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คํานํา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 จัดทําขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มีนโยบายในการปฏิรูปประเทศไปสูการเปนประเทศที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อยกระดับประเทศไทย
ไปสูการเปน Thailand 4.0 และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) และสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561
– 2565) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรการพัฒนา
ดิ จิ ทัล ของประเทศไทย ในระยะเวลาอี ก 3 ปขางหนา ให เกิ ดความเหมาะสมและสอดคล องกับผลของการ
ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยที่ผานมา ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในอนาคต
โดยแผนนี้ ป ระกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงานโครงการที่ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุงที่จะประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางมาตรฐานการ
ใหบริการสารสนเทศภายในองคกร เพื่อยกระดั บมาตรฐานการปฏิ บัติราชการใหตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล
อิ เล็ กทรอนิ กส โดยการเร งพั ฒนาสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ นการบริ ห าร พั ฒ นาคุ ณ ภาพของการให บ ริ ก าร
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุงองคกรใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศและขาวสารใหแกหนวยงานภายในและภายนอก ตอลดจนประชาชนโดยทั่วไปไดอยางโปรงใส
รวดเร็ ว และตรงกับความตองการมากยิ่ งขึ้น รวมทั้ ง เปนการเพิ่ มศั กยภาพการบริ หารจัดการและการปฏิบั ติ
ราชการใหเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงมหาดไทยภายใตกรอบระยะเวลาตามแผนฉบับนี้

รางแผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

ก

บทสรุปผูบริหาร
ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนสงผล
กระทบตอการพัฒนาประเทศ ทําใหรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศมีความจําเปนตองปรับตัวและปรับปรุง
กลไกภาครัฐ เพื่อใหกลไกการบริหารของหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน เอื้อตอการเสริมสรางรากฐานที่เขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางความมั่นคงในการ
พัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน จากความกาวหนาดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญหลายดาน ดังเชนปจจุบันที่คอมพิวเตอรและระบบการสื่อสารที่เขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของ
ประชาชนมากขึ้น มีการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อเชื่อมโยงการทํางานตางๆ การใชสารสนเทศในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจอยางกวางขวาง การพัฒนาของคอมพิวเตอรที่ประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือน อาทิ
หองสมุดเสมือนจริง หองเรียนเสมือนจริง สําหรับประเทศไทยการพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
การปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุนและแรงงานที่มีประสิทธิภาพต่ําไปสูการใชความรู
และความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตในขณะเดียวกันความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงเทคโนโลยี
ของประชาชน นับเปนชองโหวอันสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศใหมีความกาวหนาและพัฒนาอยางมั่นคง และสามารถแกปญหา
ความเหลื่อมล้ําของสังคม ซึ่งมีหลากหลายมิติ ทั้งดานการพัฒนาคุณภาพคน ดานการศึกษา ดานรายได ดาน
โอกาสทางสังคมและการไดรับ สิทธิป ระโยชนตางๆ การใหบ ริการของภาครัฐ นอกจากนี้ยัง รวมถึงความ
เหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (digital divide) หรือความแตกตางของชองวางระหวางผูที่ส ามารถเขาถึงและใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผูที่เขาไมถึง ไมเขาใจ และไมสามารถใชประโยชนจากไอทีซี จึงสงผลให
หนว ยงานภาครัฐ จะตองเรงปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีความเขมแข็ง นาเชื่อถือ โปรง ใส และ
ตรวจสอบได ซึ่งในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด สมรรถนะขององคกรนั้น จําเปน จะตอง
มุง เนน ใหค วามสํา คัญ ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหมีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานใหสามารถบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว
ทันตอสถานการณ เปนไปตามนโยบายที่กําหนดเปาหมายการพัฒนาดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือ
สําคัญของประเทศไทยเพื่อมุงเปาสู “Thailand 4.0” เพื่อใหทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยมีความ
ชัดเจนจึงไดกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 –
2580) และแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยไดกําหนด
กรอบการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในระยะ 5 ป โดยมุงเนนการเปลี่ยนผานประเทศไปไปสูการเปนประเทศที่ขับเคลื่อน
และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อันเปนการสราง
รากฐานการพั ฒ นาประเทศให เ ป น ประเทศที่ ขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาทั้ งในมิ ติท างเศรษฐกิ จ และสัง คมดว ย
นวัตกรรม เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติ กระทรวงมหาดไทย
เปนหนึ่งในหนวยงานที่ตองนํานโยบายดังกลาวไปขับเคลื่อนเพื่อสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม จึงไดดําเนินการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายใตนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลั กเกณท และวิ ธี การบริ หารกิ จการบ านเมืองที่ดี (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทําแผนปฏิบั ติการดิจิทั ล
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 สําหรับหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดใชเปนแนวทาง
ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศให เ ป น ไปในทิ ศทางเดีย วกั น ตลอดจนเป น ไปตามเกณฑ ตั ว ชี้ วั ด และ
ประเมิ นผลการดําเนิ นงานและบริหารราชการให มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล ในการนี้ ไดมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน เพื่อนําไปสูการกําหนด
จุดยืน วิสัยทัศน พันธกิจ เป าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร รวมทั้ง ไดมีการกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด ระดั บ
เปาประสงค แผนงาน/โครงการของหนวยงานที่รับผิดชอบไว ดังนี้

3.1 จุดยืน (Positioning)
ดานโครงสรางพื้นฐานและบูรณาการระบบงาน : มีฐานขอมูลและระบบโครงสรางพื้นฐาน
ที่สําคัญใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางเปนเอกภาพ
 ดานการใหบริการประชาชน : ใหบริการภาคประชาชนดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่งายตอการเขาถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม
 ดานกระบวนการการดําเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพื่อการ
จัดการองคกรอยางครอบคลุมและกาวไปสูองคกรประสิทธิภาพสูง
 ดานศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณ


3.2 วิสัยทัศน (Vision)
“เปนกระทรวงชั้นนําที่มีศักยภาพในการประยุกตและบริการภาคประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”

3.3 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน
2. พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. บูรณาการระบบงานและฐานขอมูลเพื่อคุณภาพขอมูลหลัก
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4. บริหารจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
5. พัฒนาศัยภาพบุคลากรสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

3.4 เปาหมาย (Goal)
ป 2565 เปนกระทรวงที่มีศักยภาพการบริการและการดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
 ดานบริการภาคประชาชน : ป 2564 รอยละ 80 ของบริการภาคประชาชน สามารถ
เขาถึงไดดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
 ดานบูรณาการขอมูลและระบบงาน : ป 2563 รอยละ 80 ของระบบงานและฐานขอมูล
มีความสามารถในการทํางานรวมกันไดอยางบูรณาการ
 ดานบุคลากร : ป 2563 รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนายกระดับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล
 ดานเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน : ป 2564 รอยละ 100 ของหนวยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยมีการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคลองตามขอบังคับและ
กฏหมายดิจิทัล

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสรางพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration)

เปาประสงค : เพื่อการบูรณาการระบบงาน ฐานขอมูลและระบบโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางเปนเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนารวมกัน
ลดความซ้ําซอนในการจัดหาและลงทุน
แผนงาน 1.1 การบูรณาการฐานขอมูลหลักกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัด : จํานวนระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมตอและทํางานรวมกันได
แผนงาน 1.2 บูรณาการระบบโครงสรางพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัด : จํานวนระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีผลสําเร็จในการบูรณาการ
แผนงาน 1.3 การบูรณาการระบบ GIS
ตัวชี้วัด : จํานวนหนวยงานที่รวมในการบูรณาการและใชงานระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย

 ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล (Digital Services)

เปาประสงค : กระทรวงมหาดไทยมีบริการภาคประชาชนดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกบริการ
แผนงาน 2.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน
ตัวชี้วัด : 1. จํานวนบริการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเขาถึงไดจากเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ กระทรวงมหาดไทย
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แผนงาน 2.2 การพัฒนางานบริการสูระบบดิจิทัล
ตัวชี้วัด : 1. จํานวนบริการที่ปรับปรุงสูฐานบริการแบบดิจิทัล
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

(Smart Operations)
เปาประสงค : มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใชเพื่อการจัดการ
องคกรอยางครอบคลุม
แผนงาน 3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเตรียมความพรอมการเผชิญเหตุ การบัญชาการ
และบริหารความตอเนื่อง
ตัวชี้วัด : ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการสถานการณและจัดการภัยพิบัติ
แผนงาน 3.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด : 1. ความสามารถในการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. จํานวนเหตุบุกรุกดานระบบสารสนเทศ
แผนงาน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด : มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อางอิงไดตาม
มาตรฐานสากล

 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรางสรรคและประยุกตใชงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and
Innovation)
เปาประสงค : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
คานิยมในการใชงานเทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาณ และมีองคความรูเพื่อ
สรางสรรคนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน 4.1 กิจกรรมการสงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเขาประกวด
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมดานการสรางนวัตกรรมดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย
แผนงาน 4.2 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด : 1. รอยละของหลักสูตรฝกอบรมที่ไดจัดหรือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
2. จํานวนบุคลากรที่สอบผานและไดประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ

แผนงาน 4.3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการองคความรูดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด : จํานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการองคความรู
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 วัตถุประสงค
1.2 กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565
บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและนโยบายที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวงมหาดไทย
๒.๑ กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
2.๒ โครงสรางของกระทรวงมหาดไทย
2.๓ อํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
2.๔ วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย
บทที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกระทรวงมหาดไทย
3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment
3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
4.1 จุดยืน (Positioning)
4.2 วิสัยทัศน (Vision)
4.3 พันธกิจ (Mission)
4.4 เปาหมาย (Goal)
4.5 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
4.6 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงมหาดไทย
4.7 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย
4.8 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
บทที่ 5 รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
5.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสรางพื้นฐาน
กระทรวงมหาดไทย (Integration)
5.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล
(Digital Services)
5.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการดําเนินการดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations)
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บทที่ 1
บทนํา

กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว กระทรวงมหาดไทยไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการมาตั้งแตป พ.ศ. 2508 โดยเริ่มจากการใหบริการสื่อสารใหกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสังกัดอื่นตามที่รองขอใหครอบคลุมพื้นที่ 30 จังหวัดในภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเวนภาคเหนือและภาคใต ทั้งนี้ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตามแนวนโยบายและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน
และการดําเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุกๆ องคกร ดังนั้น เพื่อใหกระทรวงมหาดไทย
มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจในการใหบริการประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของใหครอบคลุม
พื้นที่ทุกจังหวัดใหมีความมั่นคงปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ที่กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา
และแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่อยูภายใตนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยขอใหเรงรัด
ปรับปรุงแผนของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดังกลาว ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม
แนวนโยบายดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงไดทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561
– 2564 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมุงเนนการจัดทําให
สอดคลองและตอบสนองตอนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ที่ไดมีการกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อมุงเปาสูไทยแลนด 4.0 และสอดคลองกับ
ทิศทางการพั ฒนาด านดิ จิ ทั ลของประเทศไทยตามแนวทางที่ กํ า หนดไว ในแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งอยูภายใตนโยบายและแผนระดับระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ที่มีความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2561 - 2565 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ตลอดจนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพื่อสรางกลไกใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานบูรณาการการ
ทํางานรวมกันโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกประชารัฐ ในการเรงการเปลี่ยนผานประเทศสูยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ซึ่งแผนดังกลาวนี้จะเปนแผนที่มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนตอความสําเร็จตอเปาหมายตาม
ภารกิจที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให
กระทรวงมหาดไทยกาวไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไววา “เปนกระทรวงชั้นนําที่มีศักยภาพในการประยุกตและ
บริการภาคประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”
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ประกอบกั บ กระทรวงมหาดไทยไดกํ าหนดวิสัย ทัศ น (Vision) ไว ว า “ประชาชนมี ร ากฐาน
การดํารงชีวิตและพัฒนาสูอนาคตไดอยางมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้
ตามกรอบแนวทางการพั ฒนาเพื่อไปสู วิสัยทัศนที่กําหนดไว กระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการพั ฒนาที่ชัดเจน
ทั้งระยะยาว และระยะสั้น ตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว คือ แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิ บั ติ ราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565
ตามลําดับ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไวเ ปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายภายใตกรอบภารกิจหลัก
ของกระทรวงมหาดไทย แตยังไมไดมีการวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อ
การไปสูเปาหมายขององคกรอยางชัดเจน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงมีความจําเปนตองดําเนินการวิเคราะห
บริบทที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจ เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาดานดิจิทัลของ
กระทรวงมหาดไทยใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางที่กําหนดไวขางตน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดใชเปนกรอบและทิศทางในการ
ปฏิบัติงานในดานดิจิทัลใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวไดอยางแทจริง โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

1.1 วัตถุประสงค

1) เพื่อศึกษา วิเคราะห ขอมูลพื้นฐาน แนวนโยบายดานดิจิทัลของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรตางๆ
ที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับชาติ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565
2) เพื่อใหกระทรวงมหาดไทย มีกรอบทิศทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
3) เพื่ อ กํ า หนดเป า หมายและตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานได และสอดสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
4) เพื่ อ ให ห น ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ได ใ ช เ ป น กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาด า น
เทคโนโลยีดิจิทัลรวมกัน

1.2 กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565

การจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การดิ จิ ทั ล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบด ว ย
สาระสําคัญ ดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย
บทที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกระทรวงมหาดไทย
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565
บทที่ 5 รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565
บทที่ 6 การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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บทที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย
แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ป (พ.ศ. 256 - 2564 ) ของ
กระทรวงมหาดไทย ไดใชแนวทางการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการมาเปน
กรอบในการปรับปรุงเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติฉบับนี้ โดยเนื้อหาในบทนี้เปนการเสนอสรุปผลการศึกษาภาพรวม
นโยบายและยุทธศาสตรที่มีผลตอการกํ าหนดยุทธศาสตร ในด านเทคโนโลยีดิจิ ทัลของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งจะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ตัวชี้วัด ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนการ
ชี้ใหเปนถึงความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการวิเคราะห SWOT และ
การกําหนดยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตนของกระทรวงมหาดไทยตอไป ดังแผนภาพนี้

๒.๑ กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนปฏิรูปประเทศ
(พ.ศ. 2561 – 2565)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2563 - 2565)

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนปฏิบัติการดานดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. 2563 - 2565)

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. 2563 - 2565)

แผนภาพ : กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580)
บริ บ ทของโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปทํ า ให เ ทคโนโลยี เ ข า มามี บ ทบาทในกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
กระบวนการผลิต การคา การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมทั้งการทํางานของภาครัฐมากขึ้น
ทั้งในมิติการใหบริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติการกําหนดนโยบาย จนสงผลใหรัฐบาล
ตองกําหนดนโยบายในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกําลังเผชิญอยูหรือ
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยตระหนักถึงความทาทายและโอกาสดังกลาวรัฐบาลไดมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมทั้ง กําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง มีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช
อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล อม ความมั่น คงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคล องกั น ด า นความมั่ น คงในประชาคมอาเซี ย นและประชาคมโลกอยางมี เกีย รติแ ละศักดิ์ศ รี
ดังวิสัยทัศนที่กําหนดไว ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทย
มีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทาง
การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไปจะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร
จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ
ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมี
ความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ
ปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหา
แบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและ
มิ ต รประเทศทั่ ว โลกบนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่อ เอื้ อ อํา นวยประโยชนตอ การดํา เนิน การของ
ยุทธศาสตรชาติดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ไดแก
(1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในดานอื่นๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม
(2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ
ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ
(3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทย
สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการ
ยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึง การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศ
ไดในคราวเดียวกัน
3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้ง กาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและ
อนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา
เพื่อ สว นรวม การกระจายอํา นาจและความรับ ผิด ชอบไปสูกลไกบริห ารราชการแผน ดิน ในระดับ ทอ งถิ่น
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้ ง
ในมิ ติสุ ขภาพ เศรษฐกิจ สั งคมและสภาพแวดล อมใหเปน ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทํ า
ประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒ นาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเ ปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในทุกมิติ
ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน
อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและ
พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล
รวมทั้ง มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม
ความชื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ
และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2564)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและ
บูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมาย
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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วาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติและตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560
โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติและ
ตอมาเมื่อวันที่ 13 ตุล าคม พ .ศ . 2561 ไดมีร าชกิจ จานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 82 ก ประกาศ เรื่อง
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทําแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มีทั้งสิ้น
23 ประเด็นแผนแมบท ซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติให เปนไปตามนั้น รวมทั้ง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบท ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติเพื่อให
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนภายในชวงเวลาดังกลาวไดกําหนด
แผนแมบทประเด็นตาง ๆ ไวตามรายละเอียด ดังนี้
1) แผนแมบทประเด็นความมั่นคง ถือเปนกรอบแนวทางการดําเนินการหลักที่จะนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางในภาพรวมที่เปนรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ป ตามที่ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงไดกําหนดเอาไว
ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเปาหมายสําคัญประกอบดวยประชาชนอยูดีกินดีและ
มีความสุข บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนมีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่
ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศและการบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปน
รูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(2) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ
(4) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองคกรภาครัฐ
และมิใชภาครัฐ
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
2) แผนแมบทประเด็นการตางประเทศ ไดกําหนดกรอบนโยบายตางประเทศของไทยเพื่อใหทุก
สวนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติทั้ง ๖ ดาน ในมิติการตางประเทศอยางบูรณาการและเปนเอกภาพ
โดยมีเปาหมายสําคัญคือ “การตางประเทศไทยมีเอกภาพทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ประกอบดวยเปาหมายและประเด็นสําคัญ ไดแก มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล
มีสถานะและเกียรติภูมิและมีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณวาการตางประเทศที่มีพลวัตจะชวยใหประเทศชาติและ
ประชาชนไทย ซึ่งประกอบดวยแผนยอย 5 แผน ดังนี้
(1) ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (มีความมั่งคั่ง
ยั่งยืน)
(2) การพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ (มีมาตรฐานสากล)
(3) การสงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ)
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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(4) การตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง)
(5) ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (มีความมั่นคง)
3) แผนแมบทประเด็นการเกษตร เปนประเด็นที่ใหความสําคัญกับการปรับตัวจากการทําเกษตร
แบบดั้งเดิมไปเปนเกษตรอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรที่มีมูลคาเพิ่มสูง การเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยอาศัย/
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคูไปกับการสรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยอาหาร เพื่อเปนภาคการผลิตที่สรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได ซึ่งมี ๖ แผนยอย ดังนี้
(1) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
(2) เกษตรปลอดภัย
(3) เกษตรชีวภาพ
(4) เกษตรแปรรูป
(5) เกษตรอัจฉริยะ
(6) ระบบนิเวศของภาคเกษตร
4) แผนแมบทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต เปนประเด็นที่ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเปนองครวมและการสรางระบบนิเวศใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตไดเติบโต โดยเนนการ
สรางรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาของอุตสาหกรรม
และบริการ ทั้งดานบุคลากรและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนการพัฒนาตอยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม
ที่มีความเขมแข็งและสรางโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสรางศักยภาพใหมในระยะตอไปจะเปนการ
สนับสนุนใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตไดเติบโตเปนเสาหลักของเศรษฐกิจไทยสรางมูลคาเพิ่มดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศและเปนผูนําของ
อุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งประกอบดวย ๖ แผนยอย ดังนี้
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ
(2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
(4) อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
(5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
(6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
5) แผนแม บทประเด็ นการทองเที่ยว แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นสรางความ
หลากหลายดานการทองเที่ยวจะใหความสําคัญกับการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวระดับโลก
ที่เปนกลไกหลักในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะตองพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระบบ มุงเนน
นั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม คุ ณ ภาพ สร า งความหลากหลายด า นการท อ งเที่ ย วให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
นักทองเที่ยว รวมถึงใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพแตยังคงรักษาจุดเดนของ
ประเทศด านขนบธรรมเนี ยมประเพณี วั ฒนธรรมอั ตลักษณความเปนไทย ตลอดจนใหคุณคากับสิ่ งแวดล อม
ธรรมชาติไวได โดยมี 6 แผนยอย ดังนี้
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(1) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
(2) การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
(3) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทย
(4) การทองเที่ยวสําราญทางน้ํา
(5) การทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
(6) การระบบนิเวศการทองเที่ยว
6) การพื้นที่และเมืองนาอยู ใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะที่สามารถ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนที่อยูอาศัยลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ทุกกลุม โดยผานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ประกอบดวย ๒ แผนยอย สรุปไดดังนี้
(1) การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ
(2) การพัฒนาพื้นที่เมืองพิเศษ
7) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสและดิจิทัล พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศโดย
มุงเนน การขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและ
ระบบโลจิสติกส พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการ ลดตนทุนการผลิตและบริการใหแขงขันไดในระดับสากล สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
และภู มิ ภ าคอย า งเป น ระบบ รวมถึ ง พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การให ส ามารถรองรั บ การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติและปรับตัวไดทันกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใตแผนแมบท
ดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก
(1) ดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
(2) ดานพลังงาน
(3) ดานดิจิทัล
(4) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
8) การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จะใหความาสําคัญกับการพัฒนาผูประกอบการไทยใหเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ
การเปนผูประกอบการที่มีอัตลักษณชัดเจนมีความสามารถในการแขงขันและมีนวัตกรรมในการสรางรูปแบบ
ธุรกิจ นวัตกรรมของสินคาและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาและการใหบริการ ตลอดจน
มี ทั กษะในการใช ร ะบบเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิ ทัล และมี ความสามารถในการเขาถึ งตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชนหรือ
วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง เกษตรกรซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผูประกอบการยุคใหม ประกอบดวย 5 แผนยอย ดังนี้
(1) สรางผูประกอบการอัจริยะ
(2) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
(3) สรางโอกาสเขาถึงตลาด
(4) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล
(5) ปรับบทบาทและโอกาสเขาถึงบริการภาครัฐ
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9) เขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวันออก จะให ความสําคัญกั บการพั ฒนาพื้ นที่เพื่อเป นต นแบบการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณแบบ โดยกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมเพื่อใหเกิดการลงทุนอยาง
เปนรูปธรรม สนับสนุนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน
และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประกอบดวย 6 แผนยอย ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(2) พัมนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย
(3) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
(4) พัมนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(5) พัฒนาเมืองใหมอัจฉริยะนาอยูมหานครการบินภาคตะวันออกและศูนยกลางการเงิน
(6) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล
10) การปรับเปลี่ยนบนคานิยมและวัฒนธรรม ใหความสําคัญกับการปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรม
ที่ พึ ง ประสงค การหล อหลอมคุ ณ ค าที่ ดี มี คุ ณธรรมจริ ย ธรรมมี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี จิ ต สาธารณะที่ คํ านึ ง ถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมและพฤติกรรมของมนุษยที่เปลี่ยนไปในแตละชวง โดยมุงเนนใหสถาบันทางสังคม
รวมปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค โดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ
และภาคเอกชน” ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะที่เปน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิตโดยตอง
วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตการพัฒนาคนใหมีสุขภาพกายและใจที่ดีบนพื้นฐานของ
การมีสวนรวมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ
รวมทั้งชุมชน ประกอบดวย 3 แผนยอย ดังนี้
(1) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปน
พลเมืองที่ดี
(2) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ
(3) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
11) การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแต
ชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษย
ที่มีศักยภาพมีทักษะความรู เปนคนดีมีวินัยเรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงินมีความสามารถ
ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิต
อยางมีคุณคา รวมถึง การพัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยที่เคยกระทําผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมได
อยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก
(1) การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
(2) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุน
(3) การสงเสริมศัยกภาพผูสูงอายุ
(4) การพัฒนาและยกระดับศัยกภาพแรงงาน
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12) การพัฒนาการเรียนรู ใหความสําคัญกับการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรูในทุกระดับตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหมการเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมทั้ง สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา ประกอบดวย 2 แผนยอย ไดแก
(1) ปฏิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(2) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนแมบทการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีให
ความสําคัญกับการเสริมสรางการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดี
ไดดวยตนเอง พรอมทั้ง สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีและมีทักษะ
ดานสุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับ สนุน การสรางสุขภาวะที่ดี
ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก
(1) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง
(2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดีโดยใชชุมชนเปนฐาน
(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี
(4) การกระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
(5) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซาที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
14) แผนแมบทประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนแมบทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการสราง
คุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศใหความสําคัญกับการสงเสริมการใชกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื่องมือ
ในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสรางนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจ
เปนนักกีฬาและการใชกีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรางความสามัคคีของคนในชาติ หลอหลอม
การเปน พลเมืองดีพัฒ นาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปน เลิศและกีฬาเพื่อการ
อาชีพในระดับนานาชาติในการสรางชื่อเสี ยงและเกี ยรติภู มิของประเทศชาติ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
ประกอบดวย 3 แผนยอย ไดแก
(1) การสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิตและการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการ
(2) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ
(3) การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ
15) แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม สงเสริมใหครอบครัวมีความรูและทักษะ
ในการวางแผนชีวิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางครอบครัว
อบอุนเขมแข็งเนนการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกใหประชาชนไทยมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในทุกมิติ โดย
ระดมกําลังจากประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัยและจากภาคสวนตางๆ ในทุกระดับไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน
ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น รวมเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พรอมกับการสงเสริมใหผูสูงอายุ
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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เปน พลังสังคมดวยการถายทอดประสบการณและภูมิปญญา การพัฒนาสังคมดวยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
บทบาทเพศ พัฒนาผูนําและอาสาสมัคร ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก
(1) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
(2) การเสริมสรางทุนทางสังคม
(3) การเตรียมสังคมไทยใหพรอมที่จะรองรับสังคมสูงวัย
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการ
ตนเอง
16) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากหรือเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่
และชุมชนทองถิ่น ยกระดับเกษตรกรใหกาวสูการเปนผูประกอบการในภาคการเกษตร โดยการสงเสริมใหเกษตรกร
ฐานรากสามารถเขาถึงแหลงขอมูล ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหลงน้ํากระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบภาษีพัฒนาระบบขอมูลเขตปาและ
ที่ดินใหชัดเจนเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงระหวางเขตพื้นที่ปาทับซอนพื้นที่ทํากินของประชาชน รับรองสิทธิ
ชุมชนในการเขาใชประโยชนที่ดินและกระจายการถือครองที่ ดิ นในขนาดที่ เหมาะสมตอการประกอบอาชี พ
เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก
(1) การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ดวยความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) ชองทางการตลาดเครือขายและกติกาที่ลดความเสียเปรียบ
(3) การเขาถึงทุน
(4) การเขาถึงทรัพยากรที่ดินและแหลงน้ํา
(5) กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ
17) แผนแมบทประเด็นการสรางหลักประกันทางสังคม สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม
และเหมาะสมกับทุกเพศสภาวะและทุกกลุมประชากรตลอดชวงชีวิต โดยตองอาศัยระบบขอมูลประชากรที่ทันสมัย
และเที่ยงตรงเพื่อสามารถพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ การใหบริการและคุมครองพิทักษสิทธิ์ใหครอบคลุมผูมี
รายไดนอยหรือประชากรที่มีความตองการเฉพาะดานไดอยางครอบคลุมและสอดคลองกับความตองการปราศจาก
ความเหลื่อมล้ําในดานคุณภาพ โดยในแผนแมบทนี้ ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก
(1) นโยบายและกลไกคุมครองแรงงาน
(2) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
(3) กลไกเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษาและความรวมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาในระดับพื้นที่
(4) มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม
(5) ระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภค
18) แผนแมบทประเด็นการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนรากฐานในการสรางการเติบโตทางดานเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบก
และในทะเล ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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(1) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
(4) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
(5) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
19) แผนแมบทประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ เปนเรื่องที่มีความสําคัญและสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งแผนแมบทภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะ 20 ป ประเด็น
การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบบเพื่อสรางความมั่นคงดานน้ําของประเทศ ประกอบดวย 3 แผนยอย คือ
(1) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ
(2) เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มจาก
การใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล
(3) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ
20) แผนแม บทประเด็ นการพั ฒนาบริ การประชาชนและการพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพภาครั ฐ
มุงพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง เพื่อใหการใชงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใชมีการปรับสมดุลภาครัฐ โดยการปรับขนาดของภาครัฐใหเหมาะสมกับภารกิจเสริมสรางบทบาท
ของภาคสวนอื่นๆ ตลอดจนสรางบุคลากรภาครัฐที่เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกและเปนคนเกง
มีความรู ความสามารถ ซึ่งประกอบดวย 5 แผนยอย ดังนี้
(1) การพัฒนาบริการประชาชน
(2) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง
(3) การปรับสมดุลภาครัฐ
(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(5) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21) แผนแมบทประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหความสําคัญในการพัฒนา
กลไกและกระบวนการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในสวนของการปองกันและการปราบปราม
โดยการสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
สงเสริมสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของภาคีองคกร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ
เครือขายตางๆ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 2 แผนยอย ดังนี้
(1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) การปราบปรามการทุจริต
22) แผนแมบทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เนนการพัฒนากฎหมาย
ใหเหมาะสมกับบริบทตางๆ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดจนการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความ
โปรงใสและมีประสิทธิภาพสงเสริมและบริหารจัดการใหกระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาคความเทาเทียม
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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กันและเกิดเปนธรรมในสังคม รวมทั้งมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช ประกอบดวย 2
แผนยอย ดังนี้
(1) การพัฒนากฎหมาย
(2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรรม
23) แผนแมบทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญในการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติดานตางๆ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของประเทศไทยโดยประเทศไทยมีจุดแข็ง อาทิ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมและกฎหมายที่เอื้อตอการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่มีความทาทายในดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สําคัญ เชน การ
กําหนดโจทยการวิจัยที่ตอบความตองการของภาคการผลิตและบริการหรือปญหาของสังคม การบูรณาการ
หน ว ยงานด า นการวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ตกรรมและการขาดแคลนบุค ลากรนัก วิจัย โดยแผนแม บ ทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ เรื่องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก
(1) ดานเศรษฐกิจ
(2) ดานสังคม
(3) ดานสิ่งแวดลอม
(4) ดานองคความรูพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ
(พ.ศ. 2561 – 2565)
1) ดานการเมือง : ประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักยอมรับความเห็นที่แตกตางพรรคการเมือง ดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผย
ตรวจสอบได นักการเมืองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมือง
โดยสันติวิธี
2) ดานการบริหารราชการ : องคกรภาครัฐเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกัน กะทัดรัดแตแข็งแรง
ทํางานเพื่ อประชาชนโดยเชิ งพื้นที่เป นหลัก จัดระบบบริ หารและบริการใหเปนดิจิทัล จัดระบบบุคลากรใหมี
มาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรมและสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต
3) ดานกฎหมาย : ใหกฎหมายดีและเปนธรรมสอดคลองกับหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือสงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกฎหมายอยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจ
และสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยงาย และมีการบังคับใชกฎหมายอยางถูกตองและเปนธรรม
4) ดานยุติธรรม : ใหทุกขั้นตอนมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกชวยเหลือประชาชน
โดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถวงดุล
ระบบนิติวิทยาศาสตรมีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อตอการแขงขันของประเทศ
5) ดานเศรษฐกิจ : มีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโต
อยางครอบคลุมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจสมรรถนะสูงขึ้น
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษา
ฟนฟูและยั่งยืน เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
ทั้งทรัพยากรทางบก (ปาไมและสัตวปา ดิน แร) ทางน้ํา ทางทะเลและชายฝงความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดลอม
7) ด า นสาธารณสุ ข : ระบบบริ ก ารปฐมภู มิ มี ค วามครอบคลุ ม ระบบสุ ข ภาพของประเทศ
มีเอกภาพ กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแตละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลักการสรางนําซอม และผูที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเทาเทียมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปน
8) ดานสื่อสารมวลชน : เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที่ของสื่อ
บนความรับผิดชอบกับการกํากับที่มีความชอบธรรมและการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ
การรับรูของประชาชนและสื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ
และปลูกฝงทัศนคติที่ดี
9) ดานสังคม : คนไทยมีหลักประกันทางรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสูการที่จิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดาน
สังคมที่บูรณาการ และใหชุมชนทั้องถิ่นมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง
10) ดานพลังงาน : ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับ
ของประชาชน สงเสริมดานเทคโนโลยีและการมีสวนรว มของประชาชนในการบริหารจัด การดานพลังงาน
มีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับดานพลังงาน
11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : มีมาตรการควบคุม กํากับ
ติดตาม การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐสามารถเขาถึง
และตรวจสอบได ยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัยมาตรการทางปกครอง เพื่อใหประเทศไทยปลอดทุจริต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดถูกจัดทําขึ้นในชวงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น
โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน และชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง
เกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุล
และยั่งยืน
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ไดจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 2580) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้ง การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับ กลุมอาชีพ ระดับภาค
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการ
ใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคมและ
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให ส ามารถปรับ ตัว รองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได อย างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับใหการ
พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ไดกําหนดเปาหมายรวมไว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
• คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทัน สถานการณ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเปนไทย
• ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
และเปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอย รอยละ 15
• ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน บริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด กลาง และขนาดเล็กที่
เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรค คุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหม ๆ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้ง กระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส
พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัว ของภาคการผลิต และบริการ
• ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ งแวดลอ มสามารถสนั บสนุ น การเติ บโตที่เ ป น มิต รกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ําโดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ 7
ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นและรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
• มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดีและเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความ
พรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสงโลจิสติกส หวงโซมูลคาเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญ
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลกและอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค
ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น
• มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน ดําเนินการแทนไดดีกวา
ลดลง เพิ่ มการใช ร ะบบดิ จิ ทั ล ในการให บ ริการ ปญ หาคอรรัป ชั่น ลดลงและการบริห ารจัดการขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอั น ดั บ ความยากง า ยในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศดี ขึ้ น การใช จ า ยภาครั ฐ และระบบงบประมาณ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ฐานภาษี ก วา งขึ้ น และดั ช นี ก ารรั บ รู การทุ จ ริต ดีขึ้ น รวมถึง มี บุค ลากรภาครัฐ ที่ มีค วามรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีทั้งหมด 6
ยุทธศาสตรตามกรอบของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และมีอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน รวม
ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมี
ปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรู
และทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนา
ในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องมีสุขภาวะที่ดีขึ้นคนทุกชวงวัยมีทักษะความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
ประกอบดวย
1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ
6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาในชวงที่
ผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในสังคมไทย
มีความคืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงจําเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทาง
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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สังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี ความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเอง
และไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
1) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดสามารถเขาถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
2) การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมและทั่วถึง
3) เสริมสรางศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดมีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ํากวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจํากัด
ภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตั ว ช า ซึ่งการพั ฒ นา 5 ปตอจากนี้ไปจึงเนน ใหเศรษฐกิจ เติบ โตไดตามศักยภาพและ
มีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว อยางตอเนื่องและมาจาก
ความร ว มมื อ กั น มากขึ้ น ประชาชนและผู ป ระกอบการเข า สู ร ะบบภาษี ม ากขึ้ น และประเทศไทยมี ขี ด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยาง
เขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
นิเวศน การทองเที่ยวสามารถทํารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งในดานการคลัง
2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนน
การสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการคาการลงทุนเพื่อ
ยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ รวมทั้ง
การดํารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ปาไม ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่ม
สู งขึ้ น ตามการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ และชุ มชนเมื อ ง การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย พิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผั นผวนและรุนแรงมากขึ้น และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป
จึงมุ งเน นการรั กษาและฟ นฟูฐ านทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความมั่น คงดานน้ําและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอ

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน
3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ละเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคง
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม บทบาท
ของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอาชญากรรมขามชาติและการกอการรายและภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใตและการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป
จึงเน นในเรื่องการปกปองและเชิ ดชูส ถาบัน พระมหากษั ตริยใหเปนสถาบันหลั กของประเทศ สั งคมมี ความ
สมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ
ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ
ภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานดานความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงคไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและการปองกันภัยคุกคามขามชาติ
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล
5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงาน
ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ยุ ทธศาสตร ที่ 6 การบริ หารจั ด การในภาครัฐ การปองกัน การทุจ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการ
พัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไมสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้ง การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่อง
การลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ
รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้นและการลดจํานวนการดําเนินคดี
กับผูมิไดกระทําความผิดโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพื่อใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชน
และภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและอํานวยความสะดวก ตรงตามความตองการ
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดรับ
การบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใสและ
ยุติธรรม
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทัน สมัยเปนธรรมและสอดคลองกั บ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ผานมาการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่ องในการดําเนิน การและปญหาเชิ ง
ปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทําใหมีขอจํากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขม
ของการใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ํา เพิ่มปริมาณ
การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของ
ทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส
และการอํานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอ
ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายและลดการพึ่งพากาซ ธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการ
เดินทางและขนสงของประเทศพัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศและพัฒนาระบบขนสงน้ํา
2) การสนับ สนุน การพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุต สาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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3) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคา
4) พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ
ใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ
6) พัฒนาระบบน้ําประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและทั่วถึงและการบริหาร
จัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมาอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรูเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงตกอยูกับประเทศผูเปน
เจ าของเทคโนโลยี อี กทั้ ง การลงทุ น ด านการวิจัย และพัฒ นายังไมเพีย งพอที่ จ ะขับ เคลื่ อนประเทศสู สั งคม
นวัตกรรมได ซึ่งการพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ
การแข งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สําคั ญ
ประกอบดวย
1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
2) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี
3) พั ฒ นาสภาวะแวดล อ มของการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
ดานบุคลากรวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประเทศไทยตองใชป ระโยชนจากศั กยภาพและภูมิ สังคมเฉพาะของพื้น ที่และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุก
เพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัว
ของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการ
พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้ง ลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นยั งเป น โอกาสในการเปด พื้น ที่เศรษฐกิจ ใหมบ ริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคา การลงทุ น
ในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาค
และมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น การเพิ่มจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับ
คนทุกกลุมในสังคมพืน้ ที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
การเพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
1) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือใหเปน
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการ
พึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนําพัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริม
การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
และเกิดผลที่เปนรูปธรรม
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวา งประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒ นาความรว มมือ
ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการ
พัฒนาและขยายความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอื่น ๆ กับมิตรประเทศและเปน การ
ขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดําเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกําหนดเปนแนวทางการดําเนินนโยบาย
การคาและการลงทุนที่เสรี เปดกวางและเปนธรรม ดําเนินยุทธศาสตร เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม ๆ สงเสริม
ใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนทีส่ ําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน
และเอเชีย รวมทั้ง มีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน
เอเชียตะวันออก และเอเชียใตและประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับโดยมีแนวทาง
การพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
1) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหมสําหรับ
สินคาและบริการของไทย
2) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบความ รวมมือ
อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวย
ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส
3) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดน
ในภูมิภาค
4) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย
5) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง ยุทธศาสตร
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ
7) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค
8) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน
9) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศ และดานการตางประเทศ
10) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2565)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 ตามที่สภาความมั่นคงแหงชาติเสนอนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชเปนกรอบหรือทิศทางในการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข
หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามรวมกัน เพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ โดยกําหนดเปายเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
และกลยุทธในแตละประเด็นความมั่นคง รวมถึง การประเมินและวิเคราะหแนวโนมบริบทความมั่นคงทั้งปจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 - 2565) รวมทั้งนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงที่เกี่ยวของ และยุทธศาสตรการจัดสรร เพื่อสนับสนุนและประสานการบูรณาการการ
ดําเนินงานใหเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
1) เพื่อสงเสริมและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
๓) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสามัคคีปรองดอง ความเปนธรรม และความสมานฉันท
ในชาติเพื่อลดการเผชิญหนาและการใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ
๔) เพื่อใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขของการใชความรุนแรง
5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและสงเสริมบทบาทและความเขมแข็งของทุกภาคสวน ในการรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๖) เพื่อใหการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม พลังงานและอาหาร มีความมั่นคง
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแส โลกาภิวัตน
6) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ
ความมั่นคง อยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
7) เพื่อเสริมสรางศักยภาพของกองทัพในการปองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไมใชการสงคราม
และสามารถผนึกกําลังของกองทัพกับทุกภาคสวนในการเผชิญกับภัยคุกคามดานการปองกันประเทศในทุก
รูปแบบ
8) เพื่อสงเสริมสภาวะแวดลอมที่สรางสรรคและสันติในการอยูรวมกับประเทศเพื่อนบาน กลุม
ประเทศ อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน และการดํารงเกียรติภูมิของชาติ

วิสัยทัศน

“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยขามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสรางสรรค
ในภูมิภาค และประชาคมโลก” กลาวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ประเทศมีการพัฒนา อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤตการณ มีบทบาท
ที่สรางสรรคและรับผิดชอบ เปนที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน
ของชาติ โดยมีแผนงาน ดังนี้
๑) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
๒) การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความมั่นคง
3) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๔) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ
5) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
6) การสรางความสามัคคีปรองดอง
7) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
8) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
9) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
10) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
11) การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14) การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
15) การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร
16) การรักษาดุลยภาพสถาวะแวดลอมระหวางประเทศ
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18) การรักษาความมั่นคงดานอาหารและน้ํา
19) การรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕80)
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเปนแผนแมบทหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ในระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่กําหนดทิศทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ โดยมีจุ ดมุ งหมายเพื่อ ให ป ระเทศมี โ ครงสร างพื้ น ฐานด านไอซี ที
โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) กระจายอยางทั่วถึง ประชาชนมีความรอบรู
เขาถึงสามารถพัฒ นาและใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทั นอุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพิ่มขึ้ น
ต อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ประชาชนมี โ อกาสในการสร า งรายได แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง นี้ ไ ด
ดําเนินการโดยยึดถือหลักการพื้นฐาน คือ ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใชประโยชนสูงสุด
จากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเขาถึงของคนทุกกลุม การวางแผนจากขอมูลความพรอมของ
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ประเทศและการรวมพลังทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ
โดยไดกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และภูมิทัศนของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

1) วิสัยทัศนของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่
ประเทศไทยสามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกําหนดเปาหมาย ดังตอไปนี้
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกาวทันเวทีโลก ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ
(2) สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ผานสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและ
ทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
(4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใชประโยชนจากขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2) ภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยาง
ยั่งยืนสอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป แตเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกําหนด
ภูมิทัศนดิจิทัล เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและเปาหมายใน 4 ระยะ ดังนี้
แผนภาพ : ภูมิทัศนดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ป
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3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนา 6 ดาน คือ
แผนภาพ : ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

เพิ่มมูลคา

(1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ : เขาถึง พรอมใช จายได
(2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล : ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพสรางธุรกิจ

(3) สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล : สรางการมีสวนรวม การใชประโยชน
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
(4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล : โปรงใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว
(5) พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สรางคน สรางงาน สรางความ
เขมแข็งจากภายใน
(6) สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความ
มั่นคงปลอดภัย
โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาหรืออาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปนกลไก
ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคสวน ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การคาและการบริการ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ
เหลานั้น ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ
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แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561 – 2565)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2561 – 2565) ภายใตนโยบายและแผนระดับขาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.
2561 – 2580) เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
โดยแปลงวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสูกรอบการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุงเนนการเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู
การเปนประเทศที่ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพหรือ “Digital Transformation”
อันเปนการสรางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและ
สังคมดวยนวัตกรรม เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ดังนี้
\

ยุทธศาสตร ที่ 1

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจทิ ัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร ที่ 2

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดยวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร ที่ 3

สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร ที่ 4

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร ที่ 5

พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร ที่ 6

สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไดกําหนดเปาหมายและแนวทางการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 5 ป ที่สอดคลองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 6) และใชนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 เปนกรอบนําแนวความคิดในการวางแผนไปสู
การปฏิบัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเปาหมายและแนวทางอยางนอย
ดังตอไปนี้
(1) การดําเนิน การและการพัฒ นาใหมีการใชเ ทคโนโลยีดิจิทัลก อใหเกิดประโยชนสูงสุ ด
โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดที่ทําใหส ามารถใชรว มกัน หรือเชื่อมโยงกัน ไดห รือวิ ธีอื่น ใดที่ เปน การประหยั ด
ทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกตอผูที่เกี่ยวของ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ
ประจําป
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(2) การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งตองครอบคุลมโครงขายการติดตอสื่อสาร แพรเสีย แพรภาพในทุกรูปแบบไมวาจะอยูในภาคพื้นดิน
พื้นน้ํา ในอากาศ หรืออวกาศและเปาหมายในการใชคลื่อนความถี่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและประโยชนของประชาชน
(3) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการใหบริการหรือแอปพลิเคชั ฃั่นสําหรับประยุกต
ใชงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(4) การสงเสริมใหเกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองกัน
เพื่อใหการทํางานระหวางระบบสามารถทํางานเชื่อมโยงกันไดอยางมีความมั่นคงปลอดภับ อยูในสภาพพรอม
ใชงานรวมตลอดทั้งทําใหระบบหรือการใหบริการมีความนาเชื่อถือและมีแนวทางการสงเสริมใหเกิดการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและมีหลักประกันการเขาถึง
และใชประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
(5) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามใหเกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรางหรือเผยแพรเนื้อหาผานทางสื่อที่กอใหเกิดประโยชน
ตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
(6) การสงเสริมการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน ใหเกิดความพรอมและความรู
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชน ใชเทคโนโลยีดิจิ ทัลใหเกิ ด
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง สรางความตระหนักและรูเทาทันสื่อและสารสนเทศอื่น สงเสริมและ
สนับสนุนใหลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(7) การพัฒนาคลังขอมูลและฐานขอมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู รวมทั้งการสงเสริม
เพื่อใหมีระบบที่เปนศูนยแหงการเรียนรูและใหบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อตอการนําไปใช
ประโยชนในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัยujUJJuj
2) เปาหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) กําหนดไว ดังนี้
(1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจายรายไดและความ
มั่นคั่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่ม GDP จากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(2) สรางสังคมคุ ณภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โอกาสในการเขาถึงบริการด านสุขภาพและ
โอกาสในการเขาถึงความรูดานทักษะอาชีพ ใหกับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผูพิการและกลุมคนชายขอบ
ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหประชาชนในทุกพื้นที่
(3) พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อประหยัดการใชการดาษในทุกขั้นตอนการทํางาน ลดเวลาในการ
ติดตอ/รับบริการภาครัฐและเวลาในการจดทะเบียนเริ่มตนธุรกิจ สําหรับประชาชนและภาคธุรกิจ
(4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงให
ครอบคลุมทุกพื้นที่และสรางโอกาสใหประชาชนในชนบทเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยตนทุนที่ไมตางกับประชาชนในเมือง
(5) สรางความเชื่อมั่น เพื่อขจัดภัยคุกคามไซเบอรการโจมตีเว็บไซต หนวยงานภาครัฐ เนื้อหา
ไมเหมาะสมทางอินเทอรเน็ต กลโกงออนไลน/การฉอโกงรูปแบบใหมๆ ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหกับภาค
ธุรกิจและประชาชนในการทําธุรกรรมออนไลน
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(6) พั ฒ นากํ า ลั งคนดิ จิ ทัล เพื่อพัฒ นาทักษะดานดิจิทัล ใหกับ ทุกอาชีพ เพื่อเพิ่มผลิ ตภาพ
แรงงานและการสร า งธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม แ ละพั ฒ นาทัก ษะด านดิ จิ ทั ล ของข าราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ
ตลอดจนสรางความตระหนักใหประชาชนใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค
3) ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อการเปลี่นผานรายยุทธศาสตร ประกอบดวย 15 ประเด็นการ
ขับเคลื่อนที่สําคัญ ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 5 ประเด็น
(1) การพัฒนา SME ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Manufacturing) สูอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
(3) การพัฒนาเกษตรยุคใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agricalture)
(4) การเพิ่มมูลคาใหธุรกิจบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (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 ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
ประกอบดวย 2 ประเด็น
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infarstructure)
2) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
3.5 ยุทธศาสตรสรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 2 ประเด็น
1) การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (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)
แผนปฏิบั ติร าชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) เปน แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อให
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และการติดตามการ
ประเมิ น ผล ให ส อดคล องเชื่ อมโยงกั บ ยุ ทธศาสตรช าติ แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ และการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนดานความมั่นคงแหงชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภาและบริบทที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หนาที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อพิจ ารณาถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามบทบัญญั ติกฎหมายอื่น ๆ ประกอบด วยแลว
ภารกิจและอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย สามารถสรุปได 4 ประการ คือ
1) ดานการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการ
เลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับ สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี พระมหากษั ต ริย เ ปนประมุข การปกครองและการบริ หาร หน ว ยราชการส ว น
ภูมิภาค สวนทองถิ่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ
2) ดานเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพและความ
เปนอยูของประชาชน ซึ่งจะตองประสานและรวมมือกันอยางใกลชิดกับสวนราชการตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง
กรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุมเกษตรกร การคุมครองผูเชานา การพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร เปนตน
3. ดานสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอยของสังคม เปนตน
4) ดานการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุมชนการ
จัดที่ดิน การใหบริการขั้นพื้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและการใหบริการสาธารณูปโภค
ในเขตเมือง เปนตน
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๒.๒ โครงสรางของกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5

2-30

๒.๓ อํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวย
ความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ
สวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ สวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานรัฐมนตรี
ดําเนินงานราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี และประสานนโยบายระหวางกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
•
•
•
•
•

พัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติงาน
จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง
ดําเนินงานดานการรักษาความมั่นคงภายใน
ดําเนินงานดานการรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความเปนธรรม
สงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาค
กรมการปกครอง

•
•
•
•
•

ดําเนินงานดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ
ดําเนินงานดานการอํานวยความเปนธรรม
ดําเนินงานดานการปกครองทองที่
ดําเนินงานดานการอาสารักษาดินแดน
ดําเนินงานดานการทะเบียน
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กรมการพัฒนาชุมชน
•
•
•
•

สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน
สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทํายุทธศาสตรชุมชน
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหเปนชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน
กรมที่ดิน

• คุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ
• ใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
• บริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดทําแผนแมบท วางมาตรการสงเสริมสนับสนุนการปองกัน บรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย โดยการ
กําหนดนโยบายดานความปลอดภัย สรางระบบปองกัน เตือนภัย ฟ นฟูหลังเกิ ดภัย และการติ ดตาม
ประเมินผล เพื่อใหหลักประกันในดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
• ดําเนินงานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุม
การกอสรางอาคาร
• สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและ
กํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน และโครงสรางพื้นฐาน
• กําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรมวิศวกรรม และการผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สงเสริมและสนั บ สนุน องคกรปกครองสว นทองถิ่น โดยการพัฒ นาและใหคําปรึกษา แนะนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
การบริหารจัดการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการ
สาธารณะ
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การไฟฟานครหลวง
•
•
•
•

ดําเนินธุรกิจไฟฟาที่มีคุณภาพ เชื่อถือได และปลอดภัย
ใหบริการเชิงรุกโดยมุงเนนลูกคา
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
พัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
การไฟฟาสวนภูมิภาค

จัดหาใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให
เกิดความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
การประปานครหลวง
• สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ และจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบเพื่อใชในการประปา
• ผลิ ต จั ดส ง และจํ า หน า ยน้ํ า ประปาในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจั งหวั ด
สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตทองที่ดังกลาว
• ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเปนประโยชนแกการประปา และคํานึงถึงประโยชนของรัฐและ
ประชาชน
การประปาสวนภูมิภาค
• สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบและ จัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบ
• ผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปาทั่วประเทศ ยกเวนกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
สมุทรปราการ
• ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา
องคการตลาด
พัฒนาและบริหารเครือขายตลาดภาครัฐ และสงเสริมตลาดรวมเอกชน เพื่อเปนกลไกของรัฐบาลในการ
กระจายสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาชุมชนเพื่อประชาชน

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5

2-33

องคการจัดการน้ําเสีย
จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมสําหรับการจัดการน้ําเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ําเสียและการใหบริการ
หรือรับบริหารหรือจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย รวมทั้งบริหารหรือ
กิจการตอเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียอยางมีประสิทธิภําในเชิงเศรษฐกิจ

กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องที่กฎหมายกําหนด

เมืองพัทยา
ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องที่กฎหมายกําหนด
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๒.๔ วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน
“ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสูอนาคตไดอยางมั่นคงและสมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นิยามวิสัยทัศน
รากฐานการดํารงชีวิต

พัฒนาสูอนาคต

มั่นคง

สมดุล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

• ดูแลประชาชนทุกชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย
• ลดความยากจน
• สงเสริมการเขาถึงบริการภาครัฐ
• พัฒนาสูประเทศไทย 4.0 และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
• สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
• สงเสริมการพัฒภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
• มั่นคงในการรักษาความสงบเรียบรอยและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม
เชน ยาเสพติด แรงงานตางดาว การคามนุษย เปนตน
• มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
• มั่นคงจากสาธารณภัย
• สมดุลระหวางคนกับคน
• สมดุลระหวางคนกับธรรมชาติ
• สมดุลดานสิ่งแวดลอม
• คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี
ภายใตเงื่อนไขการใชความรูควบคูกับการมีคุณธรรมเปนพื้นฐานในการ
ตัดสินใจและการกระทํา
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พันธกิจ
1

รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน

2

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

3

สงเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

4

สงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

การเสริมสรางความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔

การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดลอมสูอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล

เปาหมาย
1. สังคมมีความสงบเรียบรอยและปลอดภัย
2. ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแขงขัน
3. ชุมชนมีความสุข
4. สภาพแวดลอมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อตอการพัฒนา
5. องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็ง
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บทที่ 3
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกระทรวงมหาดไทย
เนื้อหาในสวนนี้กลาวถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ ยวของตอการกํ าหนดยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของกระทรวงมหาดไทย โดยใชการวิเ คราะหจ ากจุดแข็ง จุด ออน โอกาสและอุป สรรค (SWOT)
กําหนดปจจัยหลักในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกรดวย 4M (Management, Machine, Money
และ Man) และใชก ารวิเ คราะหปจ จัย ภายนอกที่แ สดงถึง โอกาสและอุป สรรคดว ย PEST (Policy,
Economic, Social และ Technology) ซึ่งผลการวิเคราะหสถานการณดังกลาวไดถูกนําไปกําหนดประเด็น
ยุ ทธศาสตร ในการทบทวนเพื่ อจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การดิ จิ ทัล ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของกระทรวงมหาดไทย โดยใช
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามหลัก 4M Analysis สามารถสรุปแยกเปนจุดแข็งและจุดออน
ไดดังตอไปนี้
จุดแข็ง (Strength)
การบริหารจัดการ (Management)
• ผูบริหารเห็นความสําคัญของ IT และพรอมใหการ
สนับสนุน
• มีโครงสรางการบริหารจากสวนกลางสูระดับทองถิ่น
• มีคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย
อุปกรณและระบบ (Machine)
• มีระบบ IT ใชในทุกหนวยงาน
• มีขอมูลสําคัญตองานราชการเชน ฐานขอมูล
ประชาชน ฐานขอมูลดานภัยพิบัติ ฐานขอมูล
ระบบสาธารณูปโภค และฐานขอมูลที่ดิน
• มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
• มีการปรับปรุงใหระบบมีความทันสมัยอยูเสมอ
• มีระบบเครือขายการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ

จุดออน (Weakness)
•
•
•

•
•
•
•

•

•

ขาดความตอเนื่องของการดําเนินงานตามนโยบาย
ขาดกระบวนการทํางานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน
ขาดการบังคับใชระเบียบในดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ไดประกาศใชอยางจริงจัง

ขาดการบูรณาการของฐานขอมูล
ขาดความสมบูรณของฐานขอมูล
ขาดระบบสั่งการ และระบบการตัดสินใจ (BI)
ชองทางการเขาถึงขอมูลภาครัฐของประชาชน
จํากัด
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไมรองรับการ
ปฏิบัติงานทุกกระบวนงานขององคกร
ขอมูลกระจัดกระจายอยูหลายแหลง หลายระบบ
ไมมีมาตรฐานขอมูล ขาดการบูรณาการฐานขอมูล
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มีโทรทัศนผานดาวเทียมที่สามารถสื่อสารกับ
ประชาชนไดอยางกวางขวางมีประสิทธิภาพ
• มีการพัฒนาระบบวิดีทัศนทางไกล (VDO
Conference) ที่มีประสิทธิภาพของประเทศ
• จัดวางโครงสรางองคกรในภูมิภาคสามารถนับสนุน
ชวยเหลือจังหวัดไดอยางครอบคลุมและรวดเร็ว
งบประมาณ (Money)
• มี ก ารจั ด สรรงบประมาณด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ประจําทุกป
•

•

•

•

บุคลากร (Man)
• มีบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยกระจายในระดับ
พื้นที่ทั่วประเทศ
• มีบุคลากรดานชางเทคนิคที่มีความรูทักษะดาน IT
ของบุคลากรในสังกัดฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ

•

•

•

•

รวมทั้ง การยืนยันความถูกตอง ความสมบูรณ และ
การเชื่อมโยงกันเปนระบบเดียว
มีฮารดแวร ซอฟแวร และเครื่อขายหลายระบบ
หลายรุน บางสวนในปจจุบันใชงานไดไมดี
เทาที่ควร การบํารุงรักษาไมครบถวน
สัดสวนดานงบประมาณมีนอยไม เพียงพอตอการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
งบประมาณไมเพียงพอ
บุคลากรขาดความรูความเขาใจดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล
การเปลี่ยนแปลงโยกยายทําใหขาดความตอเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน
บุคลากรขาดทักษะเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กาวไมทันเทคโนโลยีใหมๆ
บุคลากรดาน IT มีจํานวนนอย โอนยายขามหนวยงาน
บอย ขาดแรงจูงใจและความกาวหนาไมชัดเจน
เมื่อเทียบกับสายงานอื่นๆ

3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกของกระทรวงมหาดไทย โดยใชการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามหลัก PEST Analysis สามารถสรุปแยกเปนโอกาสและอุปสรรค
ไดดังตอไปนี้
โอกาส (Opportunities)
นโยบาย กฎระเบียบ (Policy)
• กรอบความรวมมือระหวางประเทศ เพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร
• นโยบายในระดับรัฐบาลใหความสําคัญตอการ
ปรับไปสูรัฐบาลดิจิทัล

อุปสรรค (Threats)
•

•
•

มีความไมแนนอนจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง
กฎระเบียบไมสอดคลองในการนําไปสูการปฏิบัติ
ปญหาในขั้นตอนการตั้งงบประมาณ และการ
จัดซื้อ จัดจางที่ลาชา
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•

•

เศรษฐกิจ (Economic)
• ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นแตตนทุนต่ําลง
สังคม วัฒนธรรม (Social)
• คนรุนใหมมีการใชสื่อ Digital มากขึ้น
• มี ผู เ ชี่ ย วชาญจากภายนอกคอยมาให คํ า ปรึ ก ษา
และร ว มแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อการพั ฒ นาการ
ดําเนินงานในดานเทคโนโลยีผZเชี่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology)
• นวัตกรรมทําใหประชาชนสะดวกขึ้น
• ความกา วหน าและแนวโนมของเทคโนโลยีที่ เอื้ อ
ตอการนํามาใชในหนวยงาน
• มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต กั บ งานของ
กระทรวงไดหลากหลายมากขึ้น
• อุปกรณหาซื้อไดงายและราคาถูก
• การเขามาของเครือขาย Gin ระบบ Cloud และ
Big Data ทําใหมีนวรรตกรรมและชองทางใชงาน
เพิ่มขึ้น

ระเบียบราชการไมเอื้ออํานวยในการปฏิบัติงาน
ในการจัดอุปกรณ IT ที่ทันสมัยเขามาใชงาน
การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายสงผลตอการ
ดําเนินงานตามาแผนงาน โครงการ ตองปรับปรุง
บอยครั้งขาดความตอเนื่อง

•

เศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ทํ า ให ขั บ เคลื่ อ นแผนงาน
โครงการตางๆ ยากลําบาก

•

ความไมเขาใจในการใชเทคโนโลยี

•

มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว ทํ า ให
ปรับตัวไมทัน
มีภัยคุกคามดาน Cyber
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว
เกิดภัยธรรมชาติและมีการเผาทําลายทําใหระบบ
เสียหาย
ไฟกระชาก ไฟตก ทําให Sever เกิดความเสียหาย
การใช Software ที่ไมมีลิขลิทธิ์อาจทําใหเกิดการ
ฟองรองเกิดขึ้นกับหนวยงาน

•
•

•

•
•

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
กระทรวงมหาดไทยไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขึ้น
เปนครั้งแรก เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหตอบสนองตอแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในชวงระยะที่ 2 (5 ป พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีขอกําหนดการจัดทําแผนฯ ระยะดังกลาวไววา “ทุกภาค
สวนของประเทศไทยมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ”
แตในปจจุบันไดมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 1561 – 2580 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ไดกําหนด
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใชเทคโนโลยี มีความมุงหมายสําคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไทย
ใหทันตอบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปสูยุคดิจิทัล ในการชับเคลื่อน
การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมฉบั บ นี้
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพื่อกําหนดเปนแนวทางระยะสั้นใหหนวยงานภาครัฐไดใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจดวย
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาสนับสนุนการปฏิบัติราชการใหมีเกิดความรวดเร็ว โปรงใส และตอบสนองตอ
ความตองการตอความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐและสังคมฉบับดังกลาว
เพื่ อให การดํ าเนิ นการเป นไปตามแนวนโยบายและแผนระดั บชาติ ว าด วยการพัฒนาดิ จิ ทัลเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทยจึงไดทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.
2560 – 2564 ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป
ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อใหหนวยงานในสังกัดไดใชเปนกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองตอการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล กลาวคือหมายถึง “การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบจนพัฒนาสู
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 ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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4.1 จุดยืน (Positioning)
 ดา นโครงสรา งพื้ น ฐานและบู ร ณาการระบบงาน: มีฐ านขอมูล และระบบโครงสรางพื้น ฐาน
ที่สําคัญใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางเปนเอกภาพ
 ดานการใหบริการประชาชน : ใหบริการภาคประชาชนดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่งายตอการเขาถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม
 ดานกระบวนการการดําเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการ
องคกรอยางครอบคลุมและกาวไปสูองคกรประสิทธิภาพสูง
 ดานศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณ

4.2 วิสัยทัศน (Vision)
“เปนกระทรวงชั้นนําที่มีศักยภาพในการประยุกต และบริการภาคประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”

4.3 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน
2. พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. บูรณาการระบบงานและฐานขอมูลเพื่อคุณภาพขอมูลหลัก
4. บริหารจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
5. พัฒนาศัยภาพบุคลากรสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

4.4 เปาหมาย (Goal)
ป 2565 เปนกระทรวงที่มีศักยภาพการบริการและการดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
• ดานบริการภาคประชาชน : ป 2564 รอยละ 80 ของบริการภาคประชาชนสามารถเขาถึง
ไดดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
• ดานบูรณาการขอมูลและระบบงาน : ป 2563 รอยละ 80 ของระบบงานและฐานขอมูล
มีความสามารถในการทํางานรวมกันไดอยางบูรณาการ
• ดานบุคลากร : ป 2563 รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนายกระดับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล
• ดานเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน : ป 2564 รอยละ 100 ของหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มีการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคลองตามขอบังคับและกฏหมายดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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4.5 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสรางพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย

(Integration)

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล (Digital Services)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

(Smart Operations)

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรางสรรคและประยุกตใชงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Competency
and Innovation)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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4.6 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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4.7 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูง
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ

2. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

เปาหมาย
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สรางสังคมคุณภาพ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5

1. การบูรณาการระบบงาน
และโครงสรางพื้นฐาน
กระทรวงมหาดไทย
(Integration)

3. สรางสังคม
คุณภาพดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

2. การยกระดับบริการประชาชน
สูบริการดิจิทัล
(Digital Services)

4. ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัล

5. พัฒนากําลังคน
ใหพรอมเขาสู
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล

6. สรางความ
เชื่อมั่นในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดิจิทัลรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

สรางความเชื่อมั่น

พัฒนากําลังคน
ดิจิทั+ล

3. การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Smart Operations)

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สรางสรรคและประยุกตใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Digital
Competency and Innovation)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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4.8 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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บทที่ 5
รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration)

เป้าประสงค์ : เพื่อการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการ
พัฒนาร่วมกัน ลดความซ้าซ้อนในการจัดหาและลงทุน
แผนงาน 1.1 : การบูรณาการฐานข้อมูลหลักกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัด

: จานวนระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและทางานร่วมกันได้

ตารางที่ 4.1 : โครงการรองรับแผนงาน 1.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

๑

พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ e-DOPA
License กับระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน

๒

พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนา
ชุมชน

๓

โครงการบูรณาการข้อมูลช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ระสบภัย
พิบัติและภัยธรรมชาติ ผ่านระบบ smart card

๔

งานการกากับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูล (Data
Governance)

10.0000

26.0000

-

๕

โครงการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.)

122.0000

8.0000

-

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

1.5000

1.5000

๒๐.๐๐๐๐

๒๐.๐๐๐๐

๒๐.๐๐๐๐

๖๐.๐๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน (พช.)

30.0000

40.0000

๗๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
36.0000 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(กฟภ.)

-

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓.๐๐๐๐ สานักการสอบสวนและนิติ
(ปค.)

๑๓๐.๐๐๐๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สถ.)
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถ. 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 22
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5

5-2

ลาดับ

โครงการ
รวมงบประมาณ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
๑๕๓.๕๐๐๐

๘๕.๕๐๐๐

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐.๐๐๐๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒๙๙.๐๐๐๐

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5

5-3

แผนงาน 1.2 : บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัด

: จานวนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลสาเร็จในการบูรณาการ

ตารางที่ 4.2 :

โครงการรองรับแผนงาน 1.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการภาพรวมกระทรวงมหาดไทย
๑

โครงการบูรณาการระบบ CCTV กระทรวงมหาดไทย

๘๐.๐๐๐๐

๘๐.๐๐๐๐

๘๐.๐๐๐๐

๒๔๐.๐๐๐๐ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาใช้ในการติดตาม
ด้านการจัดการด้านการเงินการคลัง
โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล
ของกระทรวงมหาดไทย

0.50000

-

-

๓๙.๒๗๗๐

๓๒.๖๒๓๐

๔

โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ (IP Telephone) เพือ่
การสื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย

132.1800

242.9800

260.0200

๕

โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และติดตาม
ผลการดาเนินงาน IPV6 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

10.0000

10.0000

๑๐.๐๐๐๐

๑๑.๕๓๒๙

๑๐.๖๘๒๐

๑๐.๕๖๒๐

โครงการระดับหน่วยงาน
๒
๓

๖

0.50000 กองคลัง
(สป.มท.)

-

๗๑.๙๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
635.1800 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๓๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๓๒.๗๗๖๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

๗

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

๘

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
๓.๙๙๙๗

๓.๙๙๙๗

๓.๙๙๙๗

-

-

9.6000

๙

โครงการจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขระบบ
โทรศัพท์ IP Phone ของกระทรวงมหาดไทย

21.6995

๑๖.๒๐๐๐

๑๐

โครงการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย

24.9๖๐๐

24.9๖๐๐

๑๑

โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทางด่วนข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร (ส่วนกลาง)

1๒

โครงการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่
5 จังหวัดชายแดนใต้
โครงการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบการประชุม
วีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

๓๕.๐๐๐๐

โครงการจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครือข่าย
สื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย
ระยะที่ 1

1๗.๔๐00

1๓

1๔

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

-

-

-

24.9๖๐๐
42.0000

๓๕.๐๐๐๐

๓๕.๐๐๐๐

๑๐.๒๒๓๐

๑๖.๓๕๕๘

1๗.๔๐00

1๗.๔๐00

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๑.๙๙๙๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
9.6000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๓๗.๘๙๙5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
74.๘๘๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
42.0000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๑๐๕.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๒๖.๕๗๘๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๕๒.๒๐00 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

ลาดับ

โครงการ

๑๕

โครงการจ้างบารุงซ่อมแซมเครือข่ายสื่อสาร และระบบ
ดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๒

1๖

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารและ
ระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3

๑๗

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารและระบบ
ดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๔

-

๔๖.๘๙๔๐

๑๘

โครงการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ
สารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด

-

๕.๐๐๐๐

-

๑๙

โครงการพัฒนาต่อยอดระบบคลาวด์ เพื่อใช้ภายใน
กระทรวงมหาดไทยแบบ Multi – Tenant ระยะที่ ๑

-

๑๑.๔๔๘๘

-

๒๐

โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ของ
กระทรวงมหาดไทย

-

๙๘.๐๐๐๐

-

๒๑

จ้างบารุงรักษาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร เพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๑

๒.๐๐๐๐

๒๒

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2

๗๐.๓๐๐๐๐

๘.๗๒๔๐
๕๑.๑๐๖๐

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

๘.๗๒๔๐

๘.๗๒๔๐

-

๔๖.๘๙๔๐

๓.๗๘๐๐

๓.๗๘๐๐

-

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒๖.๑๗๒๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๕๑.๑๐๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๙๓.๗๘๘๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๕.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๑๑.๔๔๘๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๙๘.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๙.๕๖๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๗๐.๓๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5

5-6

ลาดับ
๒๓
๒๔

โครงการ
โครงการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายไร้สายจังหวัด
(งบประมาณผูกพัน ปี ๖๔-๖๖ จานวน ๓๒๕.๒๘๐๐
ล้านบาท)
โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
-

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

๙๘.๔๔๐๐

๑๒๘.๔๐๐๐

๑๐๔.๐๗๖๕

๒๖๓.๔๗๔๕

๑๓๓.๓๓๘๓

๒๕

โครงการจ้างบารุงรักษาระบบเว็บไซต์ (Web Server)
และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Server)

๑.๓๐๐๐

๑.๓๐๐๐

๑.๓๐๐๐

๒๖

โครงการจ้างบารุงและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

๒.๖๕๑๔

๒.๖๕๑๔

๒.๖๕๑๔

๒๗

โครงการจัดทาศูนย์ข้อมูลปฏิบตั ิการเพื่อการตัดสินใจ
(War Room) ของจังหวัดภูเก็ต

-

๕๒.๐๐๐๐

-

๒๘

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
ของกระทรวงมหาดไทย

-

๙๘.๐๐๐๐

-

๒๙

โครงการระบบลิฟต์โดยสารอาคารศาลากลางจังหวัด ๔
ชั้น ๒ ชุด จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

๓.๔๐๐๐

-

๓๐

ค่าเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง

134.6832

๑๓๔.๖๘๓๒

๑๓๔.๖๘๓๒

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒๒๖.๘๔๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๕๐๐.๘๘๙๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๓.๙๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๗.๙๕๔๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๕๒.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๙๘.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๓.๔๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๔๐๔.๐๔๙๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

๓๑

ค่าเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณข้อมูลระบบอินแทอร์เน็ต
แบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ

24.0000

๒๔.๐๐๐๐

๒๔.๐๐๐๐

๓๒

ค่าเช่าใช้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อม
อุปกรณ์สาหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(กปร.)
ค่าเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูลแบบ
ไร้สาย (Wireless Lan) ผ่านดาวเทียม สาหรับ
พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ภูพานราชนิเวศน์ ทักษิณ
ราชนิเวศน์ วังไกลกังวล และอาคารที่ประทับโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
ค่าเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่
C-Band จานวน ๗/๑๘ ทรานส์พอนเดอร์

2.74๒0

๒.๗๔๒๐

๒.๗๔๒๐

๔.๔๗๖๐

๔.๔๗๖๐

๔.๔๗๖๐

๒๗.๐๐๐๐

๒๗.๐๐๐๐

๒๗.๐๐๐๐

๐.๕๔๐๐

๐.๕๔๐๐

๐.๕๔๐๐

๒.๔๙๙๘

๒.๔๙๙๘

๒.๔๙๙๘

๑๙.๐๐๐๐

๑๙.๐๐๐๐

๑๙.๐๐๐๐

๓๓

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ค่าเช่าบริการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์เครือข่ายมหาดไทย
กับกรมที่ดิน (อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา)
ค่าเช่าใช้บริการท่อร้อยสาย (Duct) โครงการจิตลดาฯ
๕ เส้นทาง
ค่าเช่าใช้วงจรเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗๒.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๘.๒๒๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๑๓.๔๒๘๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๘๑.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๑.๖๒๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๗.๔๙๙๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๕๗.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

ลาดับ

โครงการ

๓๘

ค่าเช่าคู่สายสื่อสัญญาณกับบริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) โดยมีคสู่ ายสื่อสัญญาณภูมิภาค จานวน ๑๕๐
วงจร และมีคสู่ ายสื่อสัญญาณนครหลวง ๑๑ วงจร
ค่าเช่าบริการคู่สายจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีไป
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี
ค่าเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ จานวน ๑ คู่สาย ที่บ้านพัก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒.๒๒๑๗

๒.๒๒๑๗

๒.๒๒๑๗

๐.๐๕๑๓

๐.๐๕๑๓

๐.๐๕๑๓

๐.๐๕๗๗

0.0577

0.0๕๗๗

๔๑

ค่าเช่าคู่สายจังหวัดพิษณุโลก

๐.๐๕๑๓

๐.๐๕๑๓

๐.๐๕๑๓

๔๒

ค่าเช่าใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง
๔ G LTE

๓.๘๔๐๐

๓.๘๔๐๐

๓.๘๔๐๐

๔๓

ค่าเช่าใช้บริการ Sip Trunk จานวน ๑ วงจร สาหรับ
หมายเลข ๑๕๖๗ ของศูนย์ดารงธรรม

๐.๒๔๐๘

๐.๒๔๐๘

๐.๒๔๐๘

๔๔

ค่าเช่าใช้บริการ Software ArcGIS online

๐.๒๖๗๕

๐.๒๖๗๕

๐.๒๖๗๕

๔๕

ค่าเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อใช้ในการ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑
MHz ในรายการ “มหาดไทยชวนรู้”

๐.๒๕๕๐

๐.๒๕๕๐

๐.๒๕๕๐

๓๙
๔๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖.๖๖๕๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๐.๑๕๓๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๐.๑๗๓๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๐.๑๕๓๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๑๑.๕๒๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๐.๗๒๒๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๐.๘๐๒๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๐.๗๖๕๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

ลาดับ

โครงการ

๔๖

ค่าเช่าใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ๔
G LTE ของ ศสข. ๔ UNIT

๑.๗๐๐๐

๑.๗๐๐๐

๑.๗๐๐๐

๔๗

ค่าเช่าใช้บริการระบบติดตามงบประมาณ

-

๑.๘๑๓๑

-

๔๘

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานปกครอง

๑.๙๔๐๐

5.0000

๖.๐๐๐๐

๔๙

โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการจัดการสาธารณภัย

-

๕๐

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(Hardware) สาหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
(ระยะที่ ๑)
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.)
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สาหรับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
(ระยะที่ ๒)
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.)

๕๑

40.0000

-

60.0000

60.0000

-

50.0000

100.0000

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๕.๑๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๑.๘๑๓๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๑๒.๙๔๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และงานปกครอง
(ปค.)
๔๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
๑๒๐.๐๐๐๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สถ.)
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถ. 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 23
๑๕๐.๐๐๐๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สถ.)
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สถ. 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 24

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

ลาดับ

โครงการ

๕๒

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ
บริหารยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และยกระดับระบบบริการของภาครัฐ
โครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร กปภ.

๑๕.๑๑๓๒

๕๔

โครงการทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สาหรับ
หน่วยงานในส่วนการบริหารราชการส่วนกลาง กรมที่ดิน

6.3300

9.6660

๕๕

จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สาหรับ
หน่วยงานภายในกรมทีด่ ิน

2.6230

29.6850

-

๓๒.๓๐๘๐ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ทด.)

๕๖

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2

673.0721

916.7376

-

๕๗

โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลที่ดินและการบูร
ณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

52.7150

-

๑๕๘๙.๘๑๐๐ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ทด.) งบประมาณ ผูกพัน 5 ปี
ปี60 = 561.0026
ปี61 = 617.1027)
52.7150 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ทด.)

๕๘

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดินพร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในภาพรวมของกรมทีด่ ิน

170.3000

-

๓๔๐.๖๐๐๐ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ทด.)

๕๙

โครงการติดตั้งระบบการประชุม
วีดิทัศน์ทางไกลของกรมที่ดิน
(Video Conference)
ระบบเครือข่ายไร้สาย

๕๓

๖๐

-

170.3000

๓๗.๑๖๓๒
๒0.0000

๑๐.๒๑๓๒
9.6660

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖๒.๔๘๙๖ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
๒๐.๐๐๐๐ กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(กปภ.)
๒๕.๖๖๒๐ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ทด.)

3.5100

-

-

๓.๕๑๐๐ สานักงานเลขานุการกรม
(ทด.)

๗.๙๖๕๖

-

-

๗.๙๖๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

ลาดับ

โครงการ

๖๑

จัดหาระบบกาเนิดไฟฟ้าสารอง สาหรับห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (พระราม ๙)

-

๔.๕๐๐๐

-

๔.๕๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๖๒

โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร

-

๒.๐๐๐๐

-

๒.๐๐๐๐ องค์การจัดการน้าเสีย

๖๓

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาระบบติดตามและรายงาน
สถานการณ์คุณภาพน้า (ระยะที่ ๑) นาร่องการคาดการณ์
คุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าท่าจีน

-

-

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐ องค์การจัดการน้าเสีย

รวมงบประมาณ

๑,๘๓๑.๑๘๗๒ ๒,๘๕๐.๓๘๖๖ ๑,๐๘๙.๔๙๐๗

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๕,๗๗๑.๐๖๔๕

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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แผนงาน 1.3 : การบูรณาการระบบ GIS
ตัวชี้วัด

: จานวนหน่วยงานที่ร่วมในการบูรณาการและใช้งานระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 4.3 :

โครงการรองรับแผนงาน 1.3 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย
1

โครงการบูรณาการระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย

50.0000

50.0000

50.0000

10.0000

10.0000

-

20.0000

20.0000

-

1.464

1.464

987.4793

1,014.8952

150.0000 กระทรวงมหาดไทย

โครงการระดับหน่วยงาน
2
3
4
5
๖

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรับเรื่องร้องเรียน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และ
จัดเก็บพิกัดบ้าน (House GIS) สาหรับสารสนเทศ
การทะเบียน ระยะที่ ๑
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการภาครัฐและรองรับการบริหารจัดการ
ภายในกรมที่ดิน
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหา
ตาแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วระบบภูมิสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต (LandsMaps)

50.0๐00

-

1.464
-

๒๐.๐๐๐๐ สานักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์
(สป.มท.)
๔๐.๐๐๐๐ สานักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์
(สป.มท.)
๔.๓๙๒๐ สานักบริหารการทะเบียน
(ปค.)
๒๐๐๒.๓๗๔๕ กองเทคโนโลยีทาแผนที่และสานัก
มาตรฐานการออกหนังสือสาคัญ
(ทด.)
๕๐.๐๐๐๐ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ทด.)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗

การบูรณาการและใช้ระบบ GIS เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

๘

งานพัฒนาระบบ GIS ระยะที่ 3

๙

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งาน
ระดับองค์กร (Enterprise GIS)

-

๑๐

โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน GIS
เพื่อการให้บริการข้อมูล GIS (มีการปรับลดงบประมาณ
จาก 30 ล้าน เหลือ 2.8 ล้านบาท สาหรับจัดทาระบบ
ให้บริการข้อมูลแผนที่ เริ่มดาเนินการในปี 2562 และ
จะสิ้นสุดในปี 2563
โครงการจัดทาข้อมูลด้านน้าเสียแบบครบวงจรบนระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดการน้าเสีย

2.8000

-

-

2.8000 ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์
(กฟน.)

-

๕.0000

-

๕.0000 องค์การจัดการน้าเสีย

๑๑

รวมงบประมาณ

-

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

172.0000

20.0000

-

117.0000

-

๒๘๙.0000 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

๑๕.๐๐๐๐

-

๑๕.๐000 การประปานครหลวง

๑,๒๙๓.๗๔๓๓ ๑,๒๕๓.๓๕๙๒

๒๐.๐๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๕๑.๔๖๔๐

๒,๕๙๘.๕๖๖๕

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services)
เป้าประสงค์ : กระทรวงมหาดไทยมีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกบริการ
แผนงาน 2.1 :

ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน

ตัวชี้วัด

1. จานวนบริการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระทรวงมหาดไทย

:

ตารางที่ 4.4 :

โครงการรองรับแผนงาน 2.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย
1

โครงการพัฒนาระบบ one stop service ด้าน
สาธารณูปโภค ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล

30.0000

30.0000

30.0000

๙๘.๑๘๔๐

๑๐๒.๖๗๙๒

-

15.0000

-

90.0000 กระทรวงมหาดไทย

โครงการระดับหน่วยงาน
2

3

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
จังหวัด และการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (โครงการต่อเนือ่ ง ปี ๖๒-๖๔)
โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่รายงานการประชุม
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(Digital meeting Report)

-

๒๐๐.๘๖๓๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
15.0000 ศสส., สนผ., สกม., สานักงาน
กถ. (สป.มท) หากไม่ได้รับ
งบประมาณในปีนั้น ให้เสนอ
ขอรับงบประมาณในปีถัดไป

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

๔

โครงการจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์
โครงการระบบบริหารจัดการการให้บริการ Call Center
สาหรับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรม
ส่วนกลาง มท.
โครงการสร้างการรับรูส้ ู่ประชาชนด้วยป้าย
ประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ

๕

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

1.9000

1.9000

1.9000

๖๐.๘๐๐๐

๑๒๑.๖๐๐๐

๑๒๑.๖๐๐๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5.7000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๓๐๔.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๐.๑๐๐๐ สถาบันดารงราชานุภาพ
(สป.มท.)
11.1969 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

๖

โครงการพัฒนาระบบ E-Book

-

๐.๑๐๐๐

-

๗

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License
ในส่วนภูมิภาค ๓๗๗ ชุด
โครงการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ เพื่อใช้ในระบบ
e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค ๕๙๐ เครื่อง
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) เพื่อใช้
งานในระบบ e-DOPA License ส่วนภูมิภาค จานวน
๗๘๐ เครื่อง
บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน
การให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA License
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ
ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันเพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ
(Bampen)

11.1969

-

-

10.6200

-

-

10.6200 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

6.9420

-

-

6.9420 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

7.5912

-

-

7.2220

-

-

7.5912 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)
7.2220 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

๘
๙

๑๐
๑๑

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

ลาดับ

โครงการ

๑๒

โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) เพื่อใช้
งานในระบบ e-DOPA License (ส่วนภูมภิ าค) ระยที่ ๒
จานวน 174 เครื่อง
โครงการบารุงรั กษาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจั ดหา
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ และเครื่ อ งสแกน
เอกสารในระบบ e-DOPA License ส่วนภูมิภาค
โครงการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA
License งานสมาคมมูลนิธิ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ ๑
โครงการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single
Window (NSW) ระยะที่ 2
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในระบบ e-DOPA
License ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
(วังไชยา)

-

1.5486

-

1.5486 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

-

2.4570

-

2.4570 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

-

0.280๑

-

0.280๑ สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

-

0.588๔

-

0.588๔ สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

-

1.7730

-

1.7730 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน
การให้บริการประชาชนในระบบสารสนเทศและการออก
ใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการ
ปกครอง (e-DOPA License)

-

7.5912

7.5912

๑๓
๑๔

๑๕
๑๖

๑๗

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๕.๑๘๒๔ สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

๑๘

โครงการจั ดหาระบบสารสนเทศพร้อ มอุป กรณ์เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบ e-DOPA License เดิม
(ส่วนกลาง)
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการประชาชน
ทางด้านทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อ
ทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง
โครงการจัดทาบัตรประจาตัว ประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

๑๙
๒๐

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
-

-

419.4400
835.4040

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

77.0000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

77.0000 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)

988.7484

-

988.7484 สานักบริหารการทะเบียน
(ปค.)

440.4100

-

๘๕๙.๘๕00 สานักบริหารการทะเบียน
(ปค.)

-

-

835.4040 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน (ทด.)
๑๔.๗๐๐๐ กรมการพัฒนาชุมชน

๒๑

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
ประชาชน

๒๒

พัฒนาระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กองทุนชุมชน/กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

๔.๙๐๐๐

๔.๙๐๐๐

๔.๙๐๐๐

๒๓

การพัฒนาช่องทางการส่งเสริมการตลาด Online, ECommerce, Digital Marketing

๑๖.๐๐๐๐

๑๖.๐๐๐๐

๑๖.๐๐๐๐

๒๔

โครงการปรับปรุงระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book

-

๐.๕๐๐๐

๒๕

โครงการพัฒนาระบบให้บริการแบบดิจิทัลของกรม
โยธาธิการและผังเมือง

-

-

๒๖

งานพัฒนากระบวนการและระบบให้บริการลูกค้า
สนับสนุนการให้บริการดิจิทลั

๕๒.๐๐๐๐

-

-

๐.๕๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๕.๐๐๐๐
-

๔๘.๐๐๐๐ กรมการพัฒนาชุมชน

๑๕.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๕๒.๐๐๐๐ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5

5-18

ลาดับ

โครงการ

๒๗

ปรับปรุงระบบบริหารสัญญาเช่า

๒๘

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับศูนย์ติดตามและ
รายงานสถานการณ์นาเสี
้ ยประเทศไทย ๑ โครงการ

๒๙

จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้าเสียทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ

รวมงบประมาณ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
1.0000
๑๐.0000

-

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.๐๐๐๐ แผนกกฎหมาย
องค์การตลาด

๒๐.00๐๐

-

30.๐00๐ องค์การจัดการน้าเสีย

๒๐.0000

-

๒๐.0000 องค์การจัดการน้าเสีย

๑,๕๗๓.๒๐๐๑ ๑,๗๗๖.๐๗๕๙

๒๗๓.๙๙๑๒

๓,๖๒๓.๒๖๗๒
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แผนงาน 2.2 : การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล
ตัวชี้วัด

: 1. จานวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตารางที่ 4.5 : โครงการรองรับแผนงาน 2.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย
1

โครงการพัฒนาระบบบริการกระทรวงมหาดไทยบน
อุปกรณ์ Smart Phone

20.0000

20.0000

20.0000

60.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

2

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับศูนย์ดารงธรรม

20.0000

20.0000

20.0000

60.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

โครงการระดับหน่วยงาน
๓

๔
๕
๖

โครงการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
อาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Access License to Refugee Shelter)
สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดารงธรรมเชิงรุก

10.0000

-

-

4.9640

-

-

โครงการอานวยการบริหารการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)
พัฒนาระบบ E-Service ให้บริการงานด้านวิชาการหรือ
สารสนเทศงานพัฒนาชุมชน

38.3896

-

-

๑.๐๐๐๐

๑.๐๐๐๐

๑.๐๐๐๐

๑๐.๐๐๐๐ กองการต่างประเทศ
(สป.มท.)
4.9640 สานักการสอบสวนและนิติการ
(ปค.)
38.3896 สานักกิจการความมั่นคง
ภายใน
(ปค.)
๓.๐๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน (พช.)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗

บริหารจัดการข้อมูล OTOP (OTOP Big Data)

๘

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุน
ชุมชน (Big Data)

๙

โครงการพัฒนาตลาด 4.0

๑๐

พัฒนาระบบ E-Commerce

1๑

โครงการพัฒนาให้บริการในรูปแบบดิจิทัล
(Digital Service) กับผู้ใช้บริการ

-

๘.๕๐๐๐

-

1๒

โครงการใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพือ่ ประกอบกิจการ
โรงมหรสพออนไลน์
(กรมฯ ดาเนินการพัฒนาระบบเอง)
โครงการขึ้นทะเบียนผูต้ รวจสอบอาคารออนไลน์

-

-

-

-

-

๑.๐๐๐๐

๑.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

1๔

โครงการแสดงความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านผังเมืองออนไลน์

-

๑.๐๐๐๐

-

๑.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

1๕

โครงการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างออนไลน์
(กรมฯ ดาเนินการพัฒนาระบบเอง)

-

-

-

1๓

รวมงบประมาณ

๙.๑๖๐๓

๒๐.๐๐๐๐

๒๐.๐๐๐๐

๔๙.๑๖๐๓ กรมการพัฒนาชุมชน

๑๔.๐๐๐๐

๑๐.๐๐๐๐

๑๐.๐๐๐๐

๓๔.๐๐๐๐ กรมการพัฒนาชุมชน

5.0000

5.0000

๑๐.๐๐๐๐ องค์การตลาด

10.0000

๑๒๒.๕๑๓๙

๙๕.๕๐๐๐

๑๐.๐๐๐๐ แผนกกิจการพิเศษ
องค์การตลาด
๘.๕๐๐๐ การประปานครหลวง
-

กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

๗๒.๐๐๐๐

กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๙๐.๐๑๓๙

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การปรับปรุงกระบวนการดาเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operation)

เป้าประสงค์ : มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพื่อการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุม
แผนงาน 3.1 : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการและบริหารความต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด

: ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการณ์สถานการณ์และจัดการภัยพิบัติ

ตารางที่ 4.6 : โครงการรองรับแผนงาน 3.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย
๑

โครงการบูรณาการระบบเตือนภัยและป้องกันภัยพิบัติ

200.0000

200.0000

200.0000

600.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

0.3980

0.3980

-

๐.๗๙๖๐ กองการต่างประเทศและ
สานักนโยบายและแผน
(สป.มท.)

๔๘.๐000

๒๗.๙๘๒๕

-

34.8000

140.0000

-

๗๕.๙๘๒๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
174.8000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)

โครงการระดับหน่วยงาน
๒

๓
๔

โครงการจ้างดูแลบารุงรักษาโครงการพัฒนาระบบ
รายงานเหตุการณ์/สถานการณ์เชิงพื้นที่เชื่อมโยงระบบ
รายงานกับการแสดงผลบนแผนที่ (map) และระบบ
รายงานสาหรับผู้บริหาร (Cockpit Management)
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
สายดิน (Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสาร
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบ
ไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัด

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

๕

โครงการจัดหาระบบกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Backup
generator system)

๖

โครงการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบ
รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ดับเพลิง)
โครงการพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิด
ขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
Contingency Plan)
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Rooftop) (ตามโครงการพัฒนาแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Contingency Plan)
โครงการบารุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ในภาวะวิกฤต (Crisis Information Management
System : CIMS) ระยะที่ ๒
โครงการพัฒนาปรับปรุงคลังข้อมูล
สาธารณภัยแห่งชาติ ระยะที่ 2

๗
๘

๙
๑๐
1๑

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
-

34.0000

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

-

๘.๐๐๐๐

๘.๐๐๐๐

๘.๐๐๐๐

180.0000

171.0000

๑๗๑.๐๐๐๐

70.0000

75.0000

๗๕.๐๐๐๐

-

๒.๐๐๐๐

๒.๐๐๐๐

-

80.0000

-

-

๕.๐๐๐๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

34.0000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๒๔.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
๕๒๒.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
๒๒๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
๔.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
(ปภ.)
๘๐.๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๕.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
(ปภ.)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

1๒

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ
(Smart Warning Systems)

1๓

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัย

1๔

โครงการพัฒนาแผนที่ระดับของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเตรียมความพร้อมการเตือนภัยสึนามิ

1๕

โครงการพัฒนาระบบอุบัตเิ หตุทางถนน (e-Report)
ผ่านระบบโมบายแอพพลิเคชั่น
- กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงระบบการรายงานอุบตั ิเหตุ
ทางถนน (e-Report)
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการ
รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
- กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในระบบการรายงานข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและ
บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

๑๖

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
10๐.0000
๒.0000
-

๘๐.0000
-

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐.๐๐๐๐
๕๐.๐๐๐๐

๐.๔๐๐๐

๐.๔๐๐๐

61.7680

45.0880

121.3580

โครงการพัฒนาความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

๓.๕๐๐๐

๑๘

โครงการพัฒนาระบบบริการภายในกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

-

-

๒๔๐.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
(ปภ.)
๒.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
(ปภ.)

๐.๔๐๐๐

๑๗

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒๕.๐๐๐๐

๕๐.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
(ปภ.)
๑.๒๐๐๐ กองบูรณการความปลอดภัย
ทางถนน
(ปภ.)

๒๒๘.๒๑๔๐ ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
(พช.)
๓.๕๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๕.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ
๑๙
๒๐

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบตรวจสอบภายใน ระบบ
บริหารงานพัสดุ
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
จัดเก็บรายได้

รวมงบประมาณ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
-

๗.๐๐00

-

-

๗๐๕.๓๖๖๐

๘๗๔.๓๖๘๕

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

๗.๐๐00 องค์การจัดการน้าเสีย

๓.๐๐๐๐

๓.๐๐๐๐ องค์การจัดการน้าเสีย

๗๒๐.๗๕๘๐

๒,๓๐๐.๔๙๒๕
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แผนงาน 3.2 : ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด :

1. ความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. จานวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ

ตารางที่ 4.7

โครงการรองรับแผนงาน 3.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย
1

โครงการพัฒนาศูนย์สารองข้อมูลกระทรวงมหาดไทย

150.0000

150.0000

150.0000

450.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

2

โครงการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังการถูกบุกรุก
ทางคอมพิวเตอร์

100.0000

100.0000

100.0000

300.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

๑๖.๔๐๐๐

โครงการระดับหน่วยงาน
3

โครงการจ้างดูแลและบารุงรักษาซ่อมแซมระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร

1๖.๔๐๐0

1๖.๔๐๐๐

๔

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Network Management Room)

-

๗๐.๐๐๐๐

๕
๖

โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง
(Security Access Server : SAS)

-

6.630๐

6.630๐

15.0000
6.630๐

๔๙.๒๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
๗๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
15.0000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท)
๑๙.๘๙๐๐ สานักบริหารการทะเบียน
(ปค.)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

๗

พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มีความ
มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

๘

โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง อาคารถนนพระรามที่ ๖

9

จัดทาระบบ Back up Site ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
(พระราม 6/พระราม 9)

10

การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber
Security Enhancement )

11

การพัฒนามาตรฐานการกากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบการดาเนินงาน
COBIT5 และการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500
(Governance of IT for the organization)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

1๒

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
๘.๗๐๐๐
๙.๔๙๔๒

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๐.๗๐๐๐

๘.๗๐๐๐

๑๐.๐๐๐๐

-

๒๘.๑๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
(พช.)
๑๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

๙.๔๙๔๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

226.3000

23.0000

100.1600

349.4600 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

13.4000

1.3000

4.6000

1๙.๓๐00 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

๓๙.๕๐๐๐ การประปานครหลวง

1.1 Web Application Firewall

1๓

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖.๐๐๐๐

-

-

1.2 ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับหน่วยงานภายใน กปน.

๒๘.๐๐๐๐

-

-

1.3 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Next Generation Firewall)

-

๕.๕๐๐๐

-

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

-

46.3310

-

๔๖.๓๓๑๐ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ทด.)
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

๑๔

โครงการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและรักษาความ
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๕

โครงการพัฒนากระบวนการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล
ISO/IEC 27001:2013
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

๑๗

โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและ
อินเทอร์เน็ตทั่วทั้งองค์กร

๑๐.๐๐๐๐

๑๐.๐๐๐๐

๑๘

โครงการปรับปรุงระบบระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์

-

๑๐.๐๐๐๐

๑๙

โครงการพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและสารสนเทศ

-

๒๐

โครงการจัดทานโยบายการธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๒๑

โครงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

๒๒

โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลด้านสารสนเทศ

๑๖

รวมงบประมาณ

๙.๓๐๐๐

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗.๐๐๐๐

๗.๐๐๐๐

๒๓.๓๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

-

๔.๐๐๐๐

๔.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

-

๒๐.๐๐๐๐

๒๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๐.๐๐๐๐

๓๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๕.๐๐๐๐

-

๑๐.๐๐๐๐

-

๑๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๐.๐๐๐๐

๒๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

๕.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

๑๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

0.5000

3.0000

0.3500

๕๘๙.๗๒๔๒

๔๗๙.๘๖๑

๔๖๒.๘๔๐๐

3.8500 องค์การจัดการน้าเสีย

๑๕๓๒.๔๒๕๐

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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แผนงาน 3.3 : การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด :
มีกระบวนการบริหาร บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล
ตารางที่ 4.8

โครงการรองรับแผนงาน 3.3 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563

2564

2565

รวม
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย
1

โครงการจัดหาและพัฒนาเครื่องมือพัฒนาสถาปัตยกรรมการ
จัดการองค์กร (EA Tools)

20.0000

20.0000

20.0000

60.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

2

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานและติดตามผล
การปฏิบัติงานระดับจังหวัด

80.0000

50.0000

50.0000

180.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

3

โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพข้อมูลหลัก
กระทรวงมหาดไทย

-

50.0000

50.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

-

โครงการระดับหน่วยงาน
4
5
6

โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย
(ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณรวม 26,600,000)
โครงการจ้างบารุงรักษาโครงการถ่ายทอดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Video Steaming)

5.3200

-

-

0.1990

0.1990

-

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
ของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System)

๖5.๔๒๓๓

149.5655

-

5.3200 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
0.๓๙๘๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
๒๑๔.๙๘๘๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ
๗
๘

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563

พัฒนาและปรับปรุงใบอนุญาตในระบบ
e-DOPA License ให้เป็นฐานข้อมูลของสถานประกอบ
ที่มีผลกระทบต่อสังคมเพื่อการตรวจสอบและควบคุม
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.)

๙

โครงการจัดทาคลังข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อรองรับการ
เป็นองค์กรดิจิทัล
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.)

-

๑๐

โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจทิ ัล ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.)

-

๑๑

การพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กรอิเล็กทรอนิกส์

2564

2565

2.0000

2.0000

-

5.0000

10.0000

-

15.0000

-

๒.๐๐๐๐

รวม
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔.๐๐๐๐ สานักการสอบสวน
และนิติการ (ปค.)

-

-

๒.๐๐๐๐

๒.๐๐๐๐

๑๕.๐๐๐๐ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.)
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สถ. 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 23
๑๕.๐๐๐๐ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.)
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สถ. 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 25
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.)
* เพิ่มเติมใหม่ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สถ. 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 28
๖.๐๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน (พช.)

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5

5-30

ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563

1๓

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลาง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (เฟส ๓)

๓๐.๐๐๐๐

-

-

1๔

โครงการจัดทาฐานข้อมูลเศรษฐกิจพิเศษ รอเช็ค

-

-

๓.๐๐๐๐

๓.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๕

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงานและอุปกรณ์
ต่อพ่วง

๗๗.๔๒๘๐

๖๐.๐๐๐๐

๑๙๒.๕๔๘๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๖

โครงการพัฒนาระบบบริการภายใน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

๗.๘๐๖๐

-

๕.๐๐๐๐

๑๒.๘๐๖๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๗

โครงการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

-

๘.๗๐๐๐

-

1๘

งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
สาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และยกระดับขีด
ความสามารถ (CBS Phase 2 & Enhancement)
โครงการขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูล GIS DMA and SCADA
กปภ.สาขาลาปาง (นาร่อง)

-

4,293.001

-

โครงการระบบคลาวด์คอนเฟอเรนซ์
(Cloud Conference)

๕๕.๑๒๐๐

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในกรมที่ดิน

๒๐

29.0000

2565

1๒

1๙

4.0000

2564

รวม
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓0.0000

-

-

๙.๐๐๐๐

-

-

๓๓.๐๐๐๐ สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
กองแผนงาน (ทด.)
๓๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๘.๗๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง
4,293.001 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
๓๐.๐๐๐๐ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
น้าสูญเสีย
(กปภ.)
๙.๐๐๐๐ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
น้าสูญเสีย
(กปภ.)
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

2๑

โครงการมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ITIL

๒๒

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้
องค์การจัดการน้าเสีย

รวมงบประมาณ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
๕.5000
-

รวม
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2564

2565

-

-

๕.๕๐๐๐ การประปานครหลวง

๒.00๐๐

-

๒.00๐๐ องค์การจัดการน้าเสีย

๓๔๓.๖๗๖๓ ๔,๖๓๖.๕๘๕๕

๑๙๐.๐๐๐๐ ๕,๑๗๐.๒๖๑๘

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
(Digital Competency and Innovation)
เป้าประสงค์ :

บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล

แผนงาน 4.1 : กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด
ตัวชี้วัด :
จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย
ตารางที่ 4.9

โครงการรองรับแผนงาน 4.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
ลาดับ
โครงการ
2563
2564
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย
1

กิจกรรมส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ิทัล
กระทรวงมหาดไทย

50.0000

2565

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50.0000

50.0000

150.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

-

-

๓.๑๖๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-

๓.๐๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-

๑๐.๐๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-

2.0000 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการระดับหน่วยงาน
๒

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

๓.๑๖๐๐

๓

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - learning)

-

๔

โครงการศูนย์เรียนรู้ภยั พิบัติผา่ นระบบสารสนเทศ

10.0000

๕

โครงการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)

-

๓.๐๐๐๐
2.0000

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

๖

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

รวมงบประมาณ

2563

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2564

2565

3.3800

3.3800

3.3800

๖๖.๕๔๐๐

๕๘.๓๘๐๐

๕๓.๓๘๐๐

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐.๑๔๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน (พช.)

๑๗๘.๓๐๐๐

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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แผนงาน 4.2 : แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
2. จานวนบุคลากรที่สอบผ่านและได้ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ

ตารางที่ 4.10 โครงการรองรับแผนงาน 4.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
ลาดับ
โครงการ
2563
2564
2565
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
กระทรวงมหาดไทย

20.0000

20.0000

๒๐.๐๐๐๐

60.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

2

การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
กระทรวงมหาดไทย

10.0000

10.0000

๑๐.๐๐๐๐

๓0.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

โครงการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากร
สป.มท. ให้สามารถปรับเปลี่ยนตนเองจาก
User เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั
โครงการพัฒนาหลักสูตร (Electronic Learning) และสื่อสาร
เรียนรู้แบบดิจิทลั (Digital Content)

5.0000

5.0000

๕.๐๐๐๐

5.0000

5.0000

๕.๐๐๐๐

โครงการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรในด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

5.0000

5.0000

๕.๐๐๐๐

15.0000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
1๕.0000 สถาบันดารงราชานุภาพ ,
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
15.0000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)

โครงการระดับหน่วยงาน
3
4

5

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

6

โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
สป.มท. เพื่อรองรับเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล

7

อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับบุคลากรกรมการปกครอง

๘

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

10.0000

10.0000

-

5.5077

5.5077

ฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานภาครัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (Linkage Center)

-

๐.3000

๐.๓๐๐๐

๐.6000 สานักบริหารการทะเบียน
(ปค.)

๙

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐ (Linkage Center) สาหรับบุคลากร ปค.

-

1.5000

1.5000

3.0000 สานักบริหารการทะเบียน
(ปค.)

๑๐

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร
ของกรมที่ดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.5000

8.5000

-

๑๑

ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information
Security Awareness)
การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรให้มีความทันสมัย มีทักษะสูง สามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่นวัตกรรมพัฒนาชุมชน

-

๒.๐๐๐๐

-

๑๗.๐๐๐๐ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักมาตรฐานและส่งเสริม
การรังวัด และสานักงาน
คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
(ทด.)
๒.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๙.๔๙๑๑

๓๐.๓๗๓๓ กรมการพัฒนาชุมชน

1๓

ฝึกอบรมการเขียน Mobile Application (ios/Android)

-

๐.๓๐๐๐

-

๑๔

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ของข้าราชการ และบุคลากร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

๐.๒๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๑๒

10.0000

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

๙.๐๙๑๑

๑๑.๗๙๑๑

30.0000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
๑๑.๐๑๕๔ ศูนย์สารสนเทศฯ
(ปค.)

๐.๓๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๐.๖๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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ลาดับ

โครงการ

๑๕

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1๖

งานพัฒนาการเรียนรู้และการวัดผลการดาเนินงานของบุคลากร
ด้วยดิจิทัล (Digital Capability Development &
Measurement )
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ของบุคลากรมุ่งสู่ Wisdom
MWA

1๗

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
-

-

๐.๑๔๐๐
1.3200

รวมงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๐.๑๔๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง

207.1800

34.5200

243.0200 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

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 พนักงานทั่วไป

0.1500

0.1500

-

๐.๓๐๐๐ แผนกบริหารงานบุคคล
องค์การตลาด

๒๑

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
บุคลากรในองค์กร (Digital Literacy) ของ อจน.

0.6080

0.6080

0.6080

1.8200 องค์การจัดการน้าเสีย

๒๒

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
Management)

-

-

๑.๕๐๐๐

๑.๕๐๐๐ องค์การจัดการน้าเสีย

รวมงบประมาณ

๒๘๒.๐๗๙๑

๑๒๑.๗๒๖๘

๗๕.๕๖๖๘

๔๗๙.๓๗๒๗

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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แผนงาน 4.3 : การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด :

จานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้

ตารางที่ 4.11 โครงการรองรับแผนงาน 4.3 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ลาดับ

โครงการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2563

2564

2565

รวม
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูท้ างดิจิทัล

20.0000

20.0000

๑๐.๐๐๐๐

๕0.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

2

โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบไร้ขีดจากัด

20.0000

20.0000

๑๐.๐๐๐๐

๓

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

7.1992

7.3992

7.5992

๕0.0000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(สป.มท.)
๒๒.๑๙๗๖ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน (พช.)

๔

การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลเป็นเครื่องมือการจัดการ
ความรู้

1.9876

4.9876

4.9876

๔๙.๑๘๖๘

๕๒.๓๘๖๘

๓๒.๕๘๖๘

รวมงบประมาณ

๑๑.๙๖๒๘ กรมการพัฒนาชุมชน

๑๔๓.๑๖๐๔
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บทที่ 6
การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
เนื้อหาในสวนนี้กลาวถึงการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล ดังนี้

6.1 การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติ
การนํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของกระทรวงมหาดไทยไปสู ก ารปฏิ บั ติ นั บ เป น ขั้ น ตอนที่ มี
ความสําคัญเนื่องจากเปนกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือกลไกที่สําคัญทั้งหมดใหสามารถ
บรรลุผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมายไว การดําเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะตองผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
แนวคิด คานิยม เปาหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การนําแผนไปสูการปฏิบัติจําเปนตองสรางความ
เขาใจ ใหแกบุคลากรทุกระดับเพื่อใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวม พรอมที่จะนําแผนงานโครงการตางๆ ไป
ดําเนินการตามแนวทางไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และสามารถประยุกตการดําเนินงานใหเหมาะสม
กับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้ง จะตองมีการระดมสรรพกําลัง แสวงหาการสนับสนุนเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติและสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตรที่วางไว จึงไดกําหนดแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้
1. การเสริ มสรา งความรู ความเขาใจในแผนปฏิบัติ โดยการประชุมชี้แจงทําความเขาใจใน
กระบวนการจัดทําแผน เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและ
เขาใจทิศทางการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงค
ตลอดจนเปนการสรางองคความรูใหกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรูสึกการมีสวนรวมและพรอมรับผิดชอบ
ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย
1.1 ผูบริหารทุกระดับ ตองใหความสําคัญ มีความเขาใจและผลักดันใหมีการดําเนินงานตาม
แผนอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 สรางความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนวยงานได
ทราบเกี่ ยวกับแนวคิ ดและสาระสําคัญของแผนงาน วิ สัยทั ศน เป าประสงค และประเด็นยุ ทธศาสตร เพื่ อ
กอใหเกิดการมีสวนรวมและใหการสนับสนุน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 สงเสริมใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 และดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่วางไว
โดยมีการกํากับดูแล การติดตามผล รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ที่กําหนดไว
1.4 จัดสรรทรัพยากรตางๆ เชน บุคลากร งบประมาณใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการแตละ
ประเด็ น ยุทธศาสตร โดยเน น ผลลั พธ ของการดําเนินงานเปนหลักสําคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรใหมีความรู ความชํานาญในการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตางๆ
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
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1.5 มีการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเนื่องผานชองทางหรือกิจกรรมตางๆ
อยางตอเนื่อง เชน การประชุม หนังสื อเวีย น Internet Website เพื่อกระตุนและขับ เคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร
2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานในลักษณะบูรณาการใหเชื่อมโยง
ไปในทิศทางเดียวกัน และสงเสริมใหมีประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากขึ้นเพื่อให
เปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย
2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของในแตละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร
2.2 สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน
ในระดับหนวยงาน
2.3 กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผน/โครงการใหชัดเจน โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดําเนินงานตามแผน/โครงการอยางสม่ําเสมอวาสามารถ
ตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรหรือไม เพียงใด โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชน
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานในแตละประเด็นยุทธศาสตร ระยะเวลาในการ
ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ เพื่อใหการติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกัน
และเปนเครือขายที่เชื่อมโยงกัน โดยมุงเนนการประเมินผลตามยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ตลอดจนนํามาใชเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตรากําลัง และแผนงบประมาณอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดย
3.1 สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
โดยใหมีการกําหนดตัวชี้วัดที่เนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก
3.2 นํา ผลที่ได จ ากการติ ด ตามและประเมิน ผลมาปรับ ปรุงการจัดทําแผนงาน/โครงการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 สร า งมาตรการเร ง รั ด หากมี แ ผนงาน/โครงการที่ ดํ า เนิ น การช า กว า กํ า หนด และ
ตรวจสอบคุณภาพและการดําเนินงานอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ
3.4 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการ
กําหนดตัวชี้วัดแกบุคลากรทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถ
นํามาใชประโยชนรวมกัน
3.5 พัฒนาระบบขอมู ลสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
อย า งต อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยงเป น เครื อ ข า ยเพื่ อ ใช ป ระโยชน ร ว มกั น โดยเฉพาะการพั ฒ นาฐานข อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล ใหมีความแมนยําและเปนปจจุบันตรงกับ
ความตองการ และทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผูบริหาร
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3.6 กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามประเด็นยุทธศาสตรเปนรายเดือน หรือราย
ไตรมาส พรอมทั้งใหแตละหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหารเปนประจําทุกเดือน
3.7 ประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหผูบริหาร บุคลากร
สังกัดกระทรวงมหาดไทย หนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง

6.2 การติดตามประเมินผล
การติ ดตามและประเมิ น ผล เป น กลไกที่ สําคั ญ ที่จ ะทํา ใหผู บ ริห ารและผู ป ฏิบั ติงานทราบถึ ง
ความก าวหนา ความสําเร็ จหรือความลมเหลวของการดําเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการ และนําไปสูการ
ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณจนสงผล
ให การดํ าเนิ น งานบรรลุ ตามเป า ประสงค ที่กําหนด ทั้งนี้ อาศัยหลักการ PDCA กลาวคือ มีการกําหนด
ยุทธศาสตร หรือแผนงาน/โครงการ (Plan) แลวนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) ผานกระบวนการถายทอด การ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติ มีการติดตามผลการดําเนินงานวาเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวหรือไม (Check)
และหากพบวาผลการดําเนินงานไมเปนไปตามที่กําหนด จําเปนตองมีการปรับปรุงแผน (Action) ปรากฏตาม
รูปตอไปนี้

โดยมีกลไกสําคัญที่ใชในการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ
1. การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสําคัญในรูปแบบ
ของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน รายไตรมาส และรายป เสนอตอผูบริหารทราบ
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหนวยงานดําเนินงาน (Outcome) โดยใชกลไกของระบบ
การตรวจราชการ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพื่อสรุปเสนอไปยัง
ผูบริหารสําหรับใชเปนขอมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
3. การติดตามประเมิน ผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ ไดดําเนิ นการทั้งหมดเมื่อสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการดําเนินงานตามแผน
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คณะผูจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2563 – 25๖๕
คณะที่ปรึกษา
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นายสมคิด จันทมฤก
นายปวิณ ชํานิประศาสน
นายพรพจน เพ็ญพาส
นายธนาคม จงจิระ
นายสุทธิพงษ จุลเจริญ
นายนิสิต จันทรสมวงศ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นายชยพล ธิติศักดิ์
นายประยูร รัตนเสนีย
นายกีรพัฒน เจียมเศรษฐ
นายสมพงษ ปรีเปรม
นายปริญญา ยมะสมิต
นายนพรัตน เมธาวีกุลชัย
นายภานุพล รัตนกาญจนภัทร
นายชีระ วงศบูรณะ
คณะผูจัดทํา
นายชัชวาลย เบญจสิรวิ งศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูวาการการไฟฟานครหลวง
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
ผูวาการการประปานครหลวง
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
ผูอํานวยการองคการตลาด
ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางบุษราคัม หวังศิริจิตร
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร
นายกิจจา ฉิมพาลี
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
นางสาวศิริพร สนธิรัตน
ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัชรี ฤทธิ์เดช
ผูอํานวยการกลุมงานติดตามและประเมินผลดานสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายนิเวศน พุทธมนต
รกท. ผูอํานวยการกลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายวันชัย เขียวชะอ่ํา
ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12
เจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ทุกทาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

