความไมแนนอนจากการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง 

• กฎระเบียบไมสอดคลองในการนําไปสูการปฏิบัติ 

• ปญหาในข้ันตอนการตั้งงบประมาณ และการ

จัดซ้ือ จัดจางท่ีลาชา 
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• ระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงาน

ในการจัดอุปกรณ IT ท่ีทันสมัยเขามาใชงาน 

• การเปลี่ยนแปลงระดบันโยบายสงผลตอการ

ดําเนินงานตามาแผนงาน โครงการ ตองปรับปรุง

บอยครั้งขาดความตอเนื่อง 

เศรษฐกิจ (Economic) 
• ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลมากข้ึนแตตนทุนต่ําลง • เศรษฐกิจชะลอตัวทําให ขับเคลื่อนแผนงาน 

โครงการตางๆ ยากลําบาก 
สังคม วัฒนธรรม (Social) 
• คนรุนใหมมีการใชสื่อ Digital มากข้ึน 
• มีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกคอยมาใหคําปรึกษา

และรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาการ
ดําเนินงานในดานเทคโนโลยผีZเช่ีย 

• ความไมเขาใจในการใชเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) 
• นวัตกรรมทําใหประชาชนสะดวกข้ึน 

• ความกาวหนาและแนวโนมของเทคโนโลยีท่ีเอ้ือ

ตอการนํามาใชในหนวยงาน 

• มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต กับงานของ

กระทรวงไดหลากหลายมากข้ึน 

• อุปกรณหาซ้ือไดงายและราคาถูก 

• การเขามาของเครือขาย Gin ระบบ Cloud และ 

Big Data ทําใหมีนวรรตกรรมและชองทางใชงาน

เพ่ิมข้ึน 

• มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วทําให

ปรับตัวไมทัน 

• มีภัยคุกคามดาน Cyber 

• นวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอยาง

รวดเร็ว 

• เกิดภัยธรรมชาติและมีการเผาทําลายทําใหระบบ

เสียหาย 

• ไฟกระชาก ไฟตก ทําให Sever เกิดความเสียหาย 

• การใช Software ท่ีไมมีลิขลิทธิ์อาจทําใหเกิดการ

ฟองรองเกิดข้ึนกับหนวยงาน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 
 กระทรวงมหาดไทยไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้ึน

เปนครั้งแรก เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหตอบสนองตอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ในชวงระยะท่ี 2 (5 ป พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีขอกําหนดการจัดทําแผนฯ ระยะดังกลาวไววา “ทุกภาค

สวนของประเทศไทยมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ” 

 แตในปจจุบันไดมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. 1561 – 2580 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2562 ไดกําหนด   

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใชเทคโนโลยี มีความมุงหมายสําคัญเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย    

ใหทันตอบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปสูยุคดิจิทัล ในการชับเคลื่อน

การดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ือกําหนดเปนแนวทางระยะสั้นใหหนวยงานภาครัฐไดใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจดวย

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาสนับสนุนการปฏิบัติราชการใหมีเกิดความรวดเร็ว โปรงใส และตอบสนองตอ

ความตองการตอความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการ 

ทบทวนแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐและสังคมฉบับดังกลาว 

 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทยจึงไดทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 

2560 – 2564 ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

และแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป 

ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดไดใชเปนกรอบและแนวทางในการ

พัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองตอการปรับเปลี่ยน

ภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล กลาวคือหมายถึง “การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบจนพัฒนาสู

การเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ” โดยการใชประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉมการพัฒนา

ประเทศ สูยุคดิจิทัลในมิติตางๆ กลาวคือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติดานสิ่งแวดลอม 

 โดยไดกําหนดจุดยืน (Positioning) วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goal) และ 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – 

๒๕๖5 ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

บทที่ 4  
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 4.1 จุดยืน (Positioning) 
 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบูรณาการระบบงาน: มีฐานขอมูลและระบบโครงสรางพ้ืนฐาน       

ท่ีสําคัญใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางเปนเอกภาพ 

 ดานการใหบริการประชาชน : ใหบริการภาคประชาชนดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ีงายตอการเขาถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม 

 ดานกระบวนการการดําเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการจัดการ

องคกรอยางครอบคลุมและกาวไปสูองคกรประสิทธิภาพสูง 

 ดานศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณ 
 

 4.2 วิสัยทัศน (Vision) 
 

      “เปนกระทรวงช้ันนําท่ีมีศักยภาพในการประยุกต และบริการภาคประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”
  

 4.3 พันธกิจ (Mission) 
  

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริการภาคประชาชน 

2. พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. บูรณาการระบบงานและฐานขอมูลเพ่ือคุณภาพขอมูลหลัก 

4. บริหารจัดการระบบโครงสรางพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

5. พัฒนาศัยภาพบุคลากรสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 4.4 เปาหมาย (Goal) 
 

ป 2565 เปนกระทรวงท่ีมีศักยภาพการบริการและการดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

• ดานบริการภาคประชาชน : ป 2564 รอยละ 80 ของบริการภาคประชาชนสามารถเขาถึง

ไดดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

• ดานบูรณาการขอมูลและระบบงาน : ป 2563 รอยละ 80 ของระบบงานและฐานขอมูล 

มีความสามารถในการทํางานรวมกันไดอยางบูรณาการ 

• ดานบุคลากร : ป 2563 รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนายกระดับความสามารถ

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 

• ดานเทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐาน  : ป 2564 รอยละ 100 ของหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

มีการจัดการดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีสอดคลองตามขอบังคับและกฏหมายดิจิทัล 
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 4.5 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสรางพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย  

                             (Integration) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล (Digital Services) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับปรุงกระบวนการดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

                                (Smart Operations) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสรางสรรคและประยุกตใชงาน 

                              เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Competency   

                               and Innovation) 
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 4.6 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย 
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 4.7 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกบัแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย 

 

 4. ปรับเปลี่ยน

ภาครัฐสูการเปน

รัฐบาลดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจทิัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เปาหมาย 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

กระทรวงมหาดไทย  

พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 

1. พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง 
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

2. ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ 

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. สรางสังคม

คุณภาพดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. พัฒนากําลังคน

ใหพรอมเขาสู

เศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางสังคมคุณภาพ พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดิจิทัลรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 

1. การบูรณาการระบบงาน

และโครงสรางพ้ืนฐาน

กระทรวงมหาดไทย 

(Integration) 

2. การยกระดับบริการประชาชน

สูบริการดิจิทัล  

(Digital Services) 

3. การปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Smart Operations) 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

สรางสรรคและประยุกตใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Digital 

Competency and Innovation) 

6. สรางความ

เชื่อมั่นในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรางความเชื่อมั่น 
พัฒนากําลังคน

ดิจิทั+ล 
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4.8 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map)      
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกระทรวงมหาดไทย 
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บทท่ี 5  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration) 

 

เป้าประสงค์   : เพื่อการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการ
พัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการจัดหาและลงทุน 

แผนงาน 1.1 : การบูรณาการฐานข้อมูลหลักกระทรวงมหาดไทย 

ตัวช้ีวัด        : จ านวนระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและท างานร่วมกันได้ 

ตารางท่ี 4.1  :    โครงการรองรับแผนงาน 1.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑ พัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ e-DOPA 

License กับระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน 
       1.5000        1.5000 - ๓.๐๐๐๐ ส านักการสอบสวนและนิต ิ

(ปค.) 

๒ พัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมลูกลางเพื่อการพัฒนา
ชุมชน 

๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๖๐.๐๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ 
การพัฒนาชุมชน (พช.) 

๓ โครงการบรูณาการข้อมลูช่วยเหลอืเยียวยาผูป้ระสบภยั
พิบัติและภัยธรรมชาติ ผา่นระบบ smart card 

- 30.0000 40.0000 ๗๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) 

๔ งานการก ากับดูแลและการบรหิารจัดการข้อมลู (Data 
Governance)  

10.0000 26.0000 - 36.0000 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(กฟภ.) 

๕ โครงการบรูณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

122.0000 8.0000 - ๑๓๐.๐๐๐๐ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(สถ.)  
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการดจิิทัล สถ. 4 ปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 22   
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

รวมงบประมาณ ๑๕๓.๕๐๐๐ ๘๕.๕๐๐๐ ๖๐.๐๐๐๐ ๒๙๙.๐๐๐๐   
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แผนงาน 1.2 : บูรณาการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย 

ตัวช้ีวัด        : จ านวนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีผลส าเร็จในการบูรณาการ 

ตารางท่ี 4.2 :     โครงการรองรับแผนงาน 1.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมกระทรวงมหาดไทย 

๑ โครงการบรูณาการระบบ CCTV กระทรวงมหาดไทย ๘๐.๐๐๐๐ ๘๐.๐๐๐๐ ๘๐.๐๐๐๐ ๒๔๐.๐๐๐๐ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 
๒ การพัฒนาระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) มาใช้ในการติดตาม 
ด้านการจดัการด้านการเงินการคลัง 

       0.50000    - - 0.50000 กองคลัง  
(สป.มท.)   

๓ โครงการจดัหาระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล 
ของกระทรวงมหาดไทย 

        ๓๙.๒๗๗๐  ๓๒.๖๒๓๐ - ๗๑.๙๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔ โครงการจดัหาระบบโทรศัพท์ (IP Telephone) เพือ่
การสื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 

132.1800 242.9800 260.0200 635.1800 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๕ โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และติดตาม
ผลการด าเนินงาน IPV6 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

10.0000 10.0000 ๑๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๖ โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

๑๑.๕๓๒๙ ๑๐.๖๘๒๐ ๑๐.๕๖๒๐ ๓๒.๗๗๖๙ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๗ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์

เครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายของ สป.มท. ด้วยระบบ
ทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 1, 2 และ 3 

๓.๙๙๙๗ ๓.๙๙๙๗ ๓.๙๙๙๗ ๑๑.๙๙๙๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๘ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายไร้
สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทย 

- - 9.6000 9.6000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๙ โครงการจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขระบบ
โทรศัพท์ IP Phone ของกระทรวงมหาดไทย 

21.6995 ๑๖.๒๐๐๐ - ๓๗.๘๙๙5 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๐ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 

24.9๖๐๐ 24.9๖๐๐ 24.9๖๐๐ 74.๘๘๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๑ โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทางด่วนข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร (ส่วนกลาง) 

- - 42.0000 42.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

1๒ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่  
5 จังหวัดชายแดนใต ้

๓๕.๐๐๐๐ ๓๕.๐๐๐๐ ๓๕.๐๐๐๐ ๑๐๕.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

1๓ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบการประชุม
วีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย  

- ๑๐.๒๒๓๐ ๑๖.๓๕๕๘ ๒๖.๕๗๘๘ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท)  

1๔ โครงการจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครือข่าย
สื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย  
ระยะที่ 1  

1๗.๔๐00 1๗.๔๐00 1๗.๔๐00 ๕๒.๒๐00 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๕ โครงการจ้างบ ารุงซ่อมแซมเครือข่ายสื่อสาร และระบบ

ดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๒ 
๘.๗๒๔๐ ๘.๗๒๔๐ ๘.๗๒๔๐ ๒๖.๑๗๒๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

1๖ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงเครือข่ายสื่อสารและ 
ระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 

๕๑.๑๐๖๐ - - ๕๑.๑๐๖๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๗ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงเครือข่ายสื่อสารและระบบ
ดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๔ 

- ๔๖.๘๙๔๐ ๔๖.๘๙๔๐ ๙๓.๗๘๘๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๘ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณเ์ครื่องมือ
สารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด 

- ๕.๐๐๐๐ - ๕.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๙ โครงการพัฒนาต่อยอดระบบคลาวด์ เพื่อใช้ภายใน
กระทรวงมหาดไทยแบบ Multi – Tenant ระยะที่ ๑ 

- ๑๑.๔๔๘๘ - ๑๑.๔๔๘๘ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๐ โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- ๙๘.๐๐๐๐ - ๙๘.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๑ จ้างบ ารุงรักษาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร เพื่อการบรหิาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๑ 

๒.๐๐๐๐ ๓.๗๘๐๐ ๓.๗๘๐๐ ๙.๕๖๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยสุื่อสารเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 

๗๐.๓๐๐๐๐ - - ๗๐.๓๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๒๓ โครงการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายไรส้ายจังหวดั 

(งบประมาณผูกพัน ปี ๖๔-๖๖ จ านวน ๓๒๕.๒๘๐๐
ล้านบาท)  

- ๙๘.๔๔๐๐ ๑๒๘.๔๐๐๐ ๒๒๖.๘๔๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๔ โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน 

๑๐๔.๐๗๖๕ ๒๖๓.๔๗๔๕ ๑๓๓.๓๓๘๓ ๕๐๐.๘๘๙๓ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๕ โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบเว็บไซต์ (Web Server) 
และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail Server) 

๑.๓๐๐๐ ๑.๓๐๐๐ ๑.๓๐๐๐ ๓.๙๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๖ โครงการจ้างบ ารุงและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์     
แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสญัญาณ 

๒.๖๕๑๔ ๒.๖๕๑๔ ๒.๖๕๑๔ ๗.๙๕๔๒ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๗ โครงการจดัท าศูนย์ข้อมลูปฏิบตัิการเพื่อการตดัสินใจ 
(War Room) ของจังหวัดภูเก็ต 

- ๕๒.๐๐๐๐ - ๕๒.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๘ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพรถยนตส์ื่อสารผ่านดาวเทียม
ของกระทรวงมหาดไทย 

- ๙๘.๐๐๐๐ - ๙๘.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๙ โครงการระบบลิฟต์โดยสารอาคารศาลากลางจังหวัด ๔ 
ช้ัน ๒ ชุด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- ๓.๔๐๐๐ - ๓.๔๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๐ ค่าเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 134.6832 ๑๓๔.๖๘๓๒ ๑๓๔.๖๘๓๒ ๔๐๔.๐๔๙๖ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๓๑ ค่าเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณข้อมูลระบบอินแทอร์เนต็

แบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ 
24.0000 ๒๔.๐๐๐๐ ๒๔.๐๐๐๐ ๗๒.๐๐๐๐ 

 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๒ ค่าเช่าใช้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อม
อุปกรณ์ส าหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(กปร.) 

2.74๒0 ๒.๗๔๒๐ ๒.๗๔๒๐ ๘.๒๒๖๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๓ ค่าเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูลแบบ
ไรส้าย (Wireless Lan) ผ่านดาวเทียม ส าหรบั       
พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ภูพานราชนิเวศน์ ทักษิณ   
ราชนิเวศน์ วังไกลกังวล และอาคารที่ประทับโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม ่

๔.๔๗๖๐ ๔.๔๗๖๐ ๔.๔๗๖๐ ๑๓.๔๒๘๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๔ ค่าเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่      
C-Band จ านวน ๗/๑๘ ทรานส์พอนเดอร์  

๒๗.๐๐๐๐ ๒๗.๐๐๐๐ ๒๗.๐๐๐๐ ๘๑.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๕ ค่าเช่าบริการเชื่อมโยงระบบโทรศพัท์เครือข่ายมหาดไทย
กับกรมที่ดิน (อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา)  

๐.๕๔๐๐ ๐.๕๔๐๐ ๐.๕๔๐๐ ๑.๖๒๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๖ ค่าเช่าใช้บริการท่อร้อยสาย (Duct) โครงการจติลดาฯ  
๕ เส้นทาง 

๒.๔๙๙๘ ๒.๔๙๙๘ ๒.๔๙๙๘ ๗.๔๙๙๔ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๗ ค่าเช่าใช้วงจรเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ้

๑๙.๐๐๐๐ ๑๙.๐๐๐๐ ๑๙.๐๐๐๐ ๕๗.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๓๘ ค่าเช่าคู่สายสื่อสญัญาณกับบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) โดยมีคูส่ายสื่อสญัญาณภูมิภาค จ านวน ๑๕๐ 
วงจร และมีคูส่ายสื่อสญัญาณนครหลวง ๑๑ วงจร  

๒.๒๒๑๗ ๒.๒๒๑๗ ๒.๒๒๑๗ ๖.๖๖๕๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๙ ค่าเช่าบริการคู่สายจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบรุีไป
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุร ี

๐.๐๕๑๓ ๐.๐๕๑๓ ๐.๐๕๑๓ ๐.๑๕๓๙ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔๐ ค่าเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ จ านวน ๑ คู่สาย ที่บ้านพัก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๐.๐๕๗๗ 0.0577 0.0๕๗๗   ๐.๑๗๓๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔๑ ค่าเช่าคู่สายจังหวัดพิษณโุลก ๐.๐๕๑๓ ๐.๐๕๑๓ ๐.๐๕๑๓ ๐.๑๕๓๙ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔๒ ค่าเช่าใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายไรส้ายความเร็วสูง  
๔ G LTE 

๓.๘๔๐๐ ๓.๘๔๐๐ ๓.๘๔๐๐ ๑๑.๕๒๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔๓ ค่าเช่าใช้บริการ Sip Trunk จ านวน ๑ วงจร ส าหรับ
หมายเลข ๑๕๖๗ ของศูนย์ด ารงธรรม 

๐.๒๔๐๘ ๐.๒๔๐๘ ๐.๒๔๐๘ ๐.๗๒๒๔ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔๔ ค่าเช่าใช้บริการ Software ArcGIS online ๐.๒๖๗๕ ๐.๒๖๗๕ ๐.๒๖๗๕ ๐.๘๐๒๕ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔๕ ค่าเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสงูเพื่อใช้ในการ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑ 
MHz ในรายการ “มหาดไทยชวนรู้” 

๐.๒๕๕๐ ๐.๒๕๕๐ ๐.๒๕๕๐ ๐.๗๖๕๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๔๖ ค่าเช่าใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายไรส้ายความเร็วสูง ๔ 

G LTE ของ ศสข. ๔ UNIT 
๑.๗๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ ๕.๑๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔๗ ค่าเช่าใช้บริการระบบตดิตามงบประมาณ - ๑.๘๑๓๑ - ๑.๘๑๓๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔๘ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
งานปกครอง 

        ๑.๙๔๐๐        5.0000  ๖.๐๐๐๐ ๑๒.๙๔๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และงานปกครอง 
(ปค.) 

๔๙ โครงการปรับปรุงระบบโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการจัดการสาธารณภัย  

-       40.0000  - ๔๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสาร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) 

๕๐ โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์  
(Hardware) ส าหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
(ระยะที่ ๑)  
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

60.0000 60.0000 - ๑๒๐.๐๐๐๐ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
(สถ.)  
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการดจิิทัล สถ. 4 ปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 23   

๕๑ โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ ส าหรับ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น และส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อส่งเสรมิการด าเนินงาน 
(ระยะที่ ๒) 
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

50.0000 100.0000 - ๑๕๐.๐๐๐๐ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
(สถ.) 
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการดจิิทัล สถ. 4 ปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 24  
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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๕๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ

บริหารยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และยกระดับระบบบริการของภาครัฐ 

๑๕.๑๑๓๒ ๓๗.๑๖๓๒ ๑๐.๒๑๓๒ ๖๒.๔๘๙๖ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 

๕๓ โครงการบรูณาการและเพิ่มประสทิธิภาพ             
ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศส าหรบัผู้บริหาร กปภ. 

- ๒0.0000 - ๒๐.๐๐๐๐ กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(กปภ.)   

๕๔ โครงการทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับ
หน่วยงานในส่วนการบรหิารราชการส่วนกลาง กรมที่ดิน 

6.3300 9.6660 9.6660 ๒๕.๖๖๒๐ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ทด.)       

๕๕ จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ส าหรบั
หน่วยงานภายในกรมทีด่ิน 

        2.6230 29.6850 - ๓๒.๓๐๘๐ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ทด.) 

๕๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 673.0721 916.7376 - ๑๕๘๙.๘๑๐๐ 
 

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(ทด.) งบประมาณ ผูกพัน 5 ปี                  
ปี60 = 561.0026         
ปี61 = 617.1027) 

๕๗ โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลที่ดินและการบูร
ณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบริการภาครัฐ 

- 52.7150 - 52.7150 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(ทด.) 

๕๘ โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศท่ีดินพร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในภาพรวมของกรมทีด่ิน 

      170.3000      170.3000  - ๓๔๐.๖๐๐๐ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(ทด.) 

๕๙ โครงการติดตั้งระบบการประชุม 
วีดิทัศน์ทางไกลของกรมที่ดิน  
(Video Conference) 

3.5100 - - ๓.๕๑๐๐ ส านักงานเลขานุการกรม 
(ทด.)       
             

๖๐ ระบบเครือข่ายไร้สาย ๗.๙๖๕๖ - - ๗.๙๖๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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๖๑ จัดหาระบบก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย (พระราม ๙) 
- ๔.๕๐๐๐ - ๔.๕๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๖๒ โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 

- ๒.๐๐๐๐ - ๒.๐๐๐๐ องค์การจัดการน้ าเสยี 

๖๓ โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าระบบติดตามและรายงาน
สถานการณ์คุณภาพน้ า (ระยะที่ ๑) น าร่องการคาดการณ์
คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าท่าจีน 

- - ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ องค์การจัดการน้ าเสยี 

รวมงบประมาณ ๑,๘๓๑.๑๘๗๒ ๒,๘๕๐.๓๘๖๖ ๑,๐๘๙.๔๙๐๗ ๕,๗๗๑.๐๖๔๕   
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แผนงาน 1.3 : การบูรณาการระบบ GIS 

ตัวช้ีวัด        : จ านวนหน่วยงานที่ร่วมในการบูรณาการและใช้งานระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย 

ตารางท่ี 4.3 :     โครงการรองรับแผนงาน 1.3 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการบรูณาการระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย 50.0000 50.0000 50.0000 150.0000 กระทรวงมหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

2 โครงการเช่ือมโยงข้อมูลศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการรับเรื่องร้องเรียน 

10.0000 10.0000 - ๒๐.๐๐๐๐ ส านักตรวจราชการและ 
เรื่องราวร้องทุกข์  
(สป.มท.) 

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนนิงานของ 
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

20.0000 20.0000 - ๔๐.๐๐๐๐ ส านักตรวจราชการและ 
เรื่องราวร้องทุกข์  
(สป.มท.) 

4 โครงการจดัหาระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และ
จัดเก็บพิกัดบ้าน (House GIS) ส าหรับสารสนเทศ 
การทะเบียน ระยะที่ ๑ 

1.464 1.464 1.464 ๔.๓๙๒๐ ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

5 โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศท่ีดินเพื่อการบริหาร
จัดการภาครัฐและรองรับการบริหารจัดการ 
ภายในกรมที่ดิน 

987.4793 1,014.8952 - ๒๐๐๒.๓๗๔๕ กองเทคโนโลยีท าแผนท่ีและส านัก
มาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ 
(ทด.) 

๖ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหา
ต าแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วระบบภมูิสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต (LandsMaps)  

        50.0๐00  - - ๕๐.๐๐๐๐ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ทด.)       
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๗ การบูรณาการและใช้ระบบ GIS เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยั  
- 20.0000 - ๒๐.๐๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา          

สาธารณภัย   

๘ งานพัฒนาระบบ GIS ระยะที่ 3  172.0000 117.0000 -   ๒๘๙.0000  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

๙ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ู่การใช้งาน
ระดับองค์กร (Enterprise GIS) 

- ๑๕.๐๐๐๐ -        ๑๕.๐000  การประปานครหลวง 
 

๑๐ โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน GIS  
เพื่อการให้บริการข้อมูล GIS  (มีการปรับลดงบประมาณ 
จาก 30 ล้าน เหลือ 2.8 ล้านบาท ส าหรับจดัท าระบบ
ให้บริการข้อมลูแผนที่ เริ่มด าเนินการในปี 2562 และ
จะสิ้นสุดในปี 2563 

2.8000 - - 2.8000 ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต ์
(กฟน.) 

๑๑ โครงการจดัท าข้อมูลด้านน้ าเสียแบบครบวงจรบนระบบ
ภูมิศาสตรส์ารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
จัดการน้ าเสีย 

- ๕.0000 - ๕.0000 องค์การจัดการน้ าเสยี  

รวมงบประมาณ ๑,๒๙๓.๗๔๓๓ ๑,๒๕๓.๓๕๙๒ ๕๑.๔๖๔๐ ๒,๕๙๘.๕๖๖๕  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 

เป้าประสงค์   : กระทรวงมหาดไทยมีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกบริการ 

แผนงาน 2.1 : ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 

ตัวช้ีวัด        : 1. จ านวนบริการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระทรวงมหาดไทย 

ตารางท่ี 4.4 :     โครงการรองรับแผนงาน 2.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการพัฒนาระบบ one stop service ด้าน
สาธารณูปโภค ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล  

30.0000 30.0000 30.0000 90.0000 กระทรวงมหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

2 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
จังหวัด และการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (โครงการต่อเนือ่ง ปี ๖๒-๖๔) 

๙๘.๑๘๔๐ ๑๐๒.๖๗๙๒ - ๒๐๐.๘๖๓๒ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

3 โครงการพัฒนาระบบเผยแพรร่ายงานการประชุม 
ดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(Digital meeting Report) 

- 15.0000 - 15.0000 ศสส., สนผ., สกม., ส านักงาน 
กถ. (สป.มท) หากไมไ่ดร้ับ
งบประมาณในปีนั้น ให้เสนอ
ขอรับงบประมาณในปีถัดไป 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๔ โครงการจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์

โครงการระบบบริหารจดัการการให้บริการ Call Center 
ส าหรับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรม
ส่วนกลาง มท. 

1.9000 1.9000 1.9000 5.7000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๕ โครงการสร้างการรับรูสู้่ประชาชนด้วยป้าย
ประชาสมัพันธ์อัจฉริยะ 

๖๐.๘๐๐๐ ๑๒๑.๖๐๐๐ ๑๒๑.๖๐๐๐ ๓๐๔.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๖ โครงการพัฒนาระบบ E-Book - ๐.๑๐๐๐ - ๐.๑๐๐๐ สถาบันด ารงราชานุภาพ  
(สป.มท.) 

๗ โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณเ์พื่อ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License 
ในส่วนภูมิภาค ๓๗๗  ชุด  

11.1969 - - 11.1969 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๘ โครงการจดัหาเครื่องสแกนเอกสารส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๑ เพื่อใช้ในระบบ     
e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค ๕๙๐  เครื่อง  

10.6200 - - 10.6200 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๙ โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) เพื่อใช้
งานในระบบ e-DOPA License สว่นภูมิภาค จ านวน 
๗๘๐ เครื่อง 

6.9420 - - 6.9420 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๐ บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน
การให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA License 

7.5912 - - 7.5912 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๑ โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ 
ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่
คล้ายคลึงกันเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ 
(Bampen) 

7.2220 - - 7.2220 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๒ โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED   

ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (27 หนา้/นาที) เพื่อใช้
งานในระบบ e-DOPA License (ส่วนภูมภิาค) ระยที่ ๒ 
จ านวน 174 เครื่อง 

- 1.5486 - 1.5486 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๓ โครงการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องสแกน
เอกสารในระบบ e-DOPA License ส่วนภูมิภาค 

- 2.4570 - 2.4570 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๔ โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA 
License งานสมาคมมลูนิธิ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ ๑ 

- 0.280๑ - 0.280๑ ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๕ โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ
พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลผา่นระบบ National Single 
Window (NSW) ระยะที่ 2 

- 0.588๔ - 0.588๔ ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๖ โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณเ์พื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานในระบบ e-DOPA 
License ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง      

)วังไชยา(  
 

- 1.7730 - 1.7730 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๗ บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พรอ้มอุปกรณส์นับสนุน
การให้บริการประชาชนในระบบสารสนเทศและการออก
ใบอนุญาตในภารกจิด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการ
ปกครอง (e-DOPA License) 

- 7.5912 7.5912 ๑๕.๑๘๒๔ ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๘ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศพร้อมอุปกรณ์เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบ e-DOPA License เดิม 
)ส่วนกลาง(  

- - 77.0000 77.0000 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๙ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร ์ให้บริการประชาชน
ทางด้านทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อ
ทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง 

-       988.7484  - 988.7484 ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

๒๐ โครงการจดัท าบัตรประจ าตัว ประชาชน 
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 

      419.4400        440.4100  -     ๘๕๙.๘๕00  ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

๒๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
ประชาชน 

835.4040 - - 835.4040 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และส านักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน (ทด.) 

๒๒ พัฒนาระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กองทุนชุมชน/กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

๔.๙๐๐๐ ๔.๙๐๐๐ ๔.๙๐๐๐ ๑๔.๗๐๐๐ กรมการพัฒนาชุมชน  

๒๓ การพัฒนาช่องทางการส่งเสรมิการตลาด Online, E-
Commerce, Digital Marketing 

๑๖.๐๐๐๐ ๑๖.๐๐๐๐ ๑๖.๐๐๐๐ ๔๘.๐๐๐๐ กรมการพัฒนาชุมชน  

๒๔ โครงการปรับปรุงระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์e-book - ๐.๕๐๐๐ - ๐.๕๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๕ โครงการพัฒนาระบบให้บริการแบบดิจิทัลของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

- - ๑๕.๐๐๐๐ ๑๕.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๖ งานพัฒนากระบวนการและระบบให้บริการลูกค้า
สนับสนุนการให้บริการดิจิทลั 

๕๒.๐๐๐๐ - - ๕๒.๐๐๐๐ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๒๗ ปรับปรุงระบบบริหารสญัญาเช่า 1.0000 - - ๑.๐๐๐๐ แผนกกฎหมาย 

องค์การตลาด 

๒๘ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับศูนยต์ิดตามและ
รายงานสถานการณ์น้ าเสยีประเทศไทย ๑ โครงการ 

๑๐.0000 ๒๐.00๐๐ - 30.๐00๐ องค์การจัดการน้ าเสยี  

๒๙ จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ าเสียทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ 

 ๒๐.0000 - ๒๐.0000 องค์การจัดการน้ าเสยี  

รวมงบประมาณ ๑,๕๗๓.๒๐๐๑ ๑,๗๗๖.๐๗๕๙ ๒๗๓.๙๙๑๒ ๓,๖๒๓.๒๖๗๒  
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แผนงาน 2.2 : การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด        : 1. จ านวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตารางท่ี 4.5 :    โครงการรองรับแผนงาน 2.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการกระทรวงมหาดไทยบน
อุปกรณ ์Smart Phone 

     20.0000       20.0000       20.0000          60.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับศูนยด์ ารงธรรม      20.0000       20.0000       20.0000          60.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

๓ โครงการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือ 
ผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Access License to Refugee Shelter) 

10.0000 - - ๑๐.๐๐๐๐ กองการต่างประเทศ  
(สป.มท.) 

๔ สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ด ารงธรรมเชิงรุก 4.9640 - - 4.9640 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๕ โครงการอ านวยการบริหารการเพิม่ประสิทธิภาพ 
การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน 
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Border Pass) 

38.3896 - - 38.3896 ส านักกิจการความมั่นคง
ภายใน 
(ปค.) 

๖ พัฒนาระบบ E-Service ให้บริการงานด้านวิชาการหรือ 
สารสนเทศงานพัฒนาชุมชน 

๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ 
การพัฒนาชุมชน (พช.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๗ บริหารจัดการข้อมูล OTOP (OTOP Big Data) ๙.๑๖๐๓ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๔๙.๑๖๐๓ กรมการพัฒนาชุมชน  

๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุน
ชุมชน (Big Data) 

๑๔.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๓๔.๐๐๐๐ กรมการพัฒนาชุมชน  

๙ โครงการพัฒนาตลาด 4.0         5.0000         5.0000  ๑๐.๐๐๐๐ องค์การตลาด 

๑๐ พัฒนาระบบ E-Commerce       10.0000  ๑๐.๐๐๐๐ แผนกกิจการพิเศษ      
องค์การตลาด 

1๑ โครงการพัฒนาให้บริการในรูปแบบดิจิทัล          
(Digital Service) กับผู้ใช้บริการ 

- ๘.๕๐๐๐ - ๘.๕๐๐๐ การประปานครหลวง 

1๒ โครงการใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพือ่ประกอบกิจการ    
โรงมหรสพออนไลน ์
(กรมฯ ด าเนินการพัฒนาระบบเอง) 

- - - - กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๓ โครงการขึ้นทะเบียนผูต้รวจสอบอาคารออนไลน ์ - - ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๔ โครงการแสดงความคดิเห็นในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน   
ด้านผังเมืองออนไลน ์

- ๑.๐๐๐๐ - ๑.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๕ โครงการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างออนไลน์ 
(กรมฯ ด าเนินการพัฒนาระบบเอง) 

- - - - กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รวมงบประมาณ ๑๒๒.๕๑๓๙ ๙๕.๕๐๐๐ ๗๒.๐๐๐๐ ๒๙๐.๐๑๓๙  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล (Smart Operation) 

เป้าประสงค์   : มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพื่อการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุม 

แผนงาน 3.1 : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการและบริหารความต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด        : ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการณ์สถานการณ์และจัดการภัยพิบัติ 

ตารางท่ี 4.6 :    โครงการรองรับแผนงาน 3.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

๑ โครงการบรูณาการระบบเตือนภัยและป้องกันภัยพิบัต ิ     200.0000      200.0000      200.0000          600.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

๒ โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาโครงการพัฒนาระบบ
รายงานเหตุการณ์/สถานการณ์เชงิพื้นที่เช่ือมโยงระบบ
รายงานกับการแสดงผลบนแผนท่ี (map) และระบบ
รายงานส าหรับผู้บริหาร (Cockpit Management) 

0.3980 0.3980 - ๐.๗๙๖๐ กองการต่างประเทศและ 
ส านักนโยบายและแผน 
(สป.มท.) 

๓ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
สายดิน (Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสาร 

๔๘.๐000 ๒๗.๙๘๒๕ - ๗๕.๙๘๒๕ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

๔ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบ
ไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัด 

34.8000 140.0000 - 174.8000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๕ โครงการจดัหาระบบก าเนดิไฟฟ้าส ารอง (Backup 

generator system) 
- 34.0000 - 34.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๖ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบ
รักษาความปลอดภัยของอุปกรณส์ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ดับเพลิง)  

๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๒๔.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

๗ โครงการพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิด
ขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 
Contingency Plan) 

180.0000 171.0000 ๑๗๑.๐๐๐๐ ๕๒๒.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

๘ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop) (ตามโครงการพฒันาแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกดิขึ้นกบัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Contingency Plan)  

70.0000 75.0000 ๗๕.๐๐๐๐ ๒๒๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

๙ โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ
ในภาวะวิกฤต (Crisis Information Management 
System : CIMS) ระยะที่ ๒   

- ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
(ปภ.)  

๑๐ โครงการพัฒนาปรับปรุงคลังข้อมูล 
สาธารณภัยแห่งชาต ิระยะที่ 2 

- 80.0000 - ๘๐.๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

1๑ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบบริหารจดัการ
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภยั 

- - ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาติ
(ปภ.)  
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ  

 (Smart Warning Systems) 
10๐.0000 ๘๐.0000 ๖๐.๐๐๐๐ ๒๔๐.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาติ

(ปภ.)  

1๓ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการเตือนภัย ๒.0000 - - ๒.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาติ
(ปภ.)  

1๔ โครงการพัฒนาแผนท่ีระดับของพื้นที่ชายฝั่งทะเล- 
อันดามันเพื่อเตรียมความพร้อมการเตือนภยัสึนามิ 

- - ๕๐.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาติ
(ปภ.) 

1๕ โครงการพัฒนาระบบอุบัตเิหตุทางถนน (e-Report)  
ผ่านระบบโมบายแอพพลิเคช่ัน 
 - กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงระบบการรายงานอุบัติเหต ุ
   ทางถนน (e-Report) 
 - กิจกรรมที่ ๒ จัดท าแอพพลเิคชั่นเพ่ือรองรับการ 
   รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
 - กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรา้งความรู ้
   ความเข้าใจในระบบการรายงานข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

๐.๔๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ กองบูรณการความปลอดภัย
ทางถนน 
(ปภ.) 
 
 
 
 

๑๖ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและ
บริหารจดัการงานพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ 

61.7680 45.0880 121.3580 ๒๒๘.๒๑๔๐ ศูนย์สารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาชุมชน  
(พช.) 

๑๗ โครงการพัฒนาความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ๓.๕๐๐๐ - ๓.๕๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๘ โครงการพัฒนาระบบบริการภายในกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

- - ๒๕.๐๐๐๐ ๒๕.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๙ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระบบตรวจสอบภายใน ระบบ
บริหารงานพัสด ุ

- ๗.๐๐00 - ๗.๐๐00  องค์การจัดการน้ าเสยี  

๒๐ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
จัดเก็บรายได้  

- - ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ องค์การจัดการน้ าเสยี 

รวมงบประมาณ ๗๐๕.๓๖๖๐ ๘๗๔.๓๖๘๕ ๗๒๐.๗๕๘๐ ๒,๓๐๐.๔๙๒๕   
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แผนงาน 3.2 : ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด : 1. ความสามารถในการจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
2. จ านวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ 

ตารางท่ี 4.7      โครงการรองรับแผนงาน 3.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการพัฒนาศูนยส์ ารองข้อมูลกระทรวงมหาดไทย     150.0000      150.0000      150.0000           450.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 โครงการพัฒนาศูนยเ์ฝ้าระวังการถูกบุกรุก                
ทางคอมพิวเตอร ์

    100.0000      100.0000      100.0000          300.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

3 โครงการจ้างดูแลและบ ารุงรักษาซอ่มแซมระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร 

1๖.๔๐๐0 1๖.๔๐๐๐ ๑๖.๔๐๐๐ ๔๙.๒๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภยั
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

- ๗๐.๐๐๐๐ - ๗๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

๕ โครงการจดัหาระบบบรหิารจดัการเครือข่ายสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Network Management Room) 

- - 15.0000 15.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๖ โครงการจดัหาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง 
(Security Access Server : SAS) 

6.630๐ 6.630๐ 6.630๐ ๑๙.๘๙๐๐ ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 



แผนปฏิบัติการดิจทิัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 5-27 

 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๗ พัฒนาและบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีดิจิทลัให้มีความ

มั่นคงปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 
๘.๗๐๐๐ ๑๐.๗๐๐๐ ๘.๗๐๐๐ ๒๘.๑๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน  
(พช.) 

๘ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง อาคารถนนพระรามที่ ๖ 

- ๑๐.๐๐๐๐ - ๑๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

9 จัดท าระบบ Back up Site ระหวา่งหน่วยงานส่วนกลาง
(พระราม 6/พระราม 9)    

๙.๔๙๔๒ - - ๙.๔๙๔๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

10 การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์(Cyber 
Security Enhancement ) 

226.3000 23.0000 100.1600 349.4600 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

11 การพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบการด าเนินงาน  
COBIT5 และการขอรบัรองมาตรฐาน ISO 38500 
(Governance of IT for the organization) 

13.4000 1.3000 4.6000 1๙.๓๐00 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

1๒ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ      ๓๙.๕๐๐๐ การประปานครหลวง 

1.1 Web Application Firewall ๖.๐๐๐๐ - - 

1.2 ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส าหรับหน่วยงานภายใน กปน. 

๒๘.๐๐๐๐ - - 

1.3 อุปกรณร์ักษาความปลอดภยับนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Next Generation Firewall) 

- ๕.๕๐๐๐ - 

1๓ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

-       46.3310 - ๔๖.๓๓๑๐ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ทด.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๔ โครงการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและรักษาความ

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๙.๓๐๐๐ ๗.๐๐๐๐ ๗.๐๐๐๐ ๒๓.๓๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๕ โครงการพัฒนากระบวนการความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล
ISO/IEC  27001:2013 

- - ๔.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๖ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

- - ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๗ โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและ
อินเทอร์เน็ตทั่วท้ังองค์กร 

๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๘ โครงการปรับปรุงระบบระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร ์

- ๑๐.๐๐๐๐ - ๑๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๙ โครงการพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและสารสนเทศ 

- - ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๐ โครงการจัดท านโยบายการธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๕.๐๐๐๐ - - ๕.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

- ๑๐.๐๐๐๐ - ๑๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภยั
ของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

0.5000 3.0000 0.3500 3.8500 องค์การจัดการน้ าเสยี  

รวมงบประมาณ ๕๘๙.๗๒๔๒ ๔๗๙.๘๖๑ ๔๖๒.๘๔๐๐ ๑๕๓๒.๔๒๕๐   
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แผนงาน 3.3 : การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด : มีกระบวนการบริหาร บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล 

ตารางท่ี 4.8      โครงการรองรับแผนงาน 3.3 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการจดัหาและพัฒนาเครื่องมอืพัฒนาสถาปัตยกรรมการ
จัดการองค์กร (EA Tools) 

         20.0000          20.0000          20.0000           60.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานและติดตามผล
การปฏิบัติงานระดบัจังหวัด 

         80.0000          50.0000          50.0000         180.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

3 โครงการพัฒนาระบบบรหิารคณุภาพข้อมูลหลัก 
กระทรวงมหาดไทย 

- - 50.0000          50.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

4 โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองคก์รของกระทรวงมหาดไทย 
(ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
งบประมาณรวม 26,600,000) 

5.3200 - -           5.3200  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

5 โครงการจ้างบ ารุงรักษาโครงการถา่ยทอดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Video Steaming) 

0.1990 0.1990 -            0.๓๙๘๐   ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวดีิทัศน์ทางไกล
ของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System) 

๖5.๔๒๓๓ 149.5655 -      ๒๑๔.๙๘๘๘  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

๗ พัฒนาและปรับปรุงใบอนุญาตในระบบ  
e-DOPA License ให้เป็นฐานข้อมูลของสถานประกอบ 
ที่มีผลกระทบต่อสังคมเพื่อการตรวจสอบและควบคุม  

            2.0000            2.0000  - ๔.๐๐๐๐ ส านักการสอบสวน       
และนิติการ (ปค.) 

๘ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

5.0000 10.0000 - ๑๕.๐๐๐๐ กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) 
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สถ. 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 หน้า 23   

๙ โครงการจดัท าคลังข้อมลูสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อรองรับการ
เป็นองค์กรดิจิทัล 
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

- 15.0000 - ๑๕.๐๐๐๐ กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) 
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สถ. 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 หน้า 25   

๑๐ โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการดิจทิัล ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

- - - - กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) 
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สถ. 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 หน้า 28   

๑๑ การพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กรอิเล็กทรอนิกส ์ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ 
การพัฒนาชุมชน (พช.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1๒ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการภายในกรมที่ดิน             4.0000          29.0000  - ๓๓.๐๐๐๐ ส านกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและ         
กองแผนงาน (ทด.) 

1๓ โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศกลาง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (เฟส ๓) 

๓๐.๐๐๐๐ - - ๓๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๔ โครงการจดัท าฐานข้อมูลเศรษฐกจิพิเศษ รอเช็ค - - ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๕ โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร ์ส านักงานและอุปกรณ์   
ต่อพ่วง 

๗๗.๔๒๘๐ ๕๕.๑๒๐๐ ๖๐.๐๐๐๐ ๑๙๒.๕๔๘๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริการภายใน กรมโยธาธิการและ      
ผังเมือง 

๗.๘๐๖๐ - ๕.๐๐๐๐ ๑๒.๘๐๖๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๗ โครงการจดัท าสถาปตัยกรรมองคก์ร ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

- ๘.๗๐๐๐ - ๘.๗๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๘ งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
ส าหรับธรุกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และยกระดับขีด
ความสามารถ (CBS Phase 2 & Enhancement) 

- 4,293.001 - 4,293.001 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

1๙ โครงการขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูล GIS DMA and SCADA  
กปภ.สาขาล าปาง (น าร่อง) 

๓0.0000 - - ๓๐.๐๐๐๐ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ
น้ าสูญเสีย 
(กปภ.) 

๒๐ โครงการระบบคลาวด์คอนเฟอเรนซ์  
(Cloud Conference)  

๙.๐๐๐๐ - - ๙.๐๐๐๐ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ
น้ าสูญเสีย 
(กปภ.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2๑ โครงการมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน ITIL   

            ๕.5000  - - ๕.๕๐๐๐ การประปานครหลวง 

๒๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการจดัเก็บรายได้ 
องค์การจัดการน้ าเสยี 

- ๒.00๐๐ - ๒.00๐๐ องค์การจัดการน้ าเสยี  

รวมงบประมาณ ๓๔๓.๖๗๖๓ ๔,๖๓๖.๕๘๕๕ ๑๙๐.๐๐๐๐ ๕,๑๗๐.๒๖๑๘   
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมปีระสิทธิภาพ  
(Digital Competency and Innovation) 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

แผนงาน 4.1 : กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด 
ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 

ตารางท่ี 4.9       โครงการรองรับแผนงาน 4.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 กิจกรรมส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิิทัล 
กระทรวงมหาดไทย 

     50.0000       50.0000       50.0000          150.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

๓.๑๖๐๐ - - ๓.๑๖๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๓ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E - learning) 

- ๓.๐๐๐๐ - ๓.๐๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๔ โครงการศูนย์เรยีนรู้ภยัพิบัติผา่นระบบสารสนเทศ 10.0000 - - ๑๐.๐๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๕ 
 

โครงการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) - 2.0000 - 2.0000 กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

๖ ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

3.3800 3.3800 3.3800 ๑๐.๑๔๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน (พช.) 

รวมงบประมาณ ๖๖.๕๔๐๐ ๕๘.๓๘๐๐ ๕๓.๓๘๐๐ ๑๗๘.๓๐๐๐   
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แผนงาน 4.2 : แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมท่ีได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
2. จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านและได้ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ 

ตารางท่ี 4.10    โครงการรองรับแผนงาน 4.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
กระทรวงมหาดไทย 

     20.0000       20.0000  ๒๐.๐๐๐๐           60.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 การพัฒนาผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 
กระทรวงมหาดไทย 

     10.0000       10.0000  ๑๐.๐๐๐๐           ๓0.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

3 โครงการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากร  
สป.มท. ให้สามารถปรับเปลี่ยนตนเองจาก  
User เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลั 

5.0000 5.0000 ๕.๐๐๐๐ 15.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

4 โครงการพัฒนาหลักสตูร (Electronic Learning) และสื่อสาร
เรียนรู้แบบดิจิทลั (Digital Content) 

5.0000 5.0000 ๕.๐๐๐๐ 1๕.0000 สถาบันด ารงราชานุภาพ , 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

5 โครงการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรในดา้นดิจิทัลของ
ข้าราชการในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

5.0000 5.0000 ๕.๐๐๐๐ 15.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
6 โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด  

สป.มท. เพื่อรองรับเทคโนโลยีดจิทิัล 
10.0000 10.0000 10.0000 30.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

7 อบรมความรู้ด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ส าหรับบุคลากรกรมการปกครอง 

- 5.5077 5.5077 ๑๑.๐๑๕๔ ศูนย์สารสนเทศฯ 
(ปค.) 

๘ ฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานภาครฐัให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (Linkage Center) 

- ๐.3000 ๐.๓๐๐๐ ๐.6000 ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการฐานข้อมลูกลาง
ภาครัฐ (Linkage Center) ส าหรบับุคลากร ปค. 

- 1.5000 1.5000 3.0000 ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

๑๐ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่บุคลากร
ของกรมที่ดินท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

       8.5000         8.5000  - ๑๗.๐๐๐๐ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักมาตรฐานและส่งเสรมิ
การรังวัด และส านักงาน
คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน 
(ทด.) 

๑๑ ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับใหม้ีความเข้าใจและตระหนัก 
ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information  
Security Awareness) 

- ๒.๐๐๐๐ - ๒.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๒ การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรใหม้ีความทันสมัย มีทักษะสูง สามารถ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลสู่นวัตกรรมพฒันาชุมชน 

๙.๐๙๑๑ ๑๑.๗๙๑๑ ๙.๔๙๑๑ ๓๐.๓๗๓๓ กรมการพัฒนาชุมชน  

1๓ ฝึกอบรมการเขียน Mobile Application (ios/Android) - ๐.๓๐๐๐ - ๐.๓๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๔ โครงการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทลัของข้าราชการ และบุคลากร
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๖๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๕ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- - ๐.๑๔๐๐ ๐.๑๔๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๖ งานพัฒนาการเรียนรู้และการวัดผลการด าเนินงานของบุคลากร
ด้วยดิจิทัล (Digital Capability Development & 
Measurement ) 

207.1800 34.5200 1.3200 243.0200 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

1๗ โครงการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทลัของบุคลากรมุ่งสู่ Wisdom 
MWA 

       ๑.0000         ๑.0000  - ๒.๐๐๐๐ การประปานครหลวง 

1๘ อบรมบุคลากร ระดับสูง        0.2500         0.2500  - ๐.๕๐๐๐ แผนกบริหารงานบุคคล 
องค์การตลาด 

1๙ อบรมบุคลากร ด้านสารสนเทศ        0.1000         0.1000  - ๐.๒๐๐๐ แผนกบริหารงานบุคคล 
องค์การตลาด 

๒๐ อบรมบุคลากร พนักงานท่ัวไป        0.1500         0.1500  - ๐.๓๐๐๐ แผนกบริหารงานบุคคล 
องค์การตลาด 

๒๑ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่
บุคลากรในองค์กร (Digital Literacy) ของ อจน. 

0.6080 0.6080 0.6080 1.8200 องค์การจัดการน้ าเสยี  

 ๒๒ โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management)  

- - ๑.๕๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ องค์การจัดการน้ าเสยี 

รวมงบประมาณ ๒๘๒.๐๗๙๑ ๑๒๑.๗๒๖๘ ๗๕.๕๖๖๘ ๔๗๙.๓๗๒๗   
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แผนงาน 4.3 : การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ 

ตารางท่ี 4.11    โครงการรองรับแผนงาน 4.3 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูท้างดิจิทัล      20.0000       20.0000  ๑๐.๐๐๐๐         ๕0.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 โครงการพัฒนาการเรยีนรู้แบบไรข้ีดจ ากัด      20.0000       20.0000  ๑๐.๐๐๐๐         ๕0.0000  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยเทคโนโลย ี
ดิจิทัล 

7.1992 7.3992 7.5992 ๒๒.๑๙๗๖ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ 
การพัฒนาชุมชน (พช.) 

๔ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเป็นเครื่องมือการจดัการ
ความรู ้

1.9876 4.9876 4.9876 ๑๑.๙๖๒๘ กรมการพัฒนาชุมชน  

รวมงบประมาณ ๔๙.๑๘๖๘ ๕๒.๓๘๖๘ ๓๒.๕๘๖๘ ๑๔๓.๑๖๐๔  
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การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติ         
และการติดตามประเมินผล 

เนื้อหาในสวนนี้กลาวถึงการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติ และ

การติดตามประเมินผล ดังนี ้  

 6.1 การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏบัิติ 

 การนําแผนปฏิบัติการดิจิ ทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัตินับเปนข้ันตอนท่ีมี

ความสําคัญเนื่องจากเปนกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดใหสามารถ

บรรลุผลลัพธตามท่ีตั้งเปาหมายไว การดําเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะตองผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

แนวคิด คานิยม เปาหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การนําแผนไปสูการปฏิบัติจําเปนตองสรางความ

เขาใจ ใหแกบุคลากรทุกระดับเพ่ือใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวม พรอมท่ีจะนําแผนงานโครงการตางๆ ไป 

ดําเนินการตามแนวทางไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และสามารถประยุกตการดําเนินงานใหเหมาะสม

กับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกท้ัง จะตองมีการระดมสรรพกําลัง แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการ

ปฏิบัติและสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีวางไว จึงไดกําหนดแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้ 

1. การเสริมสรางความรู ความเขาใจในแผนปฏิบัติ โดยการประชุมชี้แจงทําความเขาใจใน

กระบวนการจัดทําแผน เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบและ

เขาใจทิศทางการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงค 

ตลอดจนเปนการสรางองคความรูใหกับผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรูสึกการมีสวนรวมและพรอมรับผิดชอบ

ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย 

1.1 ผูบริหารทุกระดับ ตองใหความสําคัญ มีความเขาใจและผลักดันใหมีการดําเนินงานตาม

แผนอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 สรางความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหนวยงานได

ทราบเก่ียวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนงาน วิสัยทัศน เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือ

กอใหเกิดการมีสวนรวมและใหการสนับสนุน เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.3 สงเสริมใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 และดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

โดยมีการกํากับดูแล การติดตามผล รวมท้ังสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว 

1.4 จัดสรรทรัพยากรตางๆ เชน บุคลากร งบประมาณใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลักสําคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรใหมีความรู ความชํานาญในการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตางๆ 

บทที่ 6  
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1.5 มีการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเนื่องผานชองทางหรือกิจกรรมตางๆ 

อยางตอเนื่อง เชน การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพ่ือกระตุนและขับเคลื่อนงานตาม

ยุทธศาสตร 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานในลักษณะบูรณาการใหเชื่อมโยง

ไปในทิศทางเดียวกัน และสงเสริมใหมีประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมากข้ึนเพ่ือให

เปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย 

2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร 

2.2 สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน

ในระดับหนวยงาน 

2.3 กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผน/โครงการใหชัดเจน โดยจัดลําดับ

ความสําคัญของแผนงาน/โครงการ 

2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดําเนินงานตามแผน/โครงการอยางสมํ่าเสมอวาสามารถ

ตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรหรือไม เพียงใด โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชน 

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ

แผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานในแตละประเด็นยุทธศาสตร ระยะเวลาในการ

ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังนี้ เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกัน

และเปนเครือขายท่ีเชื่อมโยงกัน โดยมุงเนนการประเมินผลตามยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาและ ปรับปรุงการ

ดําเนินงาน ตลอดจนนํามาใชเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตรากําลัง และแผนงบประมาณอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดย 

3.1 สนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

โดยใหมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก 

3.2 นําผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทําแผนงาน/โครงการ

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3.3 สรางมาตรการเรงรัด หากมีแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการชากวากําหนด และ

ตรวจสอบคุณภาพและการดําเนินงานอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 

3.4 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมท้ังการ

กําหนดตัวชี้วัดแกบุคลากรทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถ

นํามาใชประโยชนรวมกัน 

3.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร

อยางตอเนื่องและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ือใชประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือ

ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล ใหมีความแมนยําและเปนปจจุบันตรงกับ

ความตองการ และทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผูบริหาร 
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3.6 กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามประเด็นยุทธศาสตรเปนรายเดือน หรือราย

ไตรมาส พรอมท้ังใหแตละหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหารเปนประจําทุกเดือน 

3.7 ประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหผูบริหาร บุคลากร 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบอยางตอเนื่อง 

 6.2 การตดิตามประเมนิผล 

 การติดตามและประเมินผล เปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึง

ความกาวหนา ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และนําไปสูการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณจนสงผล

ใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนด ท้ังนี้ อาศัยหลักการ PDCA กลาวคือ มีการกําหนด

ยุทธศาสตร หรือแผนงาน/โครงการ (Plan) แลวนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) ผานกระบวนการถายทอด การ

แปลงแผนไปสูการปฏิบัติ มีการติดตามผลการดําเนินงานวาเปนไปตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวหรือไม (Check) 

และหากพบวาผลการดําเนินงานไมเปนไปตามท่ีกําหนด จําเปนตองมีการปรับปรุงแผน (Action) ปรากฏตาม

รูปตอไปนี้ 

 

โดยมีกลไกสําคัญท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ 

 1. การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสําคัญในรูปแบบ

ของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน รายไตรมาส และรายป เสนอตอผูบริหารทราบ 

2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหนวยงานดําเนินงาน (Outcome) โดยใชกลไกของระบบ

การตรวจราชการ เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือสรุปเสนอไปยัง

ผูบริหารสําหรับใชเปนขอมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

 3. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการท่ีไดดําเนินการท้ังหมดเม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาการดําเนินงานตามแผน 



 
 

คณะผูจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2563 – 25๖๕ 

คณะท่ีปรึกษา 
 นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 นายสมคิด  จันทมฤก  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร 
 นายปวิณ  ชํานิประศาสน  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความม่ันคงภายใน 
 นายพรพจน  เพ็ญพาส  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
 นายธนาคม  จงจิระ  อธิบดีกรมการปกครอง 
 นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
 นายนิสิต  จันทรสมวงศ  อธิบดีกรมท่ีดิน 
 นายมณฑล  สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 นายประยูร  รัตนเสนีย  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 นายกีรพัฒน  เจียมเศรษฐ  ผูวาการการไฟฟานครหลวง  
 นายสมพงษ  ปรีเปรม  ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 นายปริญญา  ยมะสมิต  ผูวาการการประปานครหลวง 
 นายนพรัตน  เมธาวีกุลชัย  ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค 
 นายภานุพล  รัตนกาญจนภัทร ผูอํานวยการองคการตลาด 
 นายชีระ  วงศบูรณะ  ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย 

คณะผูจัดทํา 
 นายชัชวาลย  เบญจสิรวิงศ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 นางบุษราคัม  หวังศิริจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร 
   นายกิจจา  ฉิมพาลี  ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
   นางสาวศิริพร  สนธิรัตน  ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นางสาวพัชรี  ฤทธิ์เดช  ผูอํานวยการกลุมงานติดตามและประเมินผลดานสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
   นายนิเวศน  พุทธมนต  รกท. ผูอํานวยการกลุมงานโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
 นายวันชัย  เขียวชะอํ่า  ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 
 เจาหนาท่ีกลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ทุกทาน 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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