
fi !n oooe',.tD t d;,dd fi 1 a''t n a 1 { dnu?"qt ou uf iu

oUU(uU:ltn1l tn doooo
) -/

_pGl nr.lfl'rY{uE bdbm
J ,- *
r5or uru!frl5nr:66r4'an:vu:rwylohu yr.fl. bdbsn - todbd

Guu ri:rarira'ru:rtnr:/y rumuitiarrafio 1ua"rn-oniuyn.r{rlfi1o'hu uluiilr,royrniilma
u1uno.:6n'l:t-ri141:dru6'ruio'uouuriu urunrvoruniun:touuriu ltavu'runrrfirJunirio.rlnuvi.r

rilu n:vyt:?llurqlylu lri'i'otirwiurJfrrifi nr:6ivr-an:cy:llrrurolflu yr.pt.bdbm - bdbd
.aj]!'awvtll0 [141,tu?u {1u tua{ no n:vyl:?.t!lr.tn I u Lt r[]un:o! uutytiilunr:Uflridlruriru rtalula Eat:aur fl

1f aaonSolriuulu!'ttr1,oii6uta$acn:cyt:ll!y1o1 u

o-.i14?ioi.iro'[fid?ut1nn1:[aru ? u.i.rui"rialynn tua-ln-on:yyt::.ul.rolyo :lrLyr"lolrin:
rJnn:ordruviorfiutduarur.Jfri6nr:fiii'an:vv:r.:rr,rrolvru n.rr. bdbsn - bdbd rflun:oruurur.:1unr:
rJfrrifilrurirurvrnluladar:aurvra r'od a',u.:oorrrilr,ranuerurilnriraldirirlroi{ryiotoruriu
wraaru.khonkaen.go.th ri'rrio yrilf,ori uulrJ:ctra'ilfl-ud rtol uzuuilfrl-6 nr:6ivr'a n:syr:.lllyroluu
ll.fi. lodbm - bdbd

J o-i.:t5uullfrarit0unr:;irraiudrrnotol#ud'lryaurasir!artacorrinr:!irar:dusirua'[urtrr
J i. -Ytuylo'tLl.tufl't:n2u

t0Ltan{n't't}.ru!n0

(ururlrurol a:vqrYud)

rol{'ir:runr:ft raintouuriu ilflrii:rrntuml

fJr:ronr:fi r,rintourufu

eirrinrrro".:yio
e)

na!{1uuynfi''ra0: [auto!aL o n 1: yr 9r]1.J.11.i 14rn

Iv:.zlyr:ar: o-dmbEn-6(mdo

louuriu
Khon Koen :

. 'D- ;
: LUAnVn 0 ntl LA at UU a tl Tl O14tl

World Croft City for lkot (Mudmee)

l.lYl.doo.dd



แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 



 

ร่างแผนปฏิบัติการดิจทิัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ก 

 

ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 จัดท าขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มีนโยบายในการปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือยกระดับประเทศไทย
ไปสู่การเป็น Thailand 4.0 และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรการพัฒนา
ดิจิทัลของประเทศไทย  ในระยะเวลาอีก 3 ปขางหนา ใหเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลของการ
ด าเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยที่ผานมา ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

 โดยแผนนี้ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุงที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางมาตรฐานการ    
ใหบริการสารสนเทศภายในองคกร เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส โดยการเร่งพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร พัฒนาคุณภาพของการใหบริการ 
ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร เพ่ือปรับปรุงองคกรใหเป็นองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถใหบริการ    
ขอมูลสารสนเทศและขาวสารให้แกหน่วยงานภายในและภายนอก ตอลดจนประชาชนโดยทั่วไปได้อยางโปร่งใส 
รวดเร็ว และตรงกับความตองการมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติ
ราชการใหเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงมหาดไทยภายใตกรอบระยะเวลาตามแผนฉบับนี้  



แผนปฏิบัติการดิจทิัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 ข 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศมีความจ าเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุง
กลไกภาครัฐ เพ่ือให้กลไกการบริหารของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เอ้ือต่อการเสริมสร้างรากฐานที่เข้มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน จากความก้าวหน้าดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง    
ที่ส าคัญหลายด้าน ดังเช่นปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนมากขึ้น มีการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมโยงการท างานต่างๆ การใช้สารสนเทศในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจอย่างกว้างขว้าง การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือน อาทิ 
ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ส าหรับประเทศไทยการพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
การปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุนและแรงงานที่มีประสิทธิภาพต่ าไปสู่การใช้ความรู้ 
และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ของประชาชน นับเป็นช่องโหว่อันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

 ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างมั่นคง และสามารถแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าของสังคม ซึ่งมีหลากหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพคน ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้าน
โอกาสทางสังคมและการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ การให้บริการของภาครัฐ นอกจากนี้ยังรวมถึงความ
เหลื่อมล้ าทางดิจิทัล (digital divide) หรือความแตกต่างของช่องว่างระหว่างผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ที่เข้าไม่ถึง ไม่เข้าใจ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไอทีซี จึงส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ซึ่งในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรนั้น จ าเป็นจะต้อง
มุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้มีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
ทันต่อสถานการณ ์เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญของประเทศไทยเพ่ือมุ่งเป้าสู่ “Thailand 4.0” เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยมีความ
ชัดเจนจึงได้ก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 
2580) และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยได้ก าหนด
กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะ 5 ปี โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไปไปสู่การเป็นประเทศที่ชับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อันเป็นการสร้าง
รากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
นวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 



แผนปฏิบัติการดิจทิัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 ค 

 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติ กระทรวงมหาดไทย
เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องน านโยบายดังกล่าวไปขับเคลื่อนเพ่ือสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณท์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้เป็นแนวทาง     
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและ
ประเมินผลการด าเนินงานและบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี้ ได้มีการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
จุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสต์ รวมทั้ง ได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ระดับ
เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ ดังนี้ 

 3.1 จุดยืน (Positioning) 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบูรณาการระบบงาน  :  มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ส าคัญให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ 

 ด้านการให้บริการประชาชน : ให้บริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่ง่ายต่อการเข้าถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 

 ด้านกระบวนการการด าเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการ

จัดการองค์กรอย่างครอบคลุมและก้าวไปสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 

 ด้านศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณ 

 3.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นกระทรวงชั้นน าที่มีศักยภาพในการประยุกต์และบริการภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 

 3.3 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน 

2. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. บูรณาการระบบงานและฐานข้อมูลเพ่ือคุณภาพข้อมูลหลัก 
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4. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

5. พัฒนาศัยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3.4 เป้าหมาย (Goal) 

ปี 2565 เป็นกระทรวงที่มีศักยภาพการบริการและการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 ด้านบริการภาคประชาชน : ปี 2564 ร้อยละ 80 ของบริการภาคประชาชน สามารถ 
   เข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ด้านบูรณาการข้อมูลและระบบงาน  : ปี 2563 ร้อยละ 80 ของระบบงานและฐานข้อมูล 
   มีความสามารถในการท างานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ 
 ด้านบุคลากร : ปี 2563 ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถ 
   ทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 
 ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน : ปี 2564 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัด 
   กระทรวงมหาดไทยมีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามข้อบังคับและ 
   กฏหมายดิจิทัล 

 3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration) 
เป้าประสงค์ : เพ่ือการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ  
                  ให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน 
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดหาและลงทุน 

      แผนงาน 1.1 การบูรณาการฐานข้อมูลหลักกระทรวงมหาดไทย 
      ตัวชี้วัด  : จ านวนระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและท างานร่วมกันได้ 

      แผนงาน 1.2 บูรณาการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย 
      ตัวชี้วัด  : จ านวนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีผลส าเร็จในการบูรณาการ 

      แผนงาน 1.3 การบูรณาการระบบ GIS 
      ตัวชี้วัด  : จ านวนหน่วยงานที่ร่วมในการบูรณาการและใช้งานระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 
เป้าประสงค์ : กระทรวงมหาดไทยมีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
                 ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกบริการ 

 แผนงาน 2.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 
 ตัวช้ีวัด  : 1. จ านวนบริการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

     2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระทรวงมหาดไทย 
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 แผนงาน 2.2 การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 
 ตัวช้ีวัด  : 1. จ านวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 

     2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
                   (Smart Operations) 
เป้าประสงค์ : มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพ่ือการจัดการ 
                องค์กรอย่างครอบคลุม 

 แผนงาน 3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการ 
          และบริหารความต่อเนื่อง 

  ตัวชี้วัด : ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการสถานการณ์และจัดการภัยพิบัติ 

  แผนงาน 3.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
  ตัวช้ีวัด : 1. ความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ     

              2. จ านวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ 

  แผนงาน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัด : มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตาม 
   มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งาน  
                   เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and 
                   Innovation) 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี 
                 ค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพ่ือ 
          สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

 แผนงาน 4.1 กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 

 แผนงาน 4.2 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

              2. จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านและได้ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ 

 แผนงาน 4.3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วย 
                     เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้  
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บทน ำ 
 กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎร ความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการทีส่ังกัดกระทรวงมหาดไทย  

 ในการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยเริ่มจากการให้บริการสื่อสารให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสังกัดอ่ืนตามที่ร้องขอให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 30 จังหวัดในภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ ทั้งนี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนวนโยบายและ
เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลง จนกระทั่งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน 
และการด าเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุกๆ องค์กร ดังนั้น เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทย
มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
พ้ืนทีทุ่กจังหวัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่อยู่ภายใต้นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยขอให้เร่งรัด
ปรับปรุงแผนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
แนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงไดท้บทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 
– 2564 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมุ้งเน้นการจัดท าให้
สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ที่ได้มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือมุ่งเป้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายและแผนระดับระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 - 2565 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพ่ือสร้างกลไกให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานบูรณาการการ
ท างานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกประชารัฐ ในการเร่งการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล  ซึ่งแผนดังกล่าวนี้จะเป็นแผนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายตาม
ภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือให้
กระทรวงมหาดไทยก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่า “เป็นกระทรวงชั้นน ำที่มีศักยภำพในกำรประยุกต์และ
บริกำรภำคประชำชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

บทท่ี 1   



แผนปฏิบัติการดิจทิัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 1-2 

 

 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “ประชำชนมีรำกฐำน     
กำรด ำรงชีวิตและพัฒนำสู่อนำคตได้อย่ำงม่ันคงและสมดุลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ 
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาเพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ กระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน     
ทั้งระยะยาว และระยะสั้น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ คือ แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
ตามล าดับ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้เป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายภายใต้กรอบภารกิจหลัก
ของกระทรวงมหาดไทย แต่ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือ
การไปสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวิเคราะห์
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของ
กระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางที่ก าหนดไว้ข้างต้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
ปฏิบัติงานในด้านดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน แนวนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับชาติ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 

2) เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทย มีกรอบทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

3) เพ่ือก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานได้ และสอดสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

4) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 

1.2 กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบด้วย
สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  บทที่ 1  บทน า  
  บทที่ 2  ข้อมูลพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
  บทที่ 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย 
  บทที่ 4  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
  บทที่ 5  รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
  บทที่ 6  การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม 
          ประเมินผล 
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ข้อมูลพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย 
 แนวทางการด าเนินงานปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ  3 ปี (พ.ศ. 256 - 2564  ( ของ
กระทรวงมหาดไทย ได้ใช้แนวทางการจัดท าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการมาเป็น
กรอบในการปรับปรุงเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติฉบับนี้ โดยเนื้อหาในบทนี้เป็นการเสนอสรุปผลการศึกษาภาพรวม
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย     
ซึ่งจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการ
ชี้ให้เป็นถึงความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ SWOT และ
การก าหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นของกระทรวงมหาดไทยต่อไป ดังแผนภาพนี้ 
 

 ๒.๑ กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนภาพ : กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

บทท่ี 2  

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนปฏิรูปประเทศ  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิบัติการด้านดจิิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2563 - 2565) 
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 บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ รวมทั้งการท างานของภาครัฐมากขึ้น    
ทั้งในมิติการให้บริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติการก าหนดนโยบาย จนส่งผลให้รัฐบาล
ต้องก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือ
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าวรัฐบาลได้มี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาของ    
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม      
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย    
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช
อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์อย่างเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี       
ดังวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
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 เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทย    
มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง     
การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่   

 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

 2) ยุทธศาสตรชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
 (1( “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  
ในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม ่
 (2( “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 
 (3( “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง การเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 

 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนดัของตนเอง 
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 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า
เพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้ง
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม 
ความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

  

 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย

     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2560 
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและ
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ  .ศ .  2561 ได้มีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ประกาศ เรื่อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  2561 – 2580) เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 
23 ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น  รวมทั้ง 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้ก าหนด 
แผนแม่บทประเด็นต่าง ๆ  ไว้ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1) แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง  ถือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการหลักที่จะน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้ก าหนดเอาไว้      
ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายส าคัญประกอบด้วยประชาชนอยู่ดีกินดีและ     
มีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่
ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศและการบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก ่ 
  (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ  
  (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
  (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ 
       และมิใช่ภาครัฐ 
  (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 2) แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ  ได้ก าหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทยเพ่ือให้ทุก
ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน ในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ 
โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ “การต่างประเทศไทยมีเอกภาพท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล 
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ประกอบด้วยเป้าหมายและประเด็นส าคัญ ได้แก่ มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล 
มีสถานะและเกียรติภูมิและมีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณ์ว่าการต่างประเทศที่มีพลวัตจะช่วยให้ประเทศชาติและ
ประชาชนไทย ซ่ึงประกอบด้วยแผนย่อย 5 แผน ดังนี้ 
  (1( ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความมั่งคั่ง 
        ยั่งยืน( 
  (2( การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (มีมาตรฐานสากล( 
  (3( การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ( 
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  (4( การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง( 
  (5( ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง( 

 3) แผนแม่บทประเด็นการเกษตร เป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญกับการปรับตัวจากการท าเกษตร
แบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  /การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตโดยอาศัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคู่ไปกับการสร้างความม่ันคงและ

ความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้ซ่ึงมี ๖ แผนย่อย ดังนี้ 
  (1( เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
  (2) เกษตรปลอดภัย  
  (3) เกษตรชีวภาพ  
  (4) เกษตรแปรรูป  
  (5) เกษตรอัจฉริยะ  
  (6) ระบบนิเวศของภาคเกษตร  

 4) แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาเป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต  โดยเน้นการ
สร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม
และบริการ ทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม
ที่มีความเข้มแข็งและสร้างโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ในระยะต่อไปจะเป็นการ
สนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยสร้ างมูลค่าเพ่ิมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศและเป็นผู้ น าของ
อุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซ่ึงประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้ 
  (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
  (2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร  
  (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
  (4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
  (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
  (6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 5) แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นสร้างความ 
หลากหลายด้านการท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก
ที่เป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพแต่ยังคงรักษาจุดเด่นของ 
ประเทศด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติไว้ได้ โดยมี 6 แผนย่อย ดังนี้ 
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  (1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  (2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
  (3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย 
  (4) การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
  (5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
  (6) การระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

 6) การพื้นที่และเมืองน่าอยู ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ทุกกลุ่ม โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย สรุปได้ดังนี้ 
  (1( การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  (2( การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพิเศษ 

 7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดย
มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการให้แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติ            
ทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใต้แผนแม่บท   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก ่  
   (1( ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
  (2( ด้านพลังงาน 
  (3( ด้านดิจิทัล 
  (4( ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 8)  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จะให้ความาส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบ
ธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ  ตลอดจน      
มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลและมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชนหรือ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้ง เกษตรกรซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้ 
  (1( สร้างผู้ประกอบการอัจริยะ 
  (2( สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
  (3( สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
  (4( สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
  (5( ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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 9)  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นต้นแบบการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ โดยก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุนอย่าง
เป็นรูปธรรม สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน
และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้ 
  (1( พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  (2( พัมนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  (3( พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (4( พัมนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  (5( พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่มหานครการบินภาคตะวันออกและศูนย์กลางการเงิน 
  (6( พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 

 10) การปรับเปลี่ยนบนค่านิยมและวัฒนธรรม  ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะที่ ค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคม
ร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ 
และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การด าเนินชีวิตโดยต้อง
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีบนพ้ืนฐานของ
การมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ 
รวมทั้งชุมชน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังน ี้ 
    (1( การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น 
       พลเมืองที่ด ี
   (2( การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
   (3( การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

 11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่มีศักยภาพมีทักษะความรู้ เป็นคนดีมีวินัยเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงินมีความสามารถ
ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า รวมถึง การพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก ่
  (1( การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   (2( การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (3( การส่งเสริมศัยกภาพผู้สูงอายุ 
   (4( การพัฒนาและยกระดับศัยกภาพแรงงาน 
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 12) การพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมทั้ง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก ่
   (1( ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (2( การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดี
ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและมีทักษะ
ด้านสุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 
   (1( การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
  (2( การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
   (3( การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
   (4( การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   (5( พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจาก 
         การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 14) แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา   แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการสร้าง
คุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬาและการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอม
การเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการ
อาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ  เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่   
   (1) การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ 
         ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ  
   (2) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
   (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 15) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะ 
ในการวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็งเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้ประชาชนไทยมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในทุกมิติ โดย
ระดมก าลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยและจากภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
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เป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา การพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
บทบาทเพศ พัฒนาผู้น าและอาสาสมัคร ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  
   (1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
   (2) การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
   (3) การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย  
   (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการ 
         ตนเอง 
 16) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากหรือเกษตรกร โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่
และชุมชนท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร
ฐานรากสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยีปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งน้ ากระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบภาษีพัฒนาระบบข้อมูลเขตป่าและ
ที่ดินให้ชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพ้ืนที่ป่าทับซ้อนพ้ืนที่ท ากินของประชาชน รับรองสิทธิ
ชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบดว้ย 5 แผนย่อย ได้แก ่ 
   (1) การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจ 
          เพ่ือสังคม ด้วยความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   (2) ช่องทางการตลาดเครือข่ายและกติกาที่ลดความเสียเปรียบ  
   (3) การเข้าถึงทุน  
   (4) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า  
   (5) กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 

 17) แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม
และเหมาะสมกับทุกเพศสภาวะและทุกกลุ่มประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยต้องอาศัยระบบข้อมูลประชากรที่ทันสมัย
และเที่ยงตรงเพ่ือสามารถพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ การให้บริการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้มี
รายได้น้อยหรือประชากรที่มีความต้องการเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการปราศจาก 
ความเหลื่อมล้ าในด้านคุณภาพ โดยในแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก ่ 
   (1) นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน  
   (2) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  
   (3) กลไกเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
         ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
   (4) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
   (5) ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

 18) แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบก
และในทะเล ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก ่ 
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   (1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
   (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
   (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
   (4) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม  
         มาตรฐานสากล  
   (5) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 19) แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ประเด็น
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบบเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ  
   (1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
   (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก 
         การใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
   (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแมน่้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 

 20) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ      
มุ่งพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาประยุกต์ใช้มีการปรับสมดุลภาครัฐ โดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจเสริมสร้างบทบาท
ของภาคส่วนอ่ืนๆ ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกและเป็นคนเก่ง      
มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
   (1) การพัฒนาบริการประชาชน  
   (2) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง  
   (3) การปรับสมดุลภาครัฐ  
   (4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
   (5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 21) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความส าคัญในการพัฒนา 
กลไกและกระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของการป้องกันและการปราบปราม    
โดยการสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ
เครือข่ายต่างๆ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
   (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (2) การปราบปรามการทุจริต 

 22) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เน้นการพัฒนากฎหมาย 
ให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาคความเท่าเทียม
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กันและเกิดเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 2 
แผนย่อย ดังนี้  
   (1) การพัฒนากฎหมาย  
   (2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรรม 

 23) แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยโดยประเทศไทยมีจุดแข็ง อาทิ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่มีความท้าทายในด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ส าคัญ เช่น การ
ก าหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือปัญหาของสังคม การบูรณาการ
หน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย โดยแผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  
   (1) ด้านเศรษฐกิจ  
   (2) ด้านสังคม  
   (3) ด้านสิ่งแวดล้อม  
   (4) ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 

 1) ด้านการเมือง  : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างพรรคการเมือง ด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผย
ตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง   
โดยสันติวิธี 
 2) ด้านการบริหารราชการ : องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง
ท างานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้มี
มาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
 3) ด้านกฎหมาย : ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 4) ด้านยุติธรรม : ให้ทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชน 
โดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ 
 5) ด้านเศรษฐกิจ : มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโต
อย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจสมรรถนะสูงขึ้น 

     แผนการปฏิรูปประเทศ  
     (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา 
ฟ้ืนฟูและยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่( ทางน้ า ทางทะเลและชายฝั่งความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
 7) ด้านสาธารณสุข : ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศ         
มีเอกภาพ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพ้ืนที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้หลักการสร้างน าซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น 
 8) ด้านสื่อสารมวลชน : เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อ
บนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรมและการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ 
การรับรู้ของประชาชนและสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ
และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี 
 9) ด้านสังคม : คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสู่การที่จิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้าน
สังคมท่ีบูรณาการ และให้ชุมชนทั้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 
 10) ด้านพลังงาน : ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ
ของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านพลังงาน  
มีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับด้านพลังงาน 
 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : มีมาตรการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึง
และตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยมาตรการทางปกครอง เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
 
 
 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ถูกจัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล   
และยั่งยืน 
 

 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development 
Goals: SDGs) รวมทั้ง การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ กลุ่มอาชีพ ระดับภาค 
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการ   
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคมและ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ 
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   
ได้ก าหนดเป้าหมายรวมไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทัน สถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 

 ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 15   

 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลาง และขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์ คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง กระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ 
พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัว ของภาคการผลิต และบริการ 

 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน ้าโดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนและรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตใิห้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและเพิ่ม 
ความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ
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ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 

 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ             
มีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกว้างขึ้นและดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ 
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

 

 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564( มีทั้งหมด 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และมีอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน รวม
ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมี
ปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้
และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนา   
ในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง 
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย  
 1( ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์   
 2( พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า   
 3( ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 4( ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   
 5( เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ   
 6( พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย   
 7( ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่
ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปญัหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย
มีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทาง
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สังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ   
 2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ     
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง   
 3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า ซึ่งการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและ        
มีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่องและมาจาก
ความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
นิเวศน์ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง   
 2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้น 
การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ าและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และเป็นธรรม  
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน  
 3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
 4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ละเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
 7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน  กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม บทบาท
ของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป  
จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ
ภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงค์ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
 2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
 3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
 4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ 
อธิปไตยในเขตทะเล  
 5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน  
ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 
รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นและการลดจ านวนการด าเนินคดี
กับผู้มิได้กระท าความผิดโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
 2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชน 
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ   
 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
 5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสและ 
ยุติธรรม   
 6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการและปัญหาเชิง
ปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้ม
ของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณ
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของ    
ท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและลดการพ่ึงพาก๊าซ ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา( โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ 
เดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและพัฒนาระบบขนส่งน้ า 
 2( การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ 
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
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 3( พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
 4( พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
 5( พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ 
ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ   
 6( พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงและการบริหาร 
จัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้ง การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้ ซึ่งการพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย  
 1( เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม   
 2( พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี   
 3( พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม          
ด้านบุคลากรวิจัย   

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก    
เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัว
ของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้ง ลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน        
ในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุง่เน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาค
และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับ
คนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
การเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายไดท้ี่หลากหลาย   
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 2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
 3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการ 
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศและเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบาย
การค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้างและเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์ เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน
และเอเชีย รวมทั้ง มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับโดยมีแนวทาง  
การพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ 
สินค้าและบริการของไทย  
 2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความ ร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
 3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น 
ในภูมิภาค  
 4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
 5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
 6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ  
 7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์   
 8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ 
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน   
 9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ  
 10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอนโยบายและแผนระดับชาติ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข 
หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามร่วมกัน เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดเป้ายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นความมั่นคง รวมถึง การประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มบริบทความมั่นคงทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2565( รวมทั้งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เก่ียวข้อง และยุทธศาสตร์การจัดสรร เพ่ือสนับสนุนและประสานการบูรณาการการ
ด าเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 

 1( เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2( เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 ๓( เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ 
ในชาติเพ่ือลดการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
 ๔( เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง   
 5( เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  
 ๖( เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร มีความมั่นคง 
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแส โลกาภิวัตน์ 
 6( เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ 
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  
 7( เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม 
และสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุก
รูปแบบ  
 8( เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่ม
ประเทศ อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ 
 

 วิสัยทัศน์ 
 “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์
ในภูมิภาค และประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาต ิ
(พ.ศ. 2562 – 2565) 
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ประเทศมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาท 
ที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพ่ือรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติ โดยมีแผนงาน ดังนี้ 
 ๑( การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
 ๒( การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
 3( การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔( การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 5( การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 6( การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 7( การป้องกันและแก้ไขปญัหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 8( การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
 9( การป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ 
 10( การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 11( การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
 12( การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 
 13( การรักษาความมั่นคงทางทะเล 
 14( การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
 15( การป้องกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 16( การรักษาดุลยภาพสถาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 17( การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
 18( การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
 19( การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580( ที่ก าหนดทิศทาง   
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประเทศมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet( กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความรอบรู้ 
เข้าถึงสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันอุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพ่ิมขึ้น    
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้
ด าเนินการโดยยึดถือหลักการพื้นฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์สูงสุด
จากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕80) 
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ประเทศและการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ 
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
 

 1) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand( หมายถึง ยุคที่
ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยก าหนดเป้าหมาย ดังตอ่ไปนี้ 
  (1( เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
  (2( สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (3( พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
  (4( ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

 2) ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) 
      การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงก าหนด 
ภูมิทัศน์ดิจิทัล เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ดังนี้ 
 

แผนภาพ : ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี 
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
     เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6 ด้าน คือ 

แผนภาพ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
 

 
 

 (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้ 
 (2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  : ขับเคลื่อน New S-Curve เพ่ิมศักยภาพสร้างธุรกิจ
เพ่ิมมูลค่า 
 (3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 (4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  : โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว 
 (5) พัฒนาก้าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน สร้างงาน สร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน 
 (6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความ
มั่นคงปลอดภัย 

 โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาหรืออาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไก
ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้าและการบริการ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ 
เหล่านั้น ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ 
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\ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565( ภายใต้นโยบายและแผนระดับขาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 
2561 – 2580( เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
โดยแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพหรือ “Digital Transformation” 
อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 6( และใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นกรอบน าแนวความคิดในการวางแผนไปสู่
การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 
  (1( การด าเนินการและการพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอ่ืนใดที่เป็นการประหยัด
ทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

     แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี 
     (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจทิัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ยวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
 

พัฒนาก้าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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  (2( การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งต้องครอบคุลมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสีย แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพ้ืนดิน 
พ้ืนน้ า ในอากาศ หรืออวกาศและเป้าหมายในการใช้คลื่อนความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและประโยชน์ของประชาชน 
  (3( การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชั  ฃั่นส าหรับประยุกต์   
ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (4( การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือให้การท างานระหว่างระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภับ อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งานรวมตลอดทั้งท าให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือและมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีหลักประกันการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
  (5( การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
  (6( การส่งเสริมการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอ่ืน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (7( การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริม
เพ่ือให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอ้ือต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัยujUJJuj 

 2) เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ก้าหนดไว้ ดังนี้ 
  (1( ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจายรายได้และความ
มั่นคั่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่ม GDP จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  (2( สร้างสังคมคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและ
โอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านทักษะอาชีพ ให้กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการและกลุ่มคนชายขอบ
ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ 
  (3( พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือประหยัดการใช้การดาษในทุกขั้นตอนการท างาน ลดเวลาในการ
ติดต่อ/รับบริการภาครัฐและเวลาในการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ ส าหรับประชาชนและภาคธุรกิจ 
  (4( พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ไม่ต่างกับประชาชนในเมือง 
  (5( สร้างความเชื่อมั่น เพ่ือขจัดภัยคุกคามไซเบอร์การโจมตีเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐ เนื้อหา
ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต กลโกงออนไลน์/การฉ้อโกงรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาค
ธุรกิจและประชาชนในการท าธุรกรรมออนไลน์ 
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  (6( พัฒนาก าลังคนดิจิทัล เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับทุกอาชีพ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานและการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

 3) ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อการเปลี่นผ่านรายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 15 ประเด็นการ
ขับเคลื่อนที่ส้าคัญ ดังนี้ 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ประเด็น  
   (1( การพัฒนา SME ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs( 
   (2( การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
        Manufacturing( สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0( 
   (3( การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agricalture( 
  (4( การเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services( 
  (5( การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนด์ 
  3.2 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ประเด็น  
   (1( การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitsl Community( 
   (2( การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
        Learning & Knowledge( 
   (3( การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโยลีดิจิทัล (Digital Health( 
  3.3 ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น 
   (1( การยกระดบับริการภาครัฐ (Government Transformation For Government  
       Services( 
   (2( ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation  
        For Government Managerment( 
  3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
ประกอบด้วย 2 ประเด็น 
   1( การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infarstructure( 
   2( การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City( 
  3.5 ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น 
   1( การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity( 
   2( ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital law & Regulation( 
    3.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบด้วย 1 
ประเด็น 
   1( การพัฒนาก าลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And  
       Digital Literacy(  
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 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565( เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และการติดตามการ
ประเมินผล ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและบริบทที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 หน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติกฎหมายอ่ืน ๆ ประกอบด้วยแล้ว 

ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย สามารถสรุปได้ 4 ประการ คือ 
  1) ด้านการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอ านวยการ
เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปกครองและการบริหาร หน่วยราชการ ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการรักษาความม่ันคงของชาติ 

2) ด้านเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจะต้องประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การคุ้มครองผู้เช่านา การพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร์ เป็นต้น 

3. ด้านสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น 

4) ด้านการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุมชนการ
จัดทีด่ิน การให้บริการขั้นพ้ืนฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและการให้บริการสาธารณูปโภค
ในเขตเมือง เป็นต้น 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 
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 ๒.๒ โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย 
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 ๒.๓ อ้านาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ  
ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร 
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ด าเนินงานราชการทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี และประสานนโยบายระหว่างกระทรวง 

 พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน 
 จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง 
 ด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน 
 ด าเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 ด าเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
 ด าเนินงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม 
 ด าเนินงานด้านการปกครองท้องที ่
 ด าเนินงานด้านการอาสารักษาดินแดน 
 ด าเนินงานด้านการทะเบียน 

กระทรวงมหาดไทย 

ส้านักงานรัฐมนตรี 

ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง 
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 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท ายุทธศาสตร์ชุมชน 
 ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ 
 ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
 บริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดท าแผนแม่บท วางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยการ
ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือให้หลักประกันในด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ด าเนินงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร 

 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยการก าหนดและ
ก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรม และการผังเมือง 

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
การบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะ 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมท่ีดิน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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 ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย 
 ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า 
 พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพื่อใช้ในการประปา 
 ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว 
 ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและ

ประชาชน 

 ส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ 
 ผลิต จัดส่งและจ าหน่ายน้ าประปาทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ 
 ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 

พัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน เพ่ือเป็นกลไกของรัฐบาลในการ
กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนเพ่ือประชาชน 

การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การประปานครหลวง 

การประปาส่วนภูมิภาค 

องค์การตลาด 
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องค์การจัดการน้้าเสีย 

จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมส าหรับการจัดการน้ าเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ าเสียและการให้บริการ
หรือรับบริหารหรือจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ าเสีย รวมทั้งบริหารหรือ
กิจการต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภ าในเชิงเศรษฐกิจ 
 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องที่กฎหมายก าหนด 
 

เมืองพัทยา 

ด าเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องท่ีกฎหมายก าหนด 
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๒.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

 

“ประชาชนมีรากฐานการด้ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

นิยามวิสัยทัศน ์

 

รากฐานการด้ารงชีวิต 
 ดูแลประชาชนทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 
 ลดความยากจน 
 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 

พัฒนาสู่อนาคต 
 พัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs( 
 สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ส่งเสริมการพัฒภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 

ม่ันคง 
 มั่นคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ เป็นต้น 
 มั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 มั่นคงจากสาธารณภัย 

 

สมดุล 
 สมดุลระหว่างคนกับคน 
 สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ 
 สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ภายใต้เงื่อนไขการใช้ความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการ 
ตัดสินใจและการกระท า 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์



แผนปฏิบัติการดิจทิัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 2-36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
1. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
2. ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ชุมชนมีความสุข 
4. สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนา 
5. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
 

 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 

1 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความม่ันคงภายใน 

2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

 

3 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่ 

เป้าหมาย 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย 
เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของกระทรวงมหาดไทย โดยใช้การวิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
ก าหนดปัจจัยหลักในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรด้วย 4M (Management, Machine, Money     
และ Man) และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่แสดงถึงโอกาสและอุปสรรคด้วย PEST (Policy, 
Economic, Social และ Technology) ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกน าไปก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการทบทวนเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5        
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของกระทรวงมหาดไทย โดยใช้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก 4M Analysis สามารถสรุปแยกเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน          
ไดดั้งต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
การบริหารจัดการ (Management) 
 ผู้บริหารเห็นความส าคัญของ IT และพร้อมให้การ

สนับสนุน 
 มีโครงสร้างการบริหารจากส่วนกลางสู่ระดับท้องถิ่น 
 มีคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

 ขาดความต่อเนื่องของการด าเนินงานตามนโยบาย 
 ขาดกระบวนการท างานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 
 ขาดการบังคับใช้ระเบียบในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่ได้ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

อุปกรณ์และระบบ (Machine) 
 มีระบบ IT ใช้ในทุกหน่วยงาน 
 มีข้อมูลส าคัญต่องานราชการเช่น ฐานข้อมูล

ประชาชน ฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติ ฐานข้อมูล
ระบบสาธารณูปโภค และฐานข้อมูลที่ดิน 

 มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 มีการปรับปรุงให้ระบบมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 มีระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ 

 ขาดการบูรณาการของฐานข้อมูล 
 ขาดความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล 
 ขาดระบบสั่งการ และระบบการตัดสินใจ (BI) 
 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของประชาชน

จ ากัด 
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่รองรับการ

ปฏิบัติงานทุกกระบวนงานขององค์กร 
 ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแหล่ง หลายระบบ 

ไม่มีมาตรฐานข้อมูล ขาดการบูรณาการฐานข้อมูล 

บทท่ี 3  
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 มีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่สามารถสื่อสารกับ
ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมีประสิทธิภาพ 

 มีการพัฒนาระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO 
Conference) ที่มีประสิทธิภาพของประเทศ 

 จัดวางโครงสร้างองค์กรในภูมิภาคสามารถนับสนุน
ช่วยเหลือจังหวัดได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว 

รวมทัง้ การยืนยันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และ
การเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียว 

 มีฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่อข่ายหลายระบบ 
หลายรุ่น บางส่วนในปัจจุบันใช้งานได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร การบ ารุงรักษาไม่ครบถ้วน 

งบประมาณ (Money) 
 มีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ประจ าทุกป ี
 สัดส่วนด้านงบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการ

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 งบประมาณไม่เพียงพอ 

บุคลากร (Man) 
 มีบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยกระจายในระดับ

พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 มีบุคลากรด้านช่างเทคนิคท่ีมีความรู้ทักษะด้าน IT 

ของบุคลากรในสังกัดฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายท าให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรขาดทักษะเชิงลึกเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ก้าวไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 บุคลากรด้าน IT มีจ านวนน้อย โอนย้ายข้ามหนว่ยงาน
บ่อย ขาดแรงจูงใจและความก้าวหน้าไม่ชัดเจน 
เมื่อเทียบกับสายงานอ่ืนๆ 

 
 

 3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกของกระทรวงมหาดไทย โดยใช้การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PEST Analysis สามารถสรุปแยกเป็นโอกาสและอุปสรรค          
ได้ดังต่อไปนี้ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
นโยบาย กฎระเบียบ (Policy) 
 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ิมขีด

ความสามารถของบุคลากร 
 นโยบายในระดับรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการ

ปรับไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 

 มีความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 

 กฎระเบียบไม่สอดคล้องในการน าไปสู่การปฏิบัติ 
 ปัญหาในขั้นตอนการตั้งงบประมาณ และการ

จัดซื้อ จัดจ้างที่ล่าช้า 
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 ระเบียบราชการไม่เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงาน
ในการจัดอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน 

 การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามาแผนงาน โครงการ ต้องปรับปรุง
บ่อยครั้งขาดความต่อเนื่อง 

เศรษฐกิจ (Economic) 
 ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นแต่ต้นทุนต่ าลง  เศรษฐกิจชะลอตัวท าให้ขับเคลื่อนแผนงาน 

โครงการต่างๆ ยากล าบาก 
สังคม วัฒนธรรม (Social) 
 คนรุ่นใหม่มีการใช้สื่อ Digital มากขึ้น 
 มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกคอยมาให้ค าปรึกษา

และร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาการ
ด าเนินงานในด้านเทคโนโลยีผZเช่ีย 

 ความไม่เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) 
 นวัตกรรมท าให้ประชาชนสะดวกข้ึน 
 ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เอ้ือ

ต่อการน ามาใช้ในหน่วยงาน 
 มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์กับงานของ

กระทรวงได้หลากหลายมากข้ึน 
 อุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก 
 การเข้ามาของเครือข่าย Gin ระบบ Cloud และ 

Big Data ท าให้มีนวรรตกรรมและช่องทางใช้งาน
เพ่ิมข้ึน 

 มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วท าให้
ปรับตัวไม่ทัน 

 มีภัยคุกคามด้าน Cyber 
 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว 
 เกิดภัยธรรมชาติและมีการเผาท าลายท าให้ระบบ

เสียหาย 
 ไฟกระชาก ไฟตก ท าให้ Sever เกิดความเสียหาย 
 การใช้ Software ที่ไม่มีลิขลิทธิ์อาจท าให้เกิดการ

ฟ้องร้องเกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 
 กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขึ้น
เป็นครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ในช่วงระยะที่ 2 (5 ปี พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีข้อก าหนดการจัดท าแผนฯ ระยะดังกล่าวไว้ว่า “ทุกภาค
ส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ” 

 แต่ในปัจจุบันได้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 1561 – 2580 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้ก าหนด   
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี มีความมุ่งหมายส าคัญเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย    
ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ในการชับเคลื่อน
การด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางระยะสั้นให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้วย
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีเกิดความรวดเร็ว โปร่งใส และตอบสนองต่อ
ความต้องการต่อความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ 
ทบทวนแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐและสังคมฉบับดังกล่าว 

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทยจึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 
2560 – 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี 
ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือหมายถึง “การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์” โดยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉมการพัฒนา
ประเทศ สู่ยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ กล่าวคือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 โดยได้ก าหนดจุดยืน (Positioning) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – 
๒๕๖5 ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 4.1 จุดยืน (Positioning) 
 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบงาน: มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน       
ที่ส าคัญให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ 

 ด้านการให้บริการประชาชน : ให้บริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ง่ายต่อการเข้าถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 

 ด้านกระบวนการการด าเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการจัดการ
องค์กรอย่างครอบคลุมและก้าวไปสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 

 ด้านศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณ 
 

 4.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

      “เป็นกระทรวงชั้นน าที่มีศักยภาพในการประยุกต์ และบริการภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
  

 4.3 พันธกิจ (Mission) 
  

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน 
2. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. บูรณาการระบบงานและฐานข้อมูลเพ่ือคุณภาพข้อมูลหลัก 
4. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
5. พัฒนาศัยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 4.4 เป้าหมาย (Goal) 
 

ปี 2565 เป็นกระทรวงที่มีศักยภาพการบริการและการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 ด้านบริการภาคประชาชน : ปี 2564 ร้อยละ 80 ของบริการภาคประชาชนสามารถเข้าถึง

ได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ด้านบูรณาการข้อมูลและระบบงาน : ปี 2563 ร้อยละ 80 ของระบบงานและฐานข้อมูล 
มีความสามารถในการท างานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ 

 ด้านบุคลากร : ปี 2563 ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 

 ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน  : ปี 2564 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามข้อบังคับและกฏหมายดิจิทัล 
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 4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย  
                             (Integration) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
                                (Smart Operations) 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งาน 
                              เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency   
                               and Innovation) 
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 4.6 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
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 4.7 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย 
 

 4. ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจทิัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เป้าหมาย 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวงมหาดไทย  

พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

2. ขับเคลื่อน
เศรษฐกจิ 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. สร้างสังคม
คุณภาพด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. พัฒนาก าลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่

เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสังคมคุณภาพ พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานดิจิทัลรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

1. การบูรณาการระบบงาน
และโครงสร้างพื้นฐาน
กระทรวงมหาดไทย 

(Integration) 

2. การยกระดับบริการประชาชน
สู่บริการดิจิทัล  

(Digital Services) 

3. การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Smart Operations) 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สร้างสรรค์และประยุกต์ใชง้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital 
Competency and Innovation) 

6. สร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

สร้างความเชื่อมั่น พัฒนาก าลังคน
ดิจิทั+ล 
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4.8 แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map)      

 3.7 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration) 

 

เป้าประสงค์   : เพื่อการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการ
พัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการจัดหาและลงทุน 

แผนงาน 1.1 : การบูรณาการฐานข้อมูลหลักกระทรวงมหาดไทย 

ตัวช้ีวัด        : จ านวนระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและท างานร่วมกันได้ 

ตารางท่ี 4.1  :    โครงการรองรับแผนงาน 1.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑ พัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ e-DOPA 

License กับระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน 
       1.5000        1.5000 - ๓.๐๐๐๐ ส านักการสอบสวนและนิต ิ

(ปค.) 

๒ พัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมลูกลางเพื่อการพัฒนา
ชุมชน 

๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ ๖๐.๐๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ 
การพัฒนาชุมชน (พช.) 

๓ โครงการบรูณาการข้อมลูช่วยเหลอืเยียวยาผูป้ระสบภยั
พิบัติและภัยธรรมชาติ ผา่นระบบ smart card 

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

๔ งานการก ากับดูแลและการบรหิารจัดการข้อมลู (Data 
Governance)  

10.0000 26.0000 - 36.0000 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(กฟภ.) 

๕ โครงการบรูณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

รวมงบประมาณ ๑๕๓.๕๐๐๐ ๘๕.๕๐๐๐ ๖๐.๐๐๐๐ ๒๙๙.๐๐๐๐   
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แผนงาน 1.2 : บูรณาการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย 

ตัวช้ีวัด        : จ านวนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีผลส าเร็จในการบูรณาการ 

ตารางท่ี 4.2 :     โครงการรองรับแผนงาน 1.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมกระทรวงมหาดไทย 

๑ โครงการบรูณาการระบบ CCTV กระทรวงมหาดไทย ๘๐.๐๐๐๐ ๘๐.๐๐๐๐ ๘๐.๐๐๐๐ ๒๔๐.๐๐๐๐ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 
๒ การพัฒนาระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) มาใช้ในการติดตาม 
ด้านการจดัการด้านการเงินการคลัง 

       0.50000    - - 0.50000 กองคลัง  
(สป.มท.)   

๓ โครงการจดัหาระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล 
ของกระทรวงมหาดไทย 

        ๓๙.๒๗๗๐  ๓๒.๖๒๓๐ - ๗๑.๙๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔ โครงการจดัหาระบบโทรศัพท์ (IP Telephone) เพือ่
การสื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 

132.1800 242.9800 260.0200 635.1800 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๕ โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และติดตาม
ผลการด าเนินงาน IPV6 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

10.0000 10.0000 ๑๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๖ โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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๗ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์

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

๓.๙๙๙๗ ๓.๙๙๙๗ ๓.๙๙๙๗ ๑๑.๙๙๙๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๘ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายไร้
สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทย 

- - 9.6000 9.6000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๙ โครงการจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขระบบ
โทรศัพท์ IP Phone ของกระทรวงมหาดไทย 

21.6995 ๑๖.๒๐๐๐ - ๓๗.๘๙๙5 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๐ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 

24.9๖๐๐ 24.9๖๐๐ 24.9๖๐๐ 74.๘๘๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๑ โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทางด่วนข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร (ส่วนกลาง) 

- - 42.0000 42.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

1๒ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่  
5 จังหวัดชายแดนใต ้

๓๕.๐๐๐๐ ๓๕.๐๐๐๐ ๓๕.๐๐๐๐ ๑๐๕.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

1๓ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบการประชุม
วีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย  

- ๑๐.๒๒๓๐ ๑๖.๓๕๕๘ ๒๖.๕๗๘๘ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท)  

1๔ โครงการจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครือข่าย
สื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย  
ระยะที่ 1  

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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๑๕ โครงการจ้างบ ารุงซ่อมแซมเครือข่ายสื่อสาร และระบบ

ดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๒ 
๘.๗๒๔๐ ๘.๗๒๔๐ ๘.๗๒๔๐ ๒๖.๑๗๒๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

1๖ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงเครือข่ายสื่อสารและ 
ระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 

๕๑.๑๐๖๐ - - ๕๑.๑๐๖๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๗ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงเครือข่ายสื่อสารและระบบ
ดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๔ 

- ๔๖.๘๙๔๐ ๔๖.๘๙๔๐ ๙๓.๗๘๘๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๘ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณเ์ครื่องมือ
สารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด 

- ๕.๐๐๐๐ - ๕.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๑๙ โครงการพัฒนาต่อยอดระบบคลาวด์ เพื่อใช้ภายใน
กระทรวงมหาดไทยแบบ Multi – Tenant ระยะที่ ๑ 

- ๑๑.๔๔๘๘ - ๑๑.๔๔๘๘ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๐ โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- ๙๘.๐๐๐๐ - ๙๘.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๑ จ้างบ ารุงรักษาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร เพื่อการบรหิาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๑ 

๒.๐๐๐๐ ๓.๗๘๐๐ ๓.๗๘๐๐ ๙.๕๖๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยสุื่อสารเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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๒๓ โครงการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายไรส้ายจังหวดั 

(งบประมาณผูกพัน ปี ๖๔-๖๖ จ านวน ๓๒๕.๒๘๐๐
ล้านบาท)  

- ๙๘.๔๔๐๐ ๑๒๘.๔๐๐๐ ๒๒๖.๘๔๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๔ โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน 

๑๐๔.๐๗๖๕ ๒๖๓.๔๗๔๕ ๑๓๓.๓๓๘๓ ๕๐๐.๘๘๙๓ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

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

๑.๓๐๐๐ ๑.๓๐๐๐ ๑.๓๐๐๐ ๓.๙๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๖ โครงการจ้างบ ารุงและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์     
แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสญัญาณ 

๒.๖๕๑๔ ๒.๖๕๑๔ ๒.๖๕๑๔ ๗.๙๕๔๒ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๗ โครงการจดัท าศูนย์ข้อมลูปฏิบตัิการเพื่อการตดัสินใจ 
(War Room) ของจังหวัดภูเก็ต 

- ๕๒.๐๐๐๐ - ๕๒.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๘ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพรถยนตส์ื่อสารผ่านดาวเทียม
ของกระทรวงมหาดไทย 

- ๙๘.๐๐๐๐ - ๙๘.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๒๙ โครงการระบบลิฟต์โดยสารอาคารศาลากลางจังหวัด ๔ 
ช้ัน ๒ ชุด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- ๓.๔๐๐๐ - ๓.๔๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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๓๑ ค่าเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณข้อมูลระบบอินแทอร์เนต็

แบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ 
24.0000 ๒๔.๐๐๐๐ ๒๔.๐๐๐๐ ๗๒.๐๐๐๐ 

 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๒ ค่าเช่าใช้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อม
อุปกรณ์ส าหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(กปร.) 

2.74๒0 ๒.๗๔๒๐ ๒.๗๔๒๐ ๘.๒๒๖๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

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

๔.๔๗๖๐ ๔.๔๗๖๐ ๔.๔๗๖๐ ๑๓.๔๒๘๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๔ ค่าเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่      
C-Band จ านวน ๗/๑๘ ทรานส์พอนเดอร์  

๒๗.๐๐๐๐ ๒๗.๐๐๐๐ ๒๗.๐๐๐๐ ๘๑.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๕ ค่าเช่าบริการเชื่อมโยงระบบโทรศพัท์เครือข่ายมหาดไทย
กับกรมที่ดิน (อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา)  

๐.๕๔๐๐ ๐.๕๔๐๐ ๐.๕๔๐๐ ๑.๖๒๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๖ ค่าเช่าใช้บริการท่อร้อยสาย (Duct) โครงการจติลดาฯ  
๕ เส้นทาง 

๒.๔๙๙๘ ๒.๔๙๙๘ ๒.๔๙๙๘ ๗.๔๙๙๔ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๗ ค่าเช่าใช้วงจรเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ้

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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๓๘ ค่าเช่าคู่สายสื่อสญัญาณกับบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) โดยมีคูส่ายสื่อสญัญาณภูมิภาค จ านวน ๑๕๐ 
วงจร และมีคูส่ายสื่อสญัญาณนครหลวง ๑๑ วงจร  

๒.๒๒๑๗ ๒.๒๒๑๗ ๒.๒๒๑๗ ๖.๖๖๕๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๓๙ ค่าเช่าบริการคู่สายจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบรุีไป
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุร ี

๐.๐๕๑๓ ๐.๐๕๑๓ ๐.๐๕๑๓ ๐.๑๕๓๙ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๔๐ ค่าเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ จ านวน ๑ คู่สาย ที่บ้านพัก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๐.๐๕๗๗ 0.0577 0.0๕๗๗   ๐.๑๗๓๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

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

๔๒ ค่าเช่าใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายไรส้ายความเร็วสูง  
๔ G LTE 

๓.๘๔๐๐ ๓.๘๔๐๐ ๓.๘๔๐๐ ๑๑.๕๒๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

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

๐.๒๔๐๘ ๐.๒๔๐๘ ๐.๒๔๐๘ ๐.๗๒๒๔ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

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

๔๕ ค่าเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสงูเพื่อใช้ในการ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑ 
MHz ในรายการ “มหาดไทยชวนรู้” 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๔๖ ค่าเช่าใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายไรส้ายความเร็วสูง ๔ 

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

และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

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

๔๘ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
งานปกครอง 

        ๑.๙๔๐๐        5.0000  ๖.๐๐๐๐ ๑๒.๙๔๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และงานปกครอง 
(ปค.) 

๔๙ โครงการปรับปรุงระบบโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการจัดการสาธารณภัย  

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

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

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

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

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๕๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ

บริหารยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และยกระดับระบบบริการของภาครัฐ 

๑๕.๑๑๓๒ ๓๗.๑๖๓๒ ๑๐.๒๑๓๒ ๖๒.๔๘๙๖ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 

๕๓ โครงการบรูณาการและเพิ่มประสทิธิภาพ             
ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศส าหรบัผู้บริหาร กปภ. 

- ๒0.0000 - ๒๐.๐๐๐๐ กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(กปภ.)   

๕๔ โครงการทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับ
หน่วยงานในส่วนการบรหิารราชการส่วนกลาง กรมที่ดิน 

6.3300 9.6660 9.6660 ๒๕.๖๖๒๐ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ทด.)       

๕๕ จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ส าหรบั
หน่วยงานภายในกรมทีด่ิน 

        2.6230 29.6850 - ๓๒.๓๐๘๐ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ทด.) 

๕๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 673.0721 916.7376 - ๑๕๘๙.๘๑๐๐ 
 

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

๕๗ โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลที่ดินและการบูร
ณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบริการภาครัฐ 

- 52.7150 - 52.7150 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(ทด.) 

๕๘ โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศท่ีดินพร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในภาพรวมของกรมทีด่ิน 

      170.3000      170.3000  - ๓๔๐.๖๐๐๐ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(ทด.) 

๕๙ โครงการติดตั้งระบบการประชุม 
วีดิทัศน์ทางไกลของกรมที่ดิน  
(Video Conference) 

3.5100 - - ๓.๕๑๐๐ ส านักงานเลขานุการกรม 
(ทด.)       
             

๖๐ ระบบเครือข่ายไร้สาย ๗.๙๖๕๖ - - ๗.๙๖๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๖๑ จัดหาระบบก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย (พระราม ๙) 
- ๔.๕๐๐๐ - ๔.๕๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รวมงบประมาณ ๑,๘๓๑.๑๘๗๒ ๒,๘๔๘.๓๘๖๖ ๑,๐๘๔.๔๙๐๗ ๕,๗๖๔.๐๖๔๕   
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แผนงาน 1.3 : การบูรณาการระบบ GIS 

ตัวช้ีวัด        : จ านวนหน่วยงานที่ร่วมในการบูรณาการและใช้งานระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย 

ตารางท่ี 4.3 :     โครงการรองรับแผนงาน 1.3 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการบรูณาการระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย 50.0000 50.0000 50.0000 150.0000 กระทรวงมหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

2 โครงการเช่ือมโยงข้อมูลศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการรับเรื่องร้องเรียน 

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

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนนิงานของ 
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

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

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

1.464 1.464 1.464 ๔.๓๙๒๐ ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

5 โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศท่ีดินเพื่อการบริหาร
จัดการภาครัฐและรองรับการบริหารจัดการ 
ภายในกรมที่ดิน 

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

๖ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหา
ต าแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วระบบภมูิสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต (LandsMaps)  

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๗ การบูรณาการและใช้ระบบ GIS เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยั  
- 20.0000 - ๒๐.๐๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา          

สาธารณภัย   

๘ งานพัฒนาระบบ GIS ระยะที่ 3  172.0000 117.0000 -   ๒๘๙.0000  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

๙ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ู่การใช้งาน
ระดับองค์กร (Enterprise GIS) 

- ๑๕.๐๐๐๐ -        ๑๕.๐000  การประปานครหลวง 
 

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

2.8000 - - 2.8000 ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต ์
(กฟน.) 

๑๑ โครงการจดัท าข้อมูลด้านน้ าเสียแบบครบวงจรบนระบบ
ภูมิศาสตรส์ารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
จัดการน้ าเสีย 

- ๕.0000 - ๕.0000 องค์การจัดการน้ าเสยี  

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

เป้าประสงค์   : กระทรวงมหาดไทยมีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกบริการ 

แผนงาน 2.1 : ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 

ตัวช้ีวัด        : 1. จ านวนบริการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระทรวงมหาดไทย 

ตารางท่ี 4.4 :     โครงการรองรับแผนงาน 2.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการพัฒนาระบบ one stop service ด้าน
สาธารณูปโภค ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล  

30.0000 30.0000 30.0000 90.0000 กระทรวงมหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

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

๙๘.๑๘๔๐ ๑๐๒.๖๗๙๒ - ๒๐๐.๘๖๓๒ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

3 โครงการพัฒนาระบบเผยแพรร่ายงานการประชุม 
ดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(Digital meeting Report) 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๔ โครงการจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์

โครงการระบบบริหารจดัการการให้บริการ Call Center 
ส าหรับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรม
ส่วนกลาง มท. 

1.9000 1.9000 1.9000 5.7000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๕ โครงการสร้างการรับรูสู้่ประชาชนด้วยป้าย
ประชาสมัพันธ์อัจฉริยะ 

๖๐.๘๐๐๐ ๑๒๑.๖๐๐๐ ๑๒๑.๖๐๐๐ ๓๐๔.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

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

๗ โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณเ์พื่อ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License 
ในส่วนภูมิภาค ๓๗๗  ชุด  

11.1969 - - 11.1969 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

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

10.6200 - - 10.6200 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

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

6.9420 - - 6.9420 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๐ บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน
การให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA License 

7.5912 - - 7.5912 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

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

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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๑๒ โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED   

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

- 1.5486 - 1.5486 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

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

- 2.4570 - 2.4570 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

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

- 0.280๑ - 0.280๑ ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

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

- 0.588๔ - 0.588๔ ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๖ โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณเ์พื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานในระบบ e-DOPA 
License ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง      

)วังไชยา(  
 

- 1.7730 - 1.7730 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

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

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๘ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศพร้อมอุปกรณ์เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบ e-DOPA License เดิม 
)ส่วนกลาง(  

- - 77.0000 77.0000 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
(ปค.) 

๑๙ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร ์ให้บริการประชาชน
ทางด้านทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อ
ทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง 

-       988.7484  - 988.7484 ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

๒๐ โครงการจดัท าบัตรประจ าตัว ประชาชน 
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 

      419.4400        440.4100  -     ๘๕๙.๘๕00  ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

๒๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
ประชาชน 

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

๒๒ พัฒนาระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กองทุนชุมชน/กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

๔.๙๐๐๐ ๔.๙๐๐๐ ๔.๙๐๐๐ ๑๔.๗๐๐๐ กรมการพัฒนาชุมชน  

๒๓ การพัฒนาช่องทางการส่งเสรมิการตลาด Online, E-
Commerce, Digital Marketing 

๑๖.๐๐๐๐ ๑๖.๐๐๐๐ ๑๖.๐๐๐๐ ๔๘.๐๐๐๐ กรมการพัฒนาชุมชน  

๒๔ โครงการปรับปรุงระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์e-book - ๐.๕๐๐๐ - ๐.๕๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๕ โครงการพัฒนาระบบให้บริการแบบดิจิทัลของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

- - ๑๕.๐๐๐๐ ๑๕.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๖ งานพัฒนากระบวนการและระบบให้บริการลูกค้า
สนับสนุนการให้บริการดิจิทลั 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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๒๗ ปรับปรุงระบบบริหารสญัญาเช่า 1.0000 - - ๑.๐๐๐๐ แผนกกฎหมาย 

องค์การตลาด 

๒๘ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับศูนยต์ิดตามและ
รายงานสถานการณ์น้ าเสยีประเทศไทย ๑ โครงการ 

๑๐.0000 ๒๐.00๐๐ - 30.๐00๐ องค์การจัดการน้ าเสยี  

๒๙ จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ าเสียทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ 

 ๒๐.0000 - ๒๐.0000 องค์การจัดการน้ าเสยี  

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

ตัวช้ีวัด        : 1. จ านวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตารางท่ี 4.5 :    โครงการรองรับแผนงาน 2.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการกระทรวงมหาดไทยบน
อุปกรณ ์Smart Phone 

     20.0000       20.0000       20.0000          60.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับศูนยด์ ารงธรรม      20.0000       20.0000       20.0000          60.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

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

10.0000 - - ๑๐.๐๐๐๐ กองการต่างประเทศ  
(สป.มท.) 

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

๕ โครงการอ านวยการบริหารการเพิม่ประสิทธิภาพ 
การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน 
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Border Pass) 

38.3896 - - 38.3896 ส านักกิจการความมั่นคง
ภายใน 
(ปค.) 

๖ พัฒนาระบบ E-Service ให้บริการงานด้านวิชาการหรือ 
สารสนเทศงานพัฒนาชุมชน 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

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

๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุน
ชุมชน (Big Data) 

๑๔.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๓๔.๐๐๐๐ กรมการพัฒนาชุมชน  

๙ โครงการพัฒนาตลาด 4.0         5.0000         5.0000  ๑๐.๐๐๐๐ องค์การตลาด 

๑๐ พัฒนาระบบ E-Commerce       10.0000  ๑๐.๐๐๐๐ แผนกกิจการพิเศษ      
องค์การตลาด 

1๑ โครงการพัฒนาให้บริการในรูปแบบดิจิทัล          
(Digital Service) กับผู้ใช้บริการ 

- ๘.๕๐๐๐ - ๘.๕๐๐๐ การประปานครหลวง 

1๒ โครงการใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพือ่ประกอบกิจการ    
โรงมหรสพออนไลน ์
(กรมฯ ด าเนินการพัฒนาระบบเอง) 

- - - - กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๓ โครงการขึ้นทะเบียนผูต้รวจสอบอาคารออนไลน ์ - - ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๔ โครงการแสดงความคดิเห็นในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน   
ด้านผังเมืองออนไลน ์

- ๑.๐๐๐๐ - ๑.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๕ โครงการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างออนไลน์ 
(กรมฯ ด าเนินการพัฒนาระบบเอง) 

- - - - กรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

เป้าประสงค์   : มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพื่อการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุม 

แผนงาน 3.1 : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการและบริหารความต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด        : ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการณ์สถานการณ์และจัดการภัยพิบัติ 

ตารางท่ี 4.6 :    โครงการรองรับแผนงาน 3.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

๑ โครงการบรูณาการระบบเตือนภัยและป้องกันภัยพิบัต ิ     200.0000      200.0000      200.0000          600.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

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

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

๓ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
สายดิน (Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสาร 

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

๔ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบ
ไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัด 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๕ โครงการจดัหาระบบก าเนดิไฟฟ้าส ารอง (Backup 

generator system) 
- 34.0000 - 34.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๖ โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบ
รักษาความปลอดภัยของอุปกรณส์ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ดับเพลิง)  

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

๗ โครงการพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิด
ขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 
Contingency Plan) 

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

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

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

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

- ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
(ปภ.)  

๑๐ โครงการพัฒนาปรับปรุงคลังข้อมูล 
สาธารณภัยแห่งชาต ิระยะที่ 2 

- 80.0000 - ๘๐.๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

1๑ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบบริหารจดัการ
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภยั 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ  

 (Smart Warning Systems) 
10๐.0000 ๘๐.0000 ๖๐.๐๐๐๐ ๒๔๐.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาติ

(ปภ.)  

1๓ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการเตือนภัย ๒.0000 - - ๒.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาติ
(ปภ.)  

1๔ โครงการพัฒนาแผนท่ีระดับของพื้นที่ชายฝั่งทะเล- 
อันดามันเพื่อเตรียมความพร้อมการเตือนภยัสึนามิ 

- - ๕๐.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาติ
(ปภ.) 

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

๐.๔๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ กองบูรณการความปลอดภัย
ทางถนน 
(ปภ.) 
 
 
 
 

๑๖ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและ
บริหารจดัการงานพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ 

61.7680 45.0880 121.3580 ๒๒๘.๒๑๔๐ ศูนย์สารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาชุมชน  
(พช.) 

๑๗ โครงการพัฒนาความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ๓.๕๐๐๐ - ๓.๕๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๘ โครงการพัฒนาระบบบริการภายในกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๙ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระบบตรวจสอบภายใน ระบบ
บริหารงานพัสด ุ

- ๗.๐๐00  - ๗.๐๐00  องค์การจัดการน้ าเสยี  

รวมงบประมาณ ๗๐๕.๓๖๖ ๘๗๔.๓๖๘๕ ๗๑๗.๗๕๘ ๒,๒๙๗.๔๙๓๐   
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แผนงาน 3.2 : ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด : 1. ความสามารถในการจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
2. จ านวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ 

ตารางท่ี 4.7      โครงการรองรับแผนงาน 3.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการพัฒนาศูนยส์ ารองข้อมูลกระทรวงมหาดไทย     150.0000      150.0000      150.0000           450.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 โครงการพัฒนาศูนยเ์ฝ้าระวังการถูกบุกรุก                
ทางคอมพิวเตอร ์

    100.0000      100.0000      100.0000          300.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

3 โครงการจ้างดูแลและบ ารุงรักษาซอ่มแซมระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภยั
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

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

๕ โครงการจดัหาระบบบรหิารจดัการเครือข่ายสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Network Management Room) 

- - 15.0000 15.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(สป.มท) 

๖ โครงการจดัหาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง 
(Security Access Server : SAS) 

6.630๐ 6.630๐ 6.630๐ ๑๙.๘๙๐๐ ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๗ พัฒนาและบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีดิจิทลัให้มีความ

มั่นคงปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 
๘.๗๐๐๐ ๑๐.๗๐๐๐ ๘.๗๐๐๐ ๒๘.๑๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน  
(พช.) 

๘ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง อาคารถนนพระรามที่ ๖ 

- ๑๐.๐๐๐๐ - ๑๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

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

๙.๔๙๔๒ - - ๙.๔๙๔๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

10 การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์(Cyber 
Security Enhancement ) 

226.3000 23.0000 100.1600 349.4600 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

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

13.4000 1.3000 4.6000 1๙.๓๐00 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

1๒ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ      ๓๙.๕๐๐๐ การประปานครหลวง 

1.1 Web Application Firewall ๖.๐๐๐๐ - - 

1.2 ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส าหรับหน่วยงานภายใน กปน. 

๒๘.๐๐๐๐ - - 

1.3 อุปกรณร์ักษาความปลอดภยับนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Next Generation Firewall) 

- ๕.๕๐๐๐ - 

1๓ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๔ โครงการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและรักษาความ

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๙.๓๐๐๐ ๗.๐๐๐๐ ๗.๐๐๐๐ ๒๓.๓๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๕ โครงการพัฒนากระบวนการความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล
ISO/IEC  27001:2013 

- - ๔.๐๐๐๐ ๔.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๖ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

- - ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๗ โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและ
อินเทอร์เน็ตทั่วท้ังองค์กร 

๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๘ โครงการปรับปรุงระบบระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร ์

- ๑๐.๐๐๐๐ - ๑๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๙ โครงการพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและสารสนเทศ 

- - ๒๐.๐๐๐๐ ๒๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๐ โครงการจัดท านโยบายการธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๕.๐๐๐๐ - - ๕.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

- ๑๐.๐๐๐๐ - ๑๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภยั
ของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

0.5000 3.0000 0.3500 3.8500 องค์การจัดการน้ าเสยี  

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

ตารางท่ี 4.8      โครงการรองรับแผนงาน 3.3 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 โครงการจดัหาและพัฒนาเครื่องมอืพัฒนาสถาปัตยกรรมการ
จัดการองค์กร (EA Tools) 

         20.0000          20.0000          20.0000           60.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานและติดตามผล
การปฏิบัติงานระดบัจังหวัด 

         80.0000          50.0000          50.0000         180.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

3 โครงการพัฒนาระบบบรหิารคณุภาพข้อมูลหลัก 
กระทรวงมหาดไทย 

- - 50.0000          50.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

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

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

5 โครงการจ้างบ ารุงรักษาโครงการถา่ยทอดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Video Steaming) 

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

6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวดีิทัศน์ทางไกล
ของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System) 

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

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

๗ พัฒนาและปรับปรุงใบอนุญาตในระบบ  
e-DOPA License ให้เป็นฐานข้อมูลของสถานประกอบ 
ที่มีผลกระทบต่อสังคมเพื่อการตรวจสอบและควบคุม  

            2.0000            2.0000  - ๔.๐๐๐๐ ส านักการสอบสวน       
และนิติการ (ปค.) 

๘ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

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

๙ โครงการจดัท าคลังข้อมลูสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อรองรับการ
เป็นองค์กรดิจิทัล 
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

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

๑๐ โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการดิจทิัล ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
(มีชุดโครงการตามภารกิจและนโยบายของ สถ.) 

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

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

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

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

1๓ โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศกลาง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (เฟส ๓) 

๓๐.๐๐๐๐ - - ๓๐.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๔ โครงการจดัท าฐานข้อมูลเศรษฐกจิพิเศษ รอเช็ค - - ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๕ โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร ์ส านักงานและอุปกรณ์   
ต่อพ่วง 

๗๗.๔๒๘๐ ๕๕.๑๒๐๐ ๖๐.๐๐๐๐ ๑๙๒.๕๔๘๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริการภายใน กรมโยธาธิการและ      
ผังเมือง 

๗.๘๐๖๐ - ๕.๐๐๐๐ ๑๒.๘๐๖๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๗ โครงการจดัท าสถาปตัยกรรมองคก์ร ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

- ๘.๗๐๐๐ - ๘.๗๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

- 4,293.001 - 4,293.001 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

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

๓0.0000 - - ๓๐.๐๐๐๐ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ
น้ าสูญเสีย 
(กปภ.) 

๒๐ โครงการระบบคลาวด์คอนเฟอเรนซ์  
(Cloud Conference)  

๙.๐๐๐๐ - - ๙.๐๐๐๐ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ
น้ าสูญเสีย 
(กปภ.) 



แผนปฏิบัติการดิจทิัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 5-32 

 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2๑ โครงการมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน ITIL   

            ๕.5000  - - ๕.๕๐๐๐ การประปานครหลวง 

๒๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการจดัเก็บรายได้ 
องค์การจัดการน้ าเสยี 

- ๒.00๐๐ - ๒.00๐๐ องค์การจัดการน้ าเสยี  

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

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้
เพื่อสร้างสรรนวัตกรรมดิจิทัล 

แผนงาน 4.1 : กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด 
ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวตกรรมดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 

ตารางท่ี 4.9       โครงการรองรับแผนงาน 4.1 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 กิจกรรมส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิิทัล 
กระทรวงมหาดไทย 

     50.0000       50.0000       50.0000          150.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

๓.๑๖๐๐ - - ๓.๑๖๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๓ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E - learning) 

- ๓.๐๐๐๐ - ๓.๐๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๔ โครงการศูนย์เรยีนรู้ภยัพิบัติผา่นระบบสารสนเทศ 10.0000 - - ๑๐.๐๐๐๐ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๕ 
 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

๖ ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

3.3800 3.3800 3.3800 ๑๐.๑๔๐๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน (พช.) 

รวมงบประมาณ ๖๖.๕๔๐๐ ๕๘.๓๘๐๐ ๕๓.๓๘๐๐ ๑๗๘.๓๐๐๐   
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แผนงาน 4.2 : แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมท่ีได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
2. จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านและได้ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ 

ตารางท่ี 4.10    โครงการรองรับแผนงาน 4.2 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
โครงการภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

1 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
กระทรวงมหาดไทย 

     20.0000       20.0000  ๒๐.๐๐๐๐           60.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 การพัฒนาผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 
กระทรวงมหาดไทย 

     10.0000       10.0000  ๑๐.๐๐๐๐           ๓0.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

โครงการระดับหน่วยงาน 

3 โครงการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากร  
สป.มท. ให้สามารถปรับเปลี่ยนตนเองจาก  
User เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลั 

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

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

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

5 โครงการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรในดา้นดิจิทัลของ
ข้าราชการในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
6 โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด  

สป.มท. เพื่อรองรับเทคโนโลยีดจิทิัล 
10.0000 10.0000 10.0000 30.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร  
(สป.มท.) 

7 อบรมความรู้ด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ส าหรับบุคลากรกรมการปกครอง 

- 5.5077 5.5077 ๑๑.๐๑๕๔ ศูนย์สารสนเทศฯ 
(ปค.) 

๘ ฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานภาครฐัให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (Linkage Center) 

- ๐.3000 ๐.๓๐๐๐ ๐.6000 ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการฐานข้อมลูกลาง
ภาครัฐ (Linkage Center) ส าหรบับุคลากร ปค. 

- 1.5000 1.5000 3.0000 ส านักบริหารการทะเบียน 
(ปค.) 

๑๐ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่บุคลากร
ของกรมที่ดินท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

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

๑๑ ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับใหม้ีความเข้าใจและตระหนัก 
ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information  
Security Awareness) 

- ๒.๐๐๐๐ - ๒.๐๐๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๒ การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรใหม้ีความทันสมัย มีทักษะสูง สามารถ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลสู่นวัตกรรมพฒันาชุมชน 

๙.๐๙๑๑ ๑๑.๗๙๑๑ ๙.๔๙๑๑ ๓๐.๓๗๓๓ กรมการพัฒนาชุมชน  

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

๑๔ โครงการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทลัของข้าราชการ และบุคลากร
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

(ล้านบาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
๑๕ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- - ๐.๑๔๐๐ ๐.๑๔๐๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1๖ งานพัฒนาการเรียนรู้และการวัดผลการด าเนินงานของบุคลากร
ด้วยดิจิทัล (Digital Capability Development & 
Measurement ) 

207.1800 34.5200 1.3200 243.0200 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

1๗ โครงการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทลัของบุคลากรมุ่งสู่ Wisdom 
MWA 

       ๑.0000         ๑.0000  - ๒.๐๐๐๐ การประปานครหลวง 

1๘ อบรมบุคลากร ระดับสูง        0.2500         0.2500  - ๐.๕๐๐๐ แผนกบริหารงานบุคคล 
องค์การตลาด 

1๙ อบรมบุคลากร ด้านสารสนเทศ        0.1000         0.1000  - ๐.๒๐๐๐ แผนกบริหารงานบุคคล 
องค์การตลาด 

๒๐ อบรมบุคลากร พนักงานท่ัวไป        0.1500         0.1500  - ๐.๓๐๐๐ แผนกบริหารงานบุคคล 
องค์การตลาด 

๒๑ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่
บุคลากรในองค์กร )Digital Literacy) ของ อจน    . 

0.6080 0.6080 0.6080 1.8200 องค์การจัดการน้ าเสยี  

รวมงบประมาณ ๒๘๒.๐๗๙๑ ๑๒๑.๗๒๖๘ ๗๔.๐๖๖๘ ๔๗๗.๘๗๒๗   
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แผนงาน 4.3 : การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ 

ตารางท่ี 4.11    โครงการรองรับแผนงาน 4.3 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูท้างดิจิทัล      20.0000       20.0000  ๑๐.๐๐๐๐         ๕0.0000  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

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

๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยเทคโนโลย ี
ดิจิทัล 

7.1992 7.3992 7.5992 ๒๒.๑๙๗๖ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ 
การพัฒนาชุมชน (พช.) 

๔ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเป็นเครื่องมือการจดัการ
ความรู ้

1.9876 4.9876 4.9876 ๑๑.๙๖๒๘ กรมการพัฒนาชุมชน  

รวมงบประมาณ ๔๙.๑๘๖๘ ๕๒.๓๘๖๘ ๓๒.๕๘๖๘ ๑๔๓.๑๖๐๔  
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การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ         
และการติดตามประเมินผล 

เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล ดังนี้  

 6.1 การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏบิัติ 

 การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้สามารถ
บรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ การด าเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะต้องผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องสร้างความ
เข้าใจ ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน าแผนงานโครงการต่างๆ ไป 
ด าเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การด าเนินงานให้เหมาะสม
กับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้ง จะต้องมีการระดมสรรพก าลัง แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติและสร้างการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติ โดยการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจใน
กระบวนการจัดท าแผน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
เข้าใจทิศทางการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ 
ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบ
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 

1.1 ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความส าคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตาม
แผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานได้
ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนงาน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
โดยมีการก ากับดูแล การติดตามผล รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลักส าคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ 

บทท่ี 6  
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1.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพ่ือกระตุ้นและขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยง
ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพ่ือให้
เป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.2 สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ในระดับหน่วยงาน 

2.3 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผน/โครงการให้ชัดเจน โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 

2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการด าเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ าเสมอว่าสามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการ
ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกัน
และเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและ ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ตลอดจนน ามาใช้เป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตราก าลัง และแผนงบประมาณอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย 

3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
โดยให้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

3.2 น าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/โครงการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการช้ากว่าก าหนด และ
ตรวจสอบคุณภาพและการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 

3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการ
ก าหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ื อ
ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล ให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบันตรงกับ
ความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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3.6 ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน หรือราย
ไตรมาส พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหาร บุคลากร 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 

 6.2 การตดิตามประเมนิผล 

 การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความก้าวหน้า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และน าไปสู่การ
ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จนส่งผล
ให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ อาศัยหลักการ PDCA กล่าวคือ มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ หรือแผนงาน/โครงการ (Plan) แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอด การ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีการติดตามผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรื อไม่ (Check) 
และหากพบว่าผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผน (Action) ปรากฏตาม
รูปต่อไปนี้ 

 

โดยมีกลไกส าคัญท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 
 1. การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญในรูปแบบ
ของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอต่อผู้บริหารทราบ 

2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานด าเนินงาน (Outcome) โดยใช้กลไกของระบบ
การตรวจราชการ เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือสรุปเสนอไปยัง
ผู้บริหารส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
 3. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการด าเนินงานตามแผน 



 

 

คณะผู้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกระทรวงมหำดไทย 
พ.ศ. 2563 – 25๖๕ 

คณะที่ปรึกษำ 
 นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 นายสมคิด  จันทมฤก  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร 
 นายปวิณ  ช านิประศาสน์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน 
 นายพรพจน์  เพ็ญพาส  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
 นายธนาคม  จงจิระ  อธิบดีกรมการปกครอง 
 นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
 นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมที่ดิน 
 นายมณฑล  สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 นายประยูร  รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 นายกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์  ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  
 นายสมพงษ์  ปรีเปรม  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 นายปริญญา  ยมะสมิต  ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
 นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
 นายภานุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้อ านวยการองค์การตลาด 
 นายชีระ  วงศบูรณะ  ผู้อ านวยการองค์การจัดการน  าเสีย 

คณะผู้จัดท ำ 
 นายชัชวาลย์  เบญจสิรวิงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 นางบุษราคัม  หวังศิริจิตร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 
   นายกิจจา  ฉิมพาลี  ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
   นางสาวศิริพร  สนธิรัตน์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นางสาวพัชรี  ฤทธิ์เดช  ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผลด้านสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
   นายนิเวศน์  พุทธมนต์  รกท. ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื นฐานด้านสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
 นายวันชัย  เขียวชะอ่ า  ผู้อ านวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ทุกท่าน 
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