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การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560: การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั

ทีม่า

6 แนวทางการด าเนนิงานตอ่ไป



1. กรอบแนวคดิ 

การจดัท างบประมาณในปจัจบุนัมลีกัษณะตา่งคนตา่งท า หรอืเนน้
การด าเนนิงานแบบ Function Base

ขาดกลไกการขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาล ทีเ่ชื่อมโยงกบัการ
จดัสรรงบประมาณรายจา่ย

ประสทิธภิาพการการตดิตามและประเมนิผลส่วนราชการที่ม ี
ภารกจิเดยีวกนั (Joint KPIs) ยงัไมบ่รรลผุลเป็นรปูธรรม

กรอบระยะเวลาของการของบประมาณและการประเมนิผลไมส่อด
รบักนั และขาดการยดึโยงกบัแผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว

อปุสรรคของการขบัเคลือ่นระบบราชการ

Joint KPIs

Timeline

กระบวนทศันใ์หม่

Functional Base

3

Agenda Base



2. ทีม่า

4

คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิเมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2558 ใหค้วามเห็นชอบการก าหนดแนวทางการ
จัดท างบประมาณและปฏทินิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ให ้
ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์ที่สอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรช์าต ิและนโยบายเรง่ดว่นของรัฐบาล

นายกรฐัมนตรไีดม้บีญัชามอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตร ี(นายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ)์ 
มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหห้วัหนา้หน่วยงาน
กลาง และปลัดกระทรวง เมือ่วันที ่5 พฤศจกิายน 2558 เรือ่ง การจัดท างบประมาณเชงิ
ยทุธศาสตร ์(Agenda) เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายดงักลา่ว

แตง่ต ัง้คณะกรรมการ พจิารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 6 คณะ (13 ชดุยอ่ย)

เพือ่บูรณาการการจดัท างบประมาณใน 6 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ ดา้นความมั่นคง ดา้นการ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ ดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน ดา้น
การจัดการน ้าและสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ดา้นการแกปั้ญหา
ความยากจน ลดความเหลือ่มล ้าและสรา้งการเตบิโตจากภายใน และดา้นการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ รวมท ัง้ส ิน้ 25 แผนงาน
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1. ดา้นความม ัน่คง

1. การสรา้งความปรองดองและสมานฉันท์
2. การขบัเคลือ่นการแกไ้ขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต ้
3. การจัดการปัญหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษย์
4. การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ

1. การพัฒนาอตุสาหกรรมศักยภาพ
2. การสง่เสรมิรัฐวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
3. การพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ
4. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์

5. การพัฒนาเศรษฐกจิดจิทัิล**
6. การสง่เสรมิการวจัิย และการพัฒนา
7. การสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบรกิาร

2. ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

3. ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

1. การสง่เสรมิศักยภาพคนตามชว่งวยั
2. การยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

1. การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง
2. การจัดการปัญหาทีด่นิท ากนิ
3. การพัฒนาระบบประกันสขุภาพ
4. การสรา้งความเสมอภาค เพือ่รองรับสงัคมผูส้งูอายุ

4. ดา้นการแกป้ญัหาความยากจน 
ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน

1. การบรหิารจัดการขยะ
2. การพัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม
3. การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า

5. ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโต
บนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

6. ดา้นการปรบัสมดลุ และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

1. การป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ**
2. การปฏริปูกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยตุธิรรม
3. การอ านวยความสะดวกทางธุรกจิ**
4. การสง่เสรมิการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
5. การสง่เสรมิการพัฒนาจังหวดัและกลุม่จังหวดั

ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสรมิใหก้ระทรวง/หน่วยงานท างานร่วมกนั ในลกัษณะประสาน
เชือ่มโยงแบบเครอืขา่ย เพือ่เป็นกลไกขับเคลือ่นการด าเนนิงานของกระทรวง
และหน่วยงาน ตา่ง ๆ ใหส้ามารถบรรลผุลส าเร็จไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยค านงึถงึ
หลักประหยัด ความคุม้ค่า เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ

เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตามยทุธศาสตรแ์ละนโยบายเรือ่ง
ส าคญัเรง่ดว่นของรฐับาล ใหเ้กดิผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มปีระสทิธภิาพ คุม้คา่
และไม่ซ ้าซอ้นกัน โดยมีหน่วยงานเจา้ภาพหลักเป็นผูรั้บผิดชอบและมีรอง
นายกรัฐมนตรทีีไ่ดรั้บมอบหมาย เป็นผูก้ ากบั ดแูล ตดิตามผลการด าเนนิงาน
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เป็นมติงิานตามยุทธศาสตรก์ระทรวง
และหน่วยงาน (Function)  ที่มีกา ร 
บรูณาการภารกจิในเชงิกระบวนการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงาน ระหว่างกระทรวง 
หรอืมติงิานตามยทุธศาสตร ์พืน้ที ่(Area) มี
การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความ
ตอ้งการในพื้นที่ และมิตินโยบายส าคัญ 
(Agenda)

การพจิารณาจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์

มีขอบเขต เ ป้าหมาย ตวัชี้ว ดั  กรอบ
ระยะเวลาด าเนนิงาน และผลประโยชน์ชดัเจน
ต่อกลุ่มเป้าหมาย มจีุดเนน้ทีส่ าคัญ สามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางตดิตามประเมนิผลได ้

ครอบคลุมเป้าหมายการใหบ้รกิารระดบั
กระทรวง ต ัง้แต่ 2 กระทรวง ขึ้นไป 
ภายใตเ้ป้าหมายและมวีัตถปุระสงคเ์ดยีวกนั

สอดคลอ้งกบัรา่งกรอบยุทธศาสตรช์าติ
ระยะ 20 ปี และร่างทศิทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ส าคัญ/แผนแม่บทระดับชาติ
และนโยบายส าคญัเรง่ดว่นของรัฐบาล

1 2

3 4
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(1)  ประธานคณะกรรมการ :  รองนายกรัฐมนตร ีจ านวน 1 ทา่น
(2)  รองประธานคณะกรรมการ  :  รัฐมนตรทีีก่ ากบัดแูลรับผดิชอบหน่วยงานเจา้ภาพหลัก
(3)  กรรมการ  :  ปลัดกระทรวงของหน่วยงานเจา้ภาพ และหน่วยงานสนับสนุน
(4) กรรมการและเลขานกุารรว่ม : 

(4.1)  ผูแ้ทนหน่วยงานเจา้ภาพหลัก
(4.2)  ผูแ้ทนส านักงบประมาณ 
(4.3)  ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
(4.4)  ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(4.5)  ผูแ้ทนส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ

องคป์ระกอบคณะกรรมการพจิารณา
การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วตัถุประสงค ์ขอบเขตภารกจิ เป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนนิงาน ตัวชีว้ัด หน่วยงานเจา้ภาพ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รอบคลมุ 
ครบถว้น เพือ่ใหก้ารบรูณาการเชงิยุทธศาสตรเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเกดิ
ประโยชนส์งูสดุ

2. ประสานส่วนราชการทีเ่ก ีย่วขอ้งจัดท าขอ้เสนอโครงการ/กจิกรรม และ
งบประมาณทีเ่หมาะสมทีจ่ะด าเนนิการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชงิยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. พจิารณากล ัน่กรองขอ้เสนอการจดัท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชงิยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของประเด็นการพัฒนา
เศรษฐกจิดจิทิัล

4. จดัท าขอ้เสนอการจดัท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สง่ส านักงบประมาณ

5. ก ากบั ดูแล ตดิตาม และตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ รวมทัง้บูรณา
การการท างานในทุกมติ ิทัง้ในระดับพืน้ที ่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามแผน
บรูณาการ เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเป็นไปอยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ บรรลุ
ตามวัตถปุระสงค ์ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป

6. แตง่ต ัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานในการปฏบิัตงิาน และเชญิสว่น
ราชการมาชีแ้จง ใหข้อ้มลู รายละเอยีด ขอ้คดิเห็นไดต้ามความจ าเป็น

7. ด าเนนิการอืน่ตามทีน่ายกรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตรมีอบหมาย

อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการพจิารณา 
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ใหค้วามส าคญักบัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์
ทีส่อดคลอ้งตามกรอบยทุธศาสตรช์าติ

ใหม้กีารจดัท าขอ้เสนองบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. เบือ้งตน้

ใหม้กีารจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยน าขอ้เสนองบประมาณล าดบัที ่1 และ 2 มาประกอบการพจิารณา

ใหม้กีารก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ ์ผลผลติ/โครงการ กจิกรรม และตวัชีว้ดั
ผลส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีม่คีวามชดัเจน

ใหม้กีารจดัท าแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณทีช่ดัเจน

ใหม้กีารบรูณาการงบประมาณในมติพิืน้ที ่(Area) โดยสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ 
และหนว่ยงานอืน่ บรูณาการการจดัท างบประมาณรว่มกบัจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

ทีม่า : ส านักงบประมาณ

แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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ปฏทินิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทีม่า : ส านักงบประมาณ
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เป้าหมาย
และตัวชีว้ัด

แนวทาง
การด าเนนิงาน

ตัวชีว้ัด

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

งบประมาณ

แผนผงัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 

เป้าหมาย .....
ตวัชีว้ดัท ี ่1 ..... (ตัวชีว้ัดในระดับผลลัพธ ์(Out come) หรอืผลกระทบ (Impact))

แนวทางการด าเนนิงานที ่1 ..... แนวทางการด าเนนิงานที ่2 .....

ตวัชีว้ดัที ่1 ….
ตัวชีวั้ดระดับผลผลติ(Output)

รวม....หนว่ยงาน ....โครงการ

1. หน่วยงานที ่1
• โครงการ....
• โครงการ....
• งบประมาณ....ลบ.

2. หน่วยงานที ่1
• โครงการ....
• โครงการ....
• งบประมาณ....ลบ.

งบประมาณ .... ลบ.

แผนงานยทุธศาสตร ์: ...........................
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จ านวน ................ลา้นบาท

หน่วยงานเจา้ภาพ
........................
........................

รวม....หนว่ยงาน ....โครงการ

1. หน่วยงานที ่1
• โครงการ....
• โครงการ....
• งบประมาณ....ลบ.

2. หน่วยงานที ่1
• โครงการ....
• โครงการ....
• งบประมาณ....ลบ.

รวม....หนว่ยงาน ....โครงการ

1. หน่วยงานที ่1
• โครงการ....
• โครงการ....
• งบประมาณ....ลบ.

2. หน่วยงานที ่1
• โครงการ....
• โครงการ....
• งบประมาณ....ลบ.

รวม....หนว่ยงาน ....โครงการ

1. หน่วยงานที ่1
• โครงการ....
• โครงการ....
• งบประมาณ....ลบ.

2. หน่วยงานที ่1
• โครงการ....
• โครงการ....
• งบประมาณ....ลบ.

ตวัชีว้ดัที ่2 ….
ตัวชีวั้ดระดับผลผลติ(Output)

ตวัชีว้ดัที ่3 ….
ตัวชีวั้ดระดับผลผลติ(Output)

ตวัชีว้ดัที ่4 ….
ตัวชีวั้ดระดับผลผลติ(Output)

งบประมาณ .... ลบ. งบประมาณ .... ลบ. งบประมาณ .... ลบ.



ล าดบัการน าเสนอ
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4 ตวัอยา่งการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.1    การพัฒนาเศรษฐกจิดจิทิัล**
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4.1 การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั

4. ตวัอยา่งการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



15

นโยบายดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

รัฐบาลภายใตก้ารน าของพลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีไดต้ระหนักถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลมาเป็นเครือ่งมอื
ส าคัญในการปฏริูปประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยนื และไดแ้ถลงนโยบายต่อสภานติบัิญญัตแิห่งชาตใินดา้นนโยบายเศรษฐกจิและสังคม
ดจิทิัล ดังนี้
“ขอ้ 6.18 สง่เสรมิภาคเศรษฐกจิดจิทิลัและวางรากฐานของเศรษฐกจิดจิทิลัใหเ้ร ิม่ขบัเคลือ่นไดอ้ยา่งจรงิจงั ซึง่จะท าใหทุ้กภาคเศรษฐกจิ
กา้วหนา้ไปไดท้นัโลกและสามารถแขง่ขนัในโลกสมยัใหมไ่ด ้ซึง่หมายรวมถงึการผลติและการคา้ผลติภณัฑด์จิทิลัโดยตรง ท ัง้ผลติภณัฑื
ฮารด์แวร ์ผลติภณัฑซ์อฟแวร ์อปุกรณส์ือ่สารดจิทิลั อปุกรณ์โทรคมนาคมดจิทิลั และการใชด้จิทิลัรองรบัการใหบ้รกิารของภาคธุรกจิ
การเงนิและธุรกจิบรกิารอืน่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคสือ่สารและบนัเทงิ ตลอดจนการใชด้จิทิลัรองรบัการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม และ
การพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ปรบัปรุงบทบาทและภารกจิของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงใหดู้แลและผลกัดนังานส าคญัของ
ประเทศชาตใินเร ือ่งนี ้และจะจดัใหม้คีณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่ขบัเคลือ่นเร ือ่งนีอ้ยา่งจรงิจงั”

วสิยัทัศน ์“ปฏริปูประเทศไทยสูด่จิทิลัไทยแลนด”์

ขดีความสามารถ
ทางการแขง่ขนั

เป้าหมาย
ระยะ 10 ปี

สรา้งโอกาส
อยา่งเทา่เทยีม

พฒันาทนุมนษุย์ การใหบ้รกิารภาครฐั

• อันดับสากล อยูใ่นกลุม่ประเทศ
พัฒนาสงูสดุ 15 อันดับแรก

• มลูคา่อตุสาหกรรม DE ตอ่ GDP 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25

• ประชาชนทกุคนเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ต

• อันดับ ICT Development 
Index อยูใ่นกลุม่ 40 อันดับแรก

• ประชาชนทกุคนมคีวาม
ตระหนักและความรูใ้น
การใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิัล

• อันดับ UN e-Government 
Ranking อยูใ่นกลุม่ 50 
อันดับแรก

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัล
ประสทิธภิาพสูงใหค้รอบคลุม
ทัว่ประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

สร า้งสังคมคุณภาพที่
ทั่ ว ถึง เ ท่ า เ ทีย มด ้ว ย
เทคโนโลยดีจิทิลั

ปรับเปลีย่นภาครัฐสู่
ก า ร เ ป็ น รั ฐ บ า ล
ดจิทิลั

พัฒนาก าลังคนใหพ้รอ้ม
เขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและ
สงัคมดจิทิลั

สรา้งความเชือ่มัน่ใน
การใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 ยทุธศาสตรท์ ี ่2 ยทุธศาสตรท์ ี ่3 ยทุธศาสตรท์ ี ่4 ยทุธศาสตรท์ ี ่5 ยทุธศาสตรท์ ี ่6

• แผนงานด าเนนิการ

• แผนปฏบัิตงิานรายหน่วยงาน
แผนปฏบิตังิานรายยทุธศาสตร์

• เป้าหมายยทุธศาสตรร์ายปี

• หน่วยงานรับผดิชอบ

แนวทางการด าเนนิงานที ่1 แนวทางการด าเนนิงานที ่2

ตวัชีว้ดัที ่1 …. ตวัชีว้ดัที ่2 …. ตวัชีว้ดัที ่3 …. ตวัชีว้ดัที ่4 ….
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1. พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่โอกาสในการ
เขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละบรกิาร
ดจิทิัลเพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติ

2. ปรับเปลีย่นคณุภาพกระบวนการท างาน/บรกิาร
ภาครัฐสูร่ะบบดจิทิัลอยา่งมปีระสทิธภิาพและมั่นคง
ปลอดภัย

3. ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทักษะดา้น
เทคโนโลยดีจิทิัลใหแ้กป่ระชาชน
และผูท้ างานทกุสาขาอาชพี เพือ่
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิัล

4. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันในเชงิดจิทิัล
และสรา้งความเชือ่มั่นในการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ด าเนนิธรุกจิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

1.1 รอ้ยละ 50 
ของหมูบ่า้นทีม่ี
บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต 
เขา้ถงึดว้ย
ความเร็วเฉลีย่ไม่
ต ่ากวา่ 10 Mbps

1.2 จ านวนหน่วยงาน
ภาครัฐมฐีานขอ้มลู/สือ่ใน
รปูแบบดจิทิัลเพือ่
ใหบ้รกิารประชาชนและ
ภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่
17 หน่วยงาน

2.1 จ านวนระบบ
บรกิาร
อเิล็กทรอนกิส์

ภาครัฐทีม่กีาร
เชือ่มโยงขอ้มลู
ขา้มหน่วยงานไม่
นอ้ยกวา่ 12 ระบบ

2.2 มกีารพัฒนา
และใหบ้รกิาร
อเิล็กทรอนกิสผ์า่น
ชอ่งทางศนูยก์ลาง
บรกิารภาครัฐอยา่ง
นอ้ย 17 บรกิาร

2.3 จ านวน
หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมทีม่กีาร
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์
ไมน่อ้ยกวา่ 80 
หน่วยงาน

3.1 ประชาชน นักศกึษา และ
บคุลากรดา้นดจิทิัลทัง้ประเทศ
ไมน่อ้ยกวา่ 25,000 คน ไดร้ับ
ความรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยดีจิทิัล

4.1 จ านวนผูป้ระกอบการ
SMEs วสิาหกจิชมุชน ทีม่ี
การน าเทคโนโลยดีจิทิัล
มาใชใ้นการประกอบการ
ท าธรุกจิไมน่อ้ยกวา่ 
15,000 คน

4.2 รอ้ยละของ
มลูคา่การซือ้ขาย
ผา่นอเิล็กทรอนกิส ์
(e-Commerce) 
เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 2

1.ทกุหมูบ่า้นมบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเขา้ถงึ
ภายใน 2 ปี

2. รอ้ยละ 90 ของผูใ้ชใ้นเขตเทศบาลเมอืงทกุ
จังหวดัและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ เขา้ถงึบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตไมต่ ่ากวา่ 100 Mbps ภายใน 3 ปี

3. รอ้ยละ 95 ของโรงเรยีน โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพต าบล อปท.และศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT 
ชมุชนไมต่ ่ากวา่ 30 Mbps ภายใน 5 ปี

4.มบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีค่วามเร็วสงู
ครอบคลมุพืน้ทีท่กุหมูบ่า้น พืน้ทีช่มุชนและ
สถานทีท่อ่งเทีย่วภายใน 2 ปี

5.คา่บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูไมเ่กนิรอ้ยละ 2 
ของรายไดม้วลรวมประชาชาตติอ่หัว

6.มจีดุเชือ่มตอ่และแลกเปลีย่นขอ้มลูจราจร
อนิเทอรเ์น็ตระหวา่งประเทศ (IXP) ทีเ่ป็น
ศนูยก์ลางของ ASEAN ตอนเหนอืภายใน 2 ปี

7.มผีูใ้หบ้รกิารขอ้มลูระดับโลกมาลงทนุตัง้ศูนย์
ขอ้มลูภายใน 3 ปี

8. มโีครงขา่ยดจิทิัลทวีคีรอบคลมุทั่วประเทศภายใน 1 ปี
9.มรีะบบวทิยดุจิทิัลใหบ้รกิารภายใน 3 ปี

แนวทาง
การด าเนนิงาน

ตัวชีวั้ด

ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัล
ประสทิธภิาพสงูใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ

1.ศนูยด์จิทิัลชมุชนทีม่บีรกิารอปุกรณ์เชือ่มตอ่และ 
FreeWi-Fi ครอบคลมุทกุต าบล

2.สดัสว่นของกลุม่ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีอ่ายเุกนิ 50 ปี 
เพิม่เป็นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2563

3.ประชาชนทกุวยัทั่วประเทศสามารถเขา้ถงึบรกิาร
เรยีนรูร้ะบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOCs)

4.ประชาชนทกุพืน้ทีส่ามารถเขา้ถงึบรกิารดา้การให ้
ค าแนะน าดา้นสขุภาพและวนิจิฉัยโรคเบือ้งตน้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งสงัคมคณุภาพทีท่ั่วถงึเทา่
เทยีมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัล

1.ลดการใชส้ าเนาเอกสารในบรกิารของภาครัฐ ไมน่อ้ยกวา่ 79 
บรกิาร

2. อันดับการประเมนิดัชน ีCorruption Perception Index ของ
ไทยดขีึน้ 10 อันดับ

3.ดัชน ีe-Participation ใน UN e-Government Index มี
อันดับเพิม่ขึน้ 10 อันดับ

4. มกีฎหมาย e-Gov ทีม่หีลักการครอบคลมุถงึนโยบายและ
แผนยทุธศาสตรร์ัฐบาลดจิทิัล

5. มบีรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานกลางภาครัฐ ผา่นบรกิารเครอืขา่ย
ภาครัฐ GIN G-Cloud และ MailGoThai

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ปรับเปลีย่นภาครัฐสูก่ารเป็นรัฐบาลดจิทิัล

1. มผีูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีท่ าธรุกรรมเพิม่สงูขึน้ตอ่เนือ่งและมลูคา่ 
e-Commerce เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 4 ตอ่ปี

2.ผลักดัน Data Protection Law และปรับแกไ้ข Computer 
Crime Law ใหบ้ังคับใชไ้ดภ้ายใน 3 ปี

3. กระบวนการขอใบอนุญาตมรีะยะเวลาทีส่ัน่ลงตามเกณฑข์อง
กลุม่ผูน้ าในดัชน ีEase of Doing Business ภายใน 2 ปี

4.อันดับการประเมนิวดัดัชน ีWorld Bank’s Ease of Doing 
Business ของไทยดขีึน้ไมน่อ้ยกวา่ 5 อันดับภายใน 3 ปี

ยุทธศาสตรท์ี ่6 สรา้งความเชือ่มั่นในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล

1.บคุลากรในวชิาชพีดา้นดจิทิัลมี
คณุภาพและปรมิาณเพยีงพอ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขาที่
ขาดแคลน หรอืมคีวามส าคัญตอ่
การสรา้งนวตักรรมดจิทิัล

2. เกดิการจา้งงานแบบใหม ่อาชพี
ใหม ่ธรุกใิหมจ่ากการพัฒนา
เทคโนโลยดีจิทิัล จ านวน 
20,000 งานภายในปี พ.ศ. 2563

3.บคุลากรผูท้ างานทกุสาขามี
ความรูแ้ละทักษะดา้นดจิทิัล

ยุทธศาสตรท์ี ่5 พัฒนาก าลังคน
ใหพ้รอ้มเขา้สูย่คุเศรษฐกจิและ
สงัคมดจิทิัล

1. มผีูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีท่ าธรุกรรมเพิม่สงูขึน้ตอ่เนือ่ง
และมลูคา่ e-Commerce เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 4 ตอ่ปี

2.ผลักดัน Data Protection Law และปรับแกไ้ข 
Computer Crime Law ใหบ้ังคับใชไ้ดภ้ายใน 3 ปี

3. กระบวนการขอใบอนุญาตมรีะยะเวลาทีส่ัน่ลงตาม
เกณฑข์องกลุม่ผูน้ าในดัชน ีEase of Doing 
Business ภายใน 2 ปี

4. อันดับการประเมนิวดัดัชน ีWorld Bank’s Ease of 
Doing Business ของไทยดขีึน้ไมน่อ้ยกวา่ 5 
อันดับภายใน 3 ปี

ยุทธศาสตรท์ี ่6 สรา้งความเชือ่มั่นในการใช ้

เทคโนโลยดีจิทิัล

1.สดัสว่นมลูคา่การผลติสนิคา้และบรกิาร
ภายในประเทศของธรุกจิ SMEs เพิม่เป็นรอ้ยละ 
50 ตอ่ GDP

2. เพิม่สดัสว่นของธรุกจิ SMEs และวสิาหกจิชมุชน
ในการขายสนิคา้ออนไลนเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 20

3. อันดับของประเทศไทยในดัชนชีีว้ดัการใช ้

นวตักรรมและความเชีย่วชาญในการใชเ้ทคโนโลยี
ภายใต ้Global Competitiveness Index อยูใ่น
อันดับที ่30

4.สดัสว่นมลูคา่เพิม่ของอตุสาหกรรมเทคโนโลยี
ดจิทิัลตอ่ GDP เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25

5. มลูคา่ของอตุสาหกรรมเทคโนโลยดีจิทิัลของไทย
ตดิ 1 ใน 3 อันดับตน้ของภมูภิาค

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ขับเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิัล

แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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วตัถปุระสงค ์ขอบเขตการด าเนนิงาน

แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั

งบประมาณปี พ.ศ. 2559 16,445.4618  ลา้นบาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 4,973.2685  ลา้นบาท

วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเทา่เทยีมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัล โดยเพิม่
โอกาสการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและบรกิารดจิทิัล ส่งเสรมิการบรกิารภาครัฐสู่ระบบดจิทิัลใหม้ี
ประสทิธภิาพ มัน่คง ปลอดภัย เสรมิสรา้งความรูแ้ละเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิัลแกป่ระชาชนและผูท้ างานทกุสาขา
อาชพี สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่อ านายความสะดวกดา้นการผลติ การคา้ และบรกิารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

ขอบเขตการด าเนนิงาน

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรยีน นักศกึษา
พืน้ทีด่ าเนนิการ : ทั่วประเทศ

หนว่ยงานรบัผดิชอบ

หนว่ยงานเจา้ภาพ : ส านักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 32 หน่วยงาน



คณะกรรมการพจิารณา 
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คณะกรรมการพจิารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยมอีงคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที ่ดังนี้

ประธาน

รองประธาน

พลอากาศเอก ประจนิ จ ัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรี

1. รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
2. หมอ่มหลวงปนดัดา ดศิกลุ รฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตรี

กรรมการ 1. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
2. ปลัดกระทรวงกลาโหม
3. ปลัดกระทรวงการคลัง
4. ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ
5. ปลัดกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา
6. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์
7. ปลัดกระทรวงคมนาคม
8. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร
9. ปลัดกระทรวงพาณชิย์
10. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
11. ปลัดกระทรวงยตุธิรรม
12. ปลัดกระทรวงวฒันธรรม
13. ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

14. ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร
15. ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม
16. ผอ. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย
17. ผอ. ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร
18. ลธ. คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ชาติ
19. ผอ. ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาติ
20. ลธ. คณะกรรมการการอดุมศกึษา
21. ผอ. สถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุ
22. ลธ. คณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ
23. ประธานกรรมการบรหิารสภาวจัิยแหง่ชาติ
24. ผอ. ส านักงบประมาณ
25. ลธ. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาติ
26. ลธ. คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ

กรรมการและเลขานกุารรว่ม 1. ผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (เจา้ภาพหลกั)
2. ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(เจา้ภาพหลกั)
3. ผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(เจา้ภาพหลกั)
4. ผูแ้ทนส านักงบประมาณ
5. ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
6. ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
7. ผูแ้ทนส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ
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กรอบแนวคดิ

ขอ้ 6.18 ส่งเสรมิภาคเศรษฐกจิดจิทิลั
และวางรากฐานของเศรษฐกจิดจิทิัลใหเ้ริ่ม
ขบัเคลือ่นไดอ้ยา่งจรงิจัง....

นโยบายรฐับาล

วนัที ่30 กนัยายน 2558 ครม. มีมติ
มอบหมายใหก้ระทรวง ICT ร่วมกับ
กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ จัดท าแผนดจิทิลั
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

มตคิณะรฐัมนตรี

แผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

(Digital Thailand) ภายใตว้ิสัยทัศน ์

“ปฏริปูประเทศไทยสูด่จิทิลัไทยแลนด”์

แผนระดบัชาติ

ภมูทิศันด์จิทิลัของไทยในระยะเวลา ๒๐ ปี

ดิ จ ิ ท ั ล ไ ท ย แ ล น ด์  (Digital 

Thailand) หมายถึง ประเทศไทย

ที่ ส า ม า ร ถ ส ร ้า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ ใ ช ้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐาน นวัตกรรม ขอ้มูล 

ทนุมนุษย ์และทรัพยากรอืน่ใด เพื่อ

ขับเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สงัคมของประเทศ ไปสูค่วามมั่นคง 

มั่งคัง่ และยั่งยนื
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กรอบแนวคดิ (ตอ่)

ความเชือ่มโยงระหวา่งแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กบั แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั

แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ี ่1
พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดจิิทัลประสทิธิภาพสูงให ้
ครอบคลมุทัว่ประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่3
สรา้งสงัคมคณุภาพทีท่ั่วถงึเท่าเทยีมดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ี ่4
ปรับเปลีย่นภาครัฐสูก่ารเป็นรัฐบาลดจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ี ่6
สรา้งความเชือ่มั่นในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ี ่2
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ี ่5
พัฒนาก าลังคนใหพ้รอ้มเขา้สูยุ่คเศรษฐกจิและสงัคม
ดจิทิลั

แนวทางที่ 1
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึ
และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละบรกิารดจิทิัลเพือ่
ยกระดบัคณุภาพชวีติ

แนวทางที่ 2
ปรับเปลีย่นคณุภาพกระบวนการท างาน/บรกิารภาครัฐ
สูร่ะบบดจิทิลัอยา่งมปีระสทิธภิาพและมั่นคงปลอดภัย

แนวทางที่ 4
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันในเชงิดจิทิัลและ
สรา้งความเชือ่มั่นในการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนิน
ธรุกจิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

แนวทางที่ 3
ใหค้วามรู แ้ละเพิ่มทักษะดา้นเทคโนโลยีใหแ้ก่
ประชาชนและผูท้ างานทุกสาขาอาชพีเพือ่ขับเคลือ่น
เศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

Network 
Readiness Index 

(NRI)
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Network Readiness Index : NRI (World Economic Forum: WEF)

ดว้ยความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีม่คีวามส าคัญต่อศักยภาพในการ

แขง่ขัน WEF มกีารรายงานควบคูก่ับการจัดท า GCI (Government Competitive Index) อกี

ดัชนีหนึง่เรยีกวา่ “ดชันคีวามพรอ้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Network 

Readiness Index : NRI) เป็นดัชนีวัดความพรอ้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) ซึง่

จัดท าขึน้ประจ าทกุปี ตัง้แตปี่ 2546

2558

67

อนัดบั Network Readiness Index : NRI ของประเทศไทย
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NRI ประกอบดว้ยดชันยีอ่ย 4 ดา้น แบง่เป็น 10 เสาหลกั 2556     2557 2558
1. สภาพแวดลอ้ม (Environment sub-Index)

Pillar 1 : สภาพแวดลอ้มทางการเมอืงและกฎระเบยีบ (Policy and regulatory Environment)         81 79          89
Pillar 2 : สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิและนวตักรรมใหม ่(Business and innovation Environment)     52         45          48

2. ความพรอ้ม (Readiness sub-Index)
Pillar 3 : โครงสรา้งพืน้ฐานและเนือ้หาดจิทัิล (Infrastructure and Digital Contents) 71 73 66 
Pillar 4 : ราคาทีเ่หมาะสมของคา่บรกิาร (Affordability) 45 47          84
Pillar 5 : ทักษะ (skill) 76 74 73

3. การใชง้าน (User sub-Index)
Pillar 6 : การใชง้านสว่นบคุคล (Individual Usage) 88 85 75
Pillar 7 : การใชง้านในภาคธรุกจิ (Business Usage) 63 59 54
Pillar 8 : การใชง้านโดยภาครัฐ (Government Usage) 86 84 80

4. ผลกระทบ (Impact sub-Index)
Pillar 9 : ผลกระทบทางเศรษฐกจิ (Economic Impacts) 108 104 86
Pillar 10 : ผลกระทบทางสงัคม (Social Impacts) 67 68 66

Thailand

Networked Readiness Index 2014 (out of 148) ……...67…....4.0

Networked Readiness Index 2013 (out of 144) ……...74…....3.9

Networked Readiness Index 2015 (out of 143) ………67……4.0

Rank Value

Network Readiness Index : NRI (World Economic Forum: WEF)



23

Network Readiness Index : NRI in Detail

แนวทางที ่3

แนวทางที ่4

แนวทางที ่4

แนวทางที ่2

แนวทางที ่2

แนวทางที ่4

แนวทางที ่3

แนวทางที ่4

แนวทางที ่1

แนวทางที ่2

แนวทางที ่2
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เกณฑก์ารจดัท าและพจิารณางบประมาณในลกัษณะบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ/กจิกรรมของหนว่ยงานตอ้งสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร ์เป้าหมาย แนวทาง และตวัชีว้ดั ตาม
กรอบการจดัท างบประมาณ

เป็นโครงการใหม ่หรอืโครงการตอ่เนือ่ง ทีส่ง่ผล
ตอ่ความส าเร็จตามเป้าหมายและยทุธศาสตร์

ไมเ่ป็นโครงการตามภารกจิเฉพาะของหนว่ยงาน

ตอ้งมกีารระบเุป้าหมาย ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นรปูธรรมใน
เชงิบรูณาการ

หากโครงการทีเ่สนอขอรบังบประมาณดา้นไอซทีมีคีวาม
สอดคลอ้งตามเกณฑก์ารจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
หนว่ยงานตอ้งด าเนนิการ ดงันี้

1. ตอ้งสง่รายละเอยีดโครงการใหก้ระทรวง ICT กลั่นกรองตามแบบฟอรม์ และ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

2. หากเป็นการจัดหาระบบคอมพวิเตอรร์าคาไมเ่กนิ 100 ลบ. ตอ้งผา่นการ
พจิารณาของคณะกรรมการบรหิารและจัดหาคอมพวิเตอรข์องหน่วยงานกอ่น

3. หากเป็นการจัดหาระบบคอมพวิเตอรเ์กนิ 100 ลบ. ตอ้งผา่นการพจิารณา
ของคณะกรรมการบรหิารและจัดหาคอมพวิเตอรข์องรัฐกอ่น

4. ใหใ้ชเ้กณฑร์าคากลางของกระทรวง ICT
5. งบบคุลากรใหอ้า้งองิอตัราคา่จา้งบคุลากรดา้น ICT ของกระทรวงการคลัง
6. ใหพ้จิารณาใชง้านบรกิารกลางของส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(สรอ.) 

โครงการ/กจิกรรมทีม่กีารจดัหาอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์เครอืขา่ย 
ระบบงาน ระบบสือ่สารผา่นอนิเทอรเ์น็ต ตอ้งสามารถรองรบัการ
ใชง้าน IPV6

ตอ้งเสนอโครงการตามแบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิสท์ ีก่ระทรวง ICT 
ก าหนด พรอ้มระบขุอ้มลูใหค้รบถว้น และจดัสง่ภายในเวลาที่
ก าหนด

1

2

3

4

5

6

7
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การด าเนนิงานทีผ่า่นมา

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารรว่มกับส านักงบประมาณพจิารณางบประมาณตามแนวทางการ
ด าเนนิการงบประมาณในลักษณะบรูณาการ จ านวน 9 กระทรวง (32 หนว่ยงาน)

ค าของบประมาณท ัง่ส ิน้ 8,724.1195 ลา้นบาท 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมกีารพจิารณาเปลีย่นแปลงโครงการจากภารกจิพืน้ฐานเป็น
ภารกจิยทุธศาสตร ์(บรูณาการ) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการ 
จ านวน 4 โครงการ

รวมวงเงนิงบประมาณ 6,743.5955 ลา้นบาท 

รวมวงเงนิงบประมาณ 11,662.3469 ลา้นบาท 

การประชุมคณะกรรมการพจิารการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ โดยรองนายกรัฐมนตร ี              
(พลอากาศเอกประจนิ จ่ันตอง) เป็นประธาน เมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2559 ไดพ้จิารณาเห็นชอบในหลักการ 
แนวทาง ตัวชีว้ดั กรอบวงเงนิ รวมโครงการท ัง้ส ิน้ 58 โครงการ

ส านักงบประมาณพจิารณาปรับลดวงเงนิงบประมาณ ตามกรอบ Pre ceiling

ค าของบประมาณท ัง่ส ิน้ 4,973.2685 ลา้นบาท 

เสนอเขา้คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค าของบประมาณท ัง้ส ิน้ 4,971.2685 ลา้นบาท (ลดลง 2 ลา้นบาท) 



เป้าหมาย
และตวัชีว้ดั

แผนผงัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 

เป้าหมาย : เพิม่ขดีความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเทา่เทยีมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
ตวัชีว้ดั : ผลการจดัอนัดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของประเทศไทยดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและดา้นสงัคมดขี ึน้ 2 อนัดบัตามการจดัอนัดบัของ Network Readiness 
Index: NRI (ปี 2015 อยูใ่นอนัดบัที ่67)

1. พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่โอกาสในการ
เขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละบรกิาร
ดจิทิัลเพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติ

2. ปรับเปลีย่นคณุภาพกระบวนการท างาน/บรกิาร
ภาครัฐสูร่ะบบดจิทิัลอยา่งมปีระสทิธภิาพและมั่นคง
ปลอดภัย

3. ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทักษะดา้น
เทคโนโลยดีจิทิัลใหแ้กป่ระชาชน
และผูท้ างานทกุสาขาอาชพี เพือ่
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิัล

4. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันในเชงิดจิทิัล
และสรา้งความเชือ่มั่นในการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ด าเนนิธรุกจิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

1.1 รอ้ยละ 50 
ของหมูบ่า้นทีม่ี
บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต 
เขา้ถงึดว้ย
ความเร็วเฉลีย่ไม่
ต ่ากวา่ 10 Mbps

1.2 จ านวนหน่วยงาน
ภาครัฐมฐีานขอ้มลู/สือ่ใน
รปูแบบดจิทิัลเพือ่
ใหบ้รกิารประชาชนและ
ภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่
17 หน่วยงาน

2.1 จ านวนระบบ
บรกิาร
อเิล็กทรอนกิส์

ภาครัฐทีม่กีาร
เชือ่มโยงขอ้มลู
ขา้มหน่วยงานไม่
นอ้ยกวา่ 12 ระบบ

2.2 มกีารพัฒนา
และใหบ้รกิาร
อเิล็กทรอนกิสผ์า่น
ชอ่งทางศนูยก์ลาง
บรกิารภาครัฐอยา่ง
นอ้ย 17 บรกิาร

2.3 จ านวน
หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมทีม่กีาร
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์
ไมน่อ้ยกวา่ 80 
หน่วยงาน

3.1 ประชาชน นักศกึษา และ
บคุลากรดา้นดจิทิัลทัง้ประเทศ
ไมน่อ้ยกวา่ 25,000 คน ไดร้ับ
ความรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยดีจิทิัล

4.1 จ านวนผูป้ระกอบการ
SMEs วสิาหกจิชมุชน ทีม่ี
การน าเทคโนโลยดีจิทิัล
มาใชใ้นการประกอบการ
ท าธรุกจิไมน่อ้ยกวา่ 
15,000 คน

4.2 รอ้ยละของ
มลูคา่การซือ้ขาย
ผา่นอเิล็กทรอนกิส ์
(e-Commerce) 
เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 2

แนวทาง
การด าเนนิงาน

ตวัชีว้ดั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

งบประมาณ

2,000 ลา้นบาท 1,019 ลา้นบาท 1,058 ลา้นบาท 388 ลา้นบาท 213 ลา้นบาท 126 ลา้นบาท 119 ลา้นบาท 45 ลา้นบาท

รวม 1 หนว่ยงาน
1 โครงการ

รวม 17 หนว่ยงาน
17 โครงการ

รวม 3 หนว่ยงาน
3 โครงการ

รวม 2 หนว่ยงาน
2 โครงการ

รวม 1 หนว่ยงาน
1 โครงการ

รวม 7 หนว่ยงาน 11 โครงการ รวม 10 หนว่ยงาน
11 โครงการ

รวม 3 หนว่ยงาน
3 โครงการ

1. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่สาร

1.กรมสง่เสรมิการเกษตร
2.กรมประมง
3.กรมปศสุตัว์
4.กรมสง่เสรมิสหกรณ์
5.สนง.เศรษฐกจิการเกษตร
6.กรมศลิปากร
7.สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์
8.สป.วฒันธรรม
9.ม.เชยีงใหม่
10.ม.ธรรมศาสตร์
11.มรฏ.นครราชสมีา
12.สนง.สถติแิหง่ชาติ
13.สนง.พัฒนาธรุกรรม
อเิล็กทรอนกิส์

14.กรมทีด่นิ
15.กรมโยธาธกิารและผัง
เมอืง

16.สนง.กจิการยตุธิรรม
17.กรมควบคมุโรค

1.กรมการปกครอง
2.ม.วลัยลักษณ์
3.สนง.รัฐบาล
อเิล็กทรอนกิส์

1.สนง.กพ.
2.สนง.รัฐบาล
อเิล็กทรอนกิส์

1.สนง.พัฒนา
ธรุกรรม
อเิล็กทรอนกิส์

1.สนง.สง่เสรมิอตุสาหกรรม
ซอฟตแ์วรแ์หง่ชาติ

2.ม.เชยีงใหม่
3.ม.เทคโนโลยสีรุนารี
4.ม.อบุลราชธานี
5.สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์
6.ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
7.ม.สงขลานครนิทร์

1.ม.เชยีงใหม่
2.ม.นเรศวร
3.ม.วลัยลักษณ์
4.ม.เทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร

5.ม.อบุลราชธานี
6.สถาบันบัณฑติพัฒนา
บรหิารศาสตร์

7.มรฏ.สกลนคร
8.กรมสง่เสรมิสหกรณ์
9.สนง.พัฒนาธรุกรรม
อเิล็กทรอนกิส์

10.สนง.รัฐบาล
อเิล็กทรอนกิส์

1.กรมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ

2.สนง.พัฒนาธรุกรรม
อเิล็กทรอนกิส์

3.สถาบันบัณฑติพัฒ
นบรหิารศาสตร์หน่วยงานเจา้ภาพ

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

 คณะอนกุรรมาธกิารครภุณัฑ ์ทีด่นิ และสง่กอ่สรา้งฯ ปรับลด
งบประมาณคา่ครภุัณฑค์อมพวิเตอรต์ ่ากวา่  1 ลา้นบาท จ านวน
2.000 ลา้นบาท ตามใบเสนอราคาส ารวจใหม่

 โดยคณะอนุกรรมาธกิารมคีวามเห็นวา่หากมกีารปรับลดวงเงนิลงอกี
อาจสง่ผลกระทบตอ่เป้าหมายการด าเนนิงาน และตัวชีวั้ดตามแผน
บรูณาการ ดังนัน้ จงึไมส่ามารถปรัดลดงบประมาณไดอ้กี



5. ขอ้เสนอแนะการบรูณาการงบประมาณ

การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ในลกัษณะบรูณาการ
รายยทุธศาสตร์

กรอบระยะเวลา
 ควรก าหนดกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑก์ารของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณใน

ลักษณะบรูณาการใหม้คีวามสอดคลอ้งกัน เพือ่ใหส้ว่นราชการมโีอกาสในการพจิารณาและคัดเลอืก
โครงการของตนเองทีม่คีวามเหมาะสมตามวัตถปุระสงคข์องการจดสรรงบประมาณ

ตวัชีว้ดั
 ตัวชีวั้ดในแผนระดับชาต ิตัวชีวั้ดตามแบบประเมนิสว่นราชการตาม ม.44 เอกสารงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี และเอกสารประกอบการของบประมาณในลักษณะบรูณาการควรมคีวามสอดคลอ้งกัน 
โดยเฉพาะเป้าหมายรายปี

 ควรมกีารก าหนดตัวชีวั้ดทัง้ 3 ระดับ คอื ตัวชีวั้ดลักษณะผลผลติ (Out put) ผลลัพธ ์(Outcome) 
และผลกระทบ (Impact) เพือ่สะทอ้นประโยชนจ์ากการใชง้บประมาณอยา่งเป็นรปูธรรม

แผนงานโครงการ
• เอกสารประกอบการของบประมาณควรมกีารแสดงรายชือ่โครงการทัง้หมดใหค้รบถว้น ทัง้โครงการ

ทีข่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณในลักษณะบรูณาการ และงบอืน่ๆ เพือ่ให ้
คณะกรรมาธกิารเห็นภาพรวมของการขับเคลือ่นเป็นรายยทุธศาสตร์

กลไกการผกูพนังบประมาณ
ในระยะยาว 

แผนระยะยาว
 ควรก าหนดเป้าหมายโครงการและตัวชีวั้ดใหส้อดคลอ้งกับแผนระดับชาต ิเชน่ ยทุธศาสตรช์าต ิ

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฯ ฉบับที ่12 หรอืแผนระดับชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็นกรอบ
การพัฒนาประเทศในทศิทางเดยีวกัน 

 ควรพัฒนากลไกในการผกูพันงบประมาณในระยะยาว (>5 ปี) ในกรณีทีเ่ป็นโครงการขับเคลือ่น
นโยบายเพือ่ความย่ังยนืของประเทศ ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการหลายปี

กรอบตวัชีว้ดัทกุสว่นราชการ 
 ส าหรับโครงการทีต่อ้งชว่ยกันด าเนนิการหลายหน่วยงาน หรอืจ าเป็นตอ้งมกีารพัฒนาในทกุสว่น

ราชการพรอ้มกัน ควรใชก้ลไกการก าหนดเป็นตัวชีวั้ดในมติภิายในของค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 
(ถา้ม)ี หรอืก าหนดเป็นตัวชีวั้ดในแบบประเมนิตามมาตรา 44 ก็ได ้

Project Based Management

การบรหิารโครงการ
 สว่นราชการควรน าหลักการบรหิารโครงการมาประยกุตใ์ชใ้นการจัดท าโครงการ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพและความคุม้คา่ในการใชท้รัพยากรของประเทศ

27
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6.  แนวทางการด าเนนิงานข ัน้ตอ่ไป

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มขีอ้สังเกตในเรื่องความชัดเจนของการก าหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ัดแผนบูรณาการและเป้าหมาย ตัวชีว้ัดการใหบ้รกิาร
กระทรวง หน่วยงาน ผลผลติ/โครงการ ทีเ่สนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังไม่
สามารถเชือ่งโยงสูเ่ป้าหมายยุทธศาสตรร์ะดับชาตแิละสะทอ้นผลสมัฤทธิ ์เพือ่น ามาใชต้ดิตามประเมนิผลการด าเนนิงาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ส านกังบประมาณจงึไดแ้ตง่ตัง้คณะท างานรว่มกบัส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
และส านกังาน ก.พ.ร. เพือ่พจิารณาทบทวนเป้าหมาย ตวัชีว้ัดแผนบรูณาการและเป้าหมายตวัชีว้ดัการใหบ้รกิารกระทรวง 

หน่วยงาน ผลผลติ/โครงการ

สว่นราชการ

แผนบรูณาการ

1 สงิหาคม – 29 สงิหาคม 2559

1 กันยายน – 12 กันยายน 2559

กรอบเวลา (Time Line) ก าหนดการประชุมและหารอืรว่มกบัสว่นราชการ
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แนวทางการด าเนนิงานข ัน้ตอ่ไป



ตวัอยา่งตวัชีว้ดัของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
และหนว่ยงานในสงักดั

ยทุธศาสตรช์าติ
20 ปี

1. ยทุธศาสตรด์า้น
ความมั่นคง

2. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขัน

3. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพ
คน

4. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เทา่เทยีมกนัททาง
สงัคม

5. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งการเตบิโตบนคุ
ฯภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
ตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

6. ยทุธศาสตรด์า้นการ
ปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ

1. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็น
ธรรมลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม

3. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกจิและแขง่ขันไดอ้ยา่ง
ย่ังยนื

4. ยทุธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็นมติร
กบัส ิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื

5. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความ
ม ัน่คงแหง่ชาตเิพือ่การพฒันา
ประเทศสูค่วามม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

6. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการใน
ภาครฐั การป้องกนัการทจุรติ
ประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาล
ในสงัคมไทย

7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์

8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั 
และนวตักรรม

9. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมอืง 
และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

10. ยทุธศาสตรค์วามร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศเพือ่การพัฒนา

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ประเทศ (แผนฯ 12 ปี 60-64)

1. เปลีย่นจาก
เกษตรแบบดัง ้
เดมิ 
(Traditional 
Framing)  เป็น
การเกษตร
สมัยใหม ่(Smart
Framing)

2. เปลีย่นจาก 
Traditional 
SMEs ไปสูก่าร
เป็น Smart 
Enterprises 
และ Startups 
ทีม่ศีกัยภาพสงู

3. เปลีย่นจาก 
Traditional 
Services ไปสู ่
High Value 
Services

4. เปลีย่นจาก
แรงงานทักษะต ่า
ไปสูแ่รงงานทีม่ี
ความรู ้ความ
เชีย่วชาญ และ
ทักษะสงู

ประเทศไทย 
4.0

แผนบูรณาการ
25  แผนงาน

1. แผนงานบรูณาการสรา้ง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์

2. แผนงานบรูณาการ
ขับเคลือ่นการแกไ้ขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

3. แผนงานบรูณาการจัดการ
ปัญหาแรงงานตา่งดา้วและ
การคา้มนุษย์

4. แผนงานบรูณาการป้องกัน 
ปราบปราม และ
บ าบัดรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ

5. แผนงานบรูณาการพัฒนา
อตุสาหกรรมศักยภาพ

6. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม

7. แผนงานบรูณาการพัฒนา
พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

8. แผนงานบรูณาการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
ระบบโลจสิตกิส์

9. แผนงานบูรณา
การพฒันา
เศรษฐกจิดจิทิลั

10. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิ
การวจัิยและพัฒนา

11. แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้
จากการท่องเทีย่วและบรกิาร

12. แผนงานบรูณาการพัฒนา
ศักยภาคนตามชว่งวัย

13. แผนงานบรูณาการยกระดบั
คณุภาพการศกึษาและการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ

14. แผนงานบรูณาการพัฒนา
เศรษฐกจิฐานรากและ
ชมุชนเขม้แข็ง

15. แผนงานบรูณาการจัดการ
ปัญหาทีด่นิท ากนิ

16. แผนงานบรูณาการพัฒนา
ระบบประกันสขุภาพ

17. แผนงานบรูณาการสรา้ง
ความเสมอภาคเพือ่รองรับ
สังคมผูส้งูอายุ

18. แผนงานบรูณาการบรหิาร
จัดการขยะและสืง่แวดลอ้ม

19. แผนงานบรูณาการพัฒนา
และเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใชพ้ลังงานทีเ่ป็นมติรกับ
ส ิง่แวดลอ้ม

20.แผนงานบูรณา
การบรหิาร
จดัการทรพัยากร
น า้

21. แผนงานบรูณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

22. แผนงานบรูณาการปฏริูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยตุธิรรม

23. แผนงานบรูณาการอ านวย
ความสะดวกทางธุรกจิ

24. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิ
การกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่

25. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิ
การพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวัดแบบบรูณาการ

ยุทธศาสตรท์ี ่2, 4 - 8

1. ยตุคิวามยากจน ทกุรปูแบบในทกุที่
2. ยตุคิวามหวิโหย บรรล ุความม่ันคงทางอาหาร และยกระดับ

โภชนาการ และ สง่เสรมิเกษตรกรรมทีย่ั่งยนื
3. สรา้งหลักประกันวา่ คนมชีวีติทีม่สีขุภาพด ีและสง่เสรมิสวัสดิ

ภาพ ส าหรับทกุคนในทกุวัย 
4. สรา้งหลักประกันวา่ทกุคนม ีการศกึษาทีม่คีณุภาพอยา่ง

ครอบคลมุและเทา่เทยีม และ สนับสนุนโอกาสในการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ

5. บรรลคุวามเสมอภาค ระหวา่งเพศและเสรมิสรา้ง ความเขม้แข็ง
ของผูห้ญงิและ เด็กหญงิทกุคน

6. สรา้งหลักประกันใหม้นี ้าใช ้และมกีารบรหิารจัดการน ้าและการ
สขุาภบิาลอยา่ง ย่ังยนืส าหรับทกุคน

7. สรา้งหลักประกันใหท้กุคน เขา้ถงึพลังงานสมัยใหมใ่น ราคาที่
ยอ่มเยา เชือ่ถอืได ้และย่ังยนื 

8. สง่เสรมิการเตบิโตทาง ศก. ที ่ตอ่เนื่อง ครอบคลมุ 
และยั่งยนื การจา้งงานเต็มทีแ่ละมผีลติ ภาพ และการ
มงีานทีม่คีณุคา่ ส าหรับทกุคน

9. สรา้งโครงสรา้งพ ืนฐานทีม่ ีความทนทาน 
สง่เสรมิการ พฒันาอุตสาหกรรม ทีค่รอบคลุม
และย ัง่ยนื และ สง่เสรมินวตักรรม

10. ลดความไมเ่สมอภาค ภายในและระหวา่งประเทศ 
11. ท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐาน ของมนุษยม์คีวามครอบคลุม 

ปลอดภัย มภีมูติา้นทาน และ ย่ังยนื  
12. สรา้งหลักประกันใหม้ ีรูปแบบการบรโิภคและ ผลติทีย่ั่งยนื
13. ด าเนนิการอยา่งเร่งดว่นเพือ่ ตอ่สูก้ับการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศและผลกระทบ 
14. อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จาก มหาสมทุร ทะเลและทรัพยากร 

ทางทะเลอยา่งย่ังยนืเพือ่การ พัฒนาทีย่ั่งยนื
15. ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและสง่เสรมิการใชร้ะบบนเิวศบนบกอยา่งย่ังยนื 

การบรหิารจัดการป่าไมท้ีย่ั่งยนื การตอ่ตา้นการกลายสภาพเป็น 
ทะเลทราย หยดุยัง้การเสือ่มโทรมของทีด่นิและฟ้ืนฟสูภาพดนิ 
และหยดุยัง้การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

16. สง่เสรมิสงัคมทีส่งบสขุและ ครอบคลมุเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื ให ้
ทกุคนเขา้ถงึความยตุธิรรม และสรา้งสถาบันทีม่ปีระสทิธผิล รับ
ผดิรับชอบและครอบคลมุในทกุ ระดับ 

17. เสรมิความเขม้แข็งใหแ้กก่ลไก การด าเนนิงาน
และฟ้ืนฟู หุน้สว่นความรว่มมอืระดบัโลก ส าหรบั
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื
(SDGs)

ยุทธศาสตรท์ี ่2
ยุทธศาสตรท์ี ่4
ยุทธศาสตรท์ี ่5
ยุทธศาสตรท์ี ่6

เป้าหมายที ่17

องคป์ระกอบที ่2

ยทุธศาสตร์
จดัสรร ปี 60

1.ยทุธศาสตรด์า้น
ความมั่นคง

2.ยทุธศาสตรด์า้น
การสรา้ง
ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ
ประเทศ

3.ยทุธศาสตรด์า้นการ
พัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพ
คน

4.ยทุธศาสตรด์า้นการ
แกไ้ขปัญหาความ
ยากจน ลดความ
เหลือ่มล ้า และสรา้ง
การเตบิโตจาก
ภายใน

5. ยทุธศาสตรด์า้น
การจดัการน า้และ
สรา้งการเตบิโต
บนคณุภาพชวีติที่
เป็นมติรกบั
ส ิง่แวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื

6.ยทุธศาสตรด์า้นการ
ปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรท์ี ่2

ประเด็นการวดั

1. ......
2. ......

เป้าหมาย: …….. ตวัชีว้ดั: ………

30

1. พัฒนาฐานรากเพือ่เศรษฐกจิ

ดจิทิัล

2. พัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกจิ

ดจิทิัล

3. พัฒนาสงัคมดจิทัิลเพือ่ยกระดับ

คณุภาพชวีติประชาชน

4. สง่เสรมิและเพิม่ประสทิธภิาพ  

ICT เพือ่บรหิารจัดการ

อตุนุยิมวทิยาและการเตอืนภัยตอ่

การ เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

(Climate Change)

ยทุธศาสตร์
กระทรวง

นโยบายรฐับาล

6.18 สง่เสรมิภาคเศรษฐกจิ
ดทิัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกจิดจิทิัลใหเ้ริม่
ขับเคลือ่นไดอ้ยา่งจรงิจัง

...............
……….
………..

เป้าหมายที ่9

เป้าประสงค.์.. ตวัชีว้ดั....

เป้าประสงค.์.. ตวัชีว้ดั....

เป้าประสงค.์.. ตวัชีว้ดั....

เป้าหมาย: …….. ตวัชีว้ดั: ………

เป้าหมาย: …….. ตวัชีว้ดั: ………

ยุทธศาสตรท์ี ่5

ตวัชีว้ดั: ………

ตวัชีว้ดั: ………

ตวัชีว้ดั: ………

แผนบูรณาการที่ 9
แผนบูรณาการที ่20

ตวัชีว้ดั....

ตวัชีว้ดั....

ตวัชีว้ดั....

1. พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัล

ประสทิธภิาพสงูใหค้รอบคลมุท่ัว

ประเทศ

2. ขับเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิัล

3. สรา้งสังคมคณุภาพทีท่ั่วถงึเทา่

เทยีมดว้ยเทคโลยดีจิทิัล

4. ปรับเปลีย่นภาครัฐสูก่ารเป็น

รัฐบาลดจิทิัล

5. พัฒนาก าลังคนใหพ้รอ้มเขา้สูย่คุ

เศรษฐกจิและสังคมดจิทัิล

6. สรา้งความเชือ่ม่ันในการใช ้

เทคโนนโลยดีจิทิัล

แผน DE

ตวัชีว้ดั: ………

ตวัชีว้ดั: ………

ตวัชีว้ดั: ………

ตวัชีว้ดั: ………

ตวัชีว้ดั: ………

ตวัชีว้ดั: ………

หมายเหต:ุ   ตวัหนงัสอืสนี า้เงนิ คอื เกีย่วขอ้งกบัแผน DE



ยุทธศาสตรช์าต ิ
20 ปี

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
(แผนฯ 12 ปี 60-64)

ประเทศไทย 
4.0

แผนบรูณาการ
25  แผนงาน

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื
(SDGs)

ยุทธศาสตร์
จดัสรร ปี 60

ประเด็นการวดั

2.1.3 พัฒนาประเทศสูค่วามเป็น
ชาตกิารคา้
• ใชฐ้านเศรษฐกจิดจิทิัล
• พัฒนานวัตกรรม
• อ านวยความสะดวกดา้น

โครงสรา้งและระบบ

นโยบายรฐับาล/
ยุทธศาสตรก์ระทรวง
KPI ค ารบัรองปี 59

17.8.1. สัดสว่นการใช ้

อนิเทอรเ์น็ตสว่นบคุคล

เป้าประสงค:์ ด าเนนิการอยา่ง
เต็มทีเ่พือ่ใหม้ ีTechnology Bank 
และกลไกการสรา้งสมรรถนะดา้น 
วทน. ใหแ้กป่ระเทศดว้ยพัฒนา 
ภายในปี 2017 และปรับปรุงการ
ใชค้วามพรอ้มของเทคโนโลยใีหด้ี
ย ิง่ข ึน้โดยเฉพาะในดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร

9.c.1 รอ้ยละของประชากร
ครอบคลมุดว้ยเครอืขา่ยมอืถอื
แยกตามเทคโนโลยี

เป้าประสงค:์ การเพิม่ข ึน้อยา่งมี
นัยส าคัญของการเขา้ถงึ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และมี
เป้าหมายทีจ่ะใหบ้รกิารอยา่ง
ทั่วถงึ และสามารถเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ตไดใ้นราคาที่
เหมาะสมในประเทศทีพั่ฒนา
นอ้ย ภายใน 2020

ยทุธศาสตรท์ี ่2

ยทุธศาสตรท์ี ่4

ยทุธศาสตรท์ี ่5

ยทุธศาสตรท์ี ่6

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล า้
ในสงัคม
โครงการ 4.2.1 โครงการ Free Wi-Fi เพือ่การศกึษาท่ัวประเทศ
โครงการ 4.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ตดิตามเด็ก
โครงการ 4.2.3 โครงการขยายระบบแพทยท์างไกล

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
2.5 การพัฒนา
เศรษฐกจิดจิทิัล
• ตัวชีวั้ด ผลการจัด
อันดับความสามารถ
ในการพัฒนา
เศรษฐกจิดจิทิัลของ
ประเทศดขี ึน้ 2 
อันดับ ตามการจัด
อันดับของ NRI

1. อันดับความสามารถ
ทางการแขง่ขันดา้น 
Technology 
Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD (WCY 
2016)

2. อันดับความสามารถใน
การแขง่ขัน e-
Government 
Readiness ของประเทศ
ไทยตามการจัดอันดับ
ของ UN

3. รอ้ยละความส าเร็จของ
การด าเนนิการบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตสาธารณะสู่

ชมุชน
4. รอ้ยละความส าเร็จของ

การด าเนนิการยกระดับ
โครงสรา้งพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเพือ่
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของ
ประเทศ

5. จ านวนกฎหมาย / 
กฎหมายล าดับรอง / 
กฎระเบยีบ/ ประกาศ ที่
เกีย่วขอ้งและเป็น
ประโยชนต์อ่การรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกจิ
ดจิทิัลของประเทศ 

6. จ านวนผูป้ระกอบการ 
SMEs ทีไ่ดร้ับการ
สง่เสรมิ สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพ 

7. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาประสทิธภิาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ

8. ระดับความส าเร็จในการ
แปลงแผนพัฒนาสถติิ
ระดับจังหวดัสูก่ารปฏบิัติ

9. รอ้ยละของระดับความ
เชือ่มั่นของผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีของการแจง้
เตอืนภัย

2.3.3 พัฒนาวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มสูส่ากล

2.5.3 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร (ICT)

4.5 พัฒนาสือ่สารมวลชนใหเ้ป็น
กลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

5.2.1 เนน้การปรับระบบการบรหิาร
จัดการอทุกภัยอยา่งบรูณาการ

5.5.4 ป้องกัน เฝ้าระวังและเตอืนภยั
พบัิตทิางธรรมชาติ

6.6.2 พัฒนาศนูยก์ลางการ
ใหบ้รกิารดว้ยระบบ e-service 
และการจัดท า web-portal 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้มเพือ่
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
เป้าหมายที ่5 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการเพือ่ลดความ
เสีย่งจากภัยพบัิต ิ
• ตัวชีวั้ด 5.1 ระบบพยากรณ์และเตอืนภัยลว่งหนา้ส าหรับภาค
เกษตรและการจัดการภัยพบัิตทิางธรรมชาตใินพืน้ทีเ่สีย่งภัย

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแหง่ชาตเิพือ่
การพฒันาประเทศสูค่วามม ัง่ค ัง่ย ัง่ยนื
เป้าหมายที ่1 ปกป้องและเชดิชสูถาบันพระมหากษัตรยิใ์หเ้ป็น
สถาบันหลักของประเทศ
• ตัวชีวั้ด 1.2 คดกีารลว่งละเมดิสถาบัน
เป้าหมายที ่5 ประเทศไทยมคีวามพรอ้มตอ่การรับมอืภัยคกุคาม
และอันดับความเสีย่งจากการโจมตดีา้นไซเบอรต์ า่กวา่อันดับที ่
10 ของโลก
• ตัวชีวั้ด 5.3 ดัชนีความปลอดภัยไซเบอรข์องโลกของ ITU
โครงการที ่4.5 การป้องกันภัยและแกไ้ขปัญหาภัยคกุคามทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์

ยทุธศาสตรท์ี ่ 6 การบรหิารจดัการในภาครฐั
โครงการ 4.5 การบรูณาการโครงสรา้งพืน้ฐานกลางดา้น ICT 
ส าหรับภาครัฐ (สรอ.)
โครงการ 4.6 การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลในการ
ใหบ้รกิารของภาครัฐ (ทก.)

ยทุธศาสตรท์ี ่ 7 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและโลจ ิ
สตกิส ์

เป้าหมายที ่5 การพัฒนาเศรษฐกจิดจิทิัล
• ตัวชีวั้ด 5.1 อันดับความพรอ้มใชข้องเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร (NRI)
• ตัวชีวั้ด 5.2 จ านวนหมูบ่า้นทีม่อีนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเขา้ถงึ
• ตัวชีวั้ด 5.3 จ านวนผูป้ระกอบการธุรกจิดจิทิัล
• ตัวชีวั้ด 5.4 จ านวนเหตลุะเมดิความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

ทีเ่กดิข ึน้ในประเทศ
โครงการ 4.5.1 แผนพัฒนาโครงขา่ยโทรคมนาคมสู่

อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู (ทก.)
โครงการ 4.5.2 แผนพัฒนาและสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (สรอ. / SIPA)
โครงการ 4.5.3 แผนพัฒนาก าลังคนและสรา้งนวัตกรรมดา้น
ดจิทิัล (ทก.)
โครงการ 4.5.4 แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทาง    
ไซเบอร ์(ทก.)

ยทุธศาสตรท์ี ่ 8 การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั 
และนวตักรรม
เป้าหมาย 1 เพิม่อันดับความสามารถทางการแขง่ขันโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย IMD ใหอ้ยูใ่น
ล าดับ 1 ใน 30
ตัวชีวั้ด 1.2 อันดับความสามารถทางการแขง่ขันโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นเทคโนโลย ีโดย IMD

องคป์ระกอบที ่2 
เปลีย่นจาก 
Traditional SMEs 
หรอื SMEs ทีม่อียู่ ทีรั่ฐ
ตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอื
อยูต่ลอดเวลา ไปสูก่าร
เป็น Smart 
Enterprises และ 
Startups ทีม่ศีักยภาพ
สงู

กลุม่ดจิทิัล เทคโนโลยี
อนิเทอรเ์น็ตทีเ่ชือ่มตอ่
และบังคับอปุกรณ์ตา่งๆ 
ปัญญาประดษิฐแ์ละ
เทคโนโลยสีมองฝังตัว

แผนบรูณาการ DE
เป้าหมาย 1 เพิม่ขดีความสามารถ
ทางเศรษฐกจิและสรา้งความเทา
เทยีมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิลั
1. การจดัอนัดบัของ NRI ดขี ึน้
ไมน่อ้ยกวา่ 2 อนัดบั

แนวทางที ่1.1.1 พฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่โอกาส
ในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยี
1. รอ้ยละ 50 ของหมูบ่า้นทีม่บีรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต เขา้ถงึดว้ยความเร็ว
เฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 10 Mbps
2. จ านวนหน่วยงานภาครัฐมี
ฐานขอ้มลู/สือ่ในรูปแบบดจิทิัลเพือ่
ใหบ้รกิารประชาชนและภาคธุรกจิ ไม่
นอ้ยกวา่ 17 หน่วยงาน

แนวทางที ่1.1.2 ปรบัเปลีย่น
คณุภาพกระบนการท างาน/
บรกิารภาครฐั
1. จ านวนระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิส์

ภาครัฐทีม่กีารเชือ่มโยงขอ้มลูขา้ม
หน่วยงานไมน่อ้ยกวา่ 12 ระบบ
2. มกีารพัฒนาและใหบ้รกิาร
อเิล็กทรอนกิสผ์่านชอ่งทาง
ศนูยก์ลางบรกิารภาครัฐอยา่งนอ้ย 17 
บรกิาร
3. จ านวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรม
ทีม่กีารรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร ์ไมน่อ้ยกวา่ 80 หน่วยงาน

แนวทางที ่1.1.3 ใหค้วามรูแ้ละ
เพิม่ทกัษะ DE แกป่ระชาชน
1. ประชาชน นักศกึษา และบคุลากร
ดา้นดจิทิัลทัง้ประเทศไมน่อ้ยกวา่ 
25,000 คน ไดรั้บความรูแ้ละใช ้

ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิัล

แนวทางที ่1.1.4 เพิม่ขดี
ความสามารถทางการแขง่ขนัใน
เชงิดจิทิลั
1. จ านวนผูป้ระกอบการ SMEs 
วสิาหกจิชมุชน ทีม่กีารน าเทคโนโลยี
ดจิทิัลมาใชใ้นการประกอบการท า
ธุรกจิไมน่อ้ยกวา่ 15,000 คน
2. รอ้ยละของมลูคา่การซือ้ขายผ่าน
อเิล็กทรอนกิส ์(e-Commerce) 
เพิม่ข ึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 2

แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม

ยุทธศาสตรท์ ี ่1 พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิัลประสทิธภิาพสูงให ้
ครอบคลมุทั่วประเทศ
1. ทุกหมู่บา้นมบีรกิารอนิเทอรเ์น็ต

ความเร็วสงูเขา้ถงึภายใน 2 ปี
2. รอ้ยละ 90 ของผูใ้ชใ้นเขต

เทศบาลเมอืงทุกจังหวัดและ
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ เขา้ถงึบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตไม่ต า่กว่า 100 
Mbps ภายใน 3 ปี

3. รอ้ยละ 95 ของโรงเรยีน 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบล อปท.และศนูยก์ารเรยีนรู ้
ICT ชมุชนไม่ต า่กว่า 30 Mbps
ภายใน 5 ปี

4. มบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นที่
ความเร็วสงู ครอบคลมุพืน้ทีทุ่ก
หมู่บา้น พืน้ทีช่มุชนและสถานที่
ท่องเทีย่วภายใน 2 ปี

5. คา่บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็ว
สงูไม่เกนิรอ้ยละ 2 ของรายได ้
มวลรวมประชาชาตติอ่หัว

6. มจุีดเชือ่มตอ่และแลกเปลีย่น
ขอ้มูลจราจรอนิเทอรเ์น็ตระหว่าง
ประเทศ (IXP) ทีเ่ป็นศนูยก์ลาง
ของ ASEAN ตอนเหนอืภายใน 
2 ปี

7. มผีูใ้หบ้รกิารขอ้มูลระดบัโลกมา
ลงทุนตัง้ศนูย์ขอ้มูลภายใน 3 ปี

8. มโีครงขา่ยดจิทิัลทีวีครอบคลมุ
ทั่วประเทศภายใน 1 ปี

9. มรีะบบวทิยุดจิทิัลใหบ้รกิาร
ภายใน 3 ปี

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 ขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยีดจิทิัล
1. สดัสว่นมูลคา่การผลติสนิคา้และ

บรกิารภายในประเทศของธุรกจิ 
SMEs เพิม่เป็นรอ้ยละ 50 ตอ่ 
GDP

2. เพิม่สดัสว่นของธุรกจิ SMEs 
และวสิาหกจิชมุชนในการขาย
สนิคา้ออนไลนเ์พิม่ข ึน้รอ้ยละ 20

3. อันดบัของประเทศไทยในดชันชี ี้

วัดการใชน้วัตกรรมและความ
เชีย่วชาญในการใชเ้ทคโนโลยี
ภายใต ้Global 
Competitiveness Index อยู่ใน
อันดบัที ่30

4. สดัสว่นมูลคา่เพิม่ของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดจิทิัล
ตอ่ GDP เพิม่ข ึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 25

5. มูลคา่ของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดจิทิัลของไทยตดิ 1 
ใน 3 อันดบัตน้ของภูมภิาค

ยุทธศาสตรท์ ี ่3 สรา้งสงัคมคณุภาพ
ทีท่ั่วถงึเท่าเทยีมดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิัล
1. ศนูยด์จิทิัลชมุชนทีม่บีรกิาร

อุปกรณ์เชือ่มตอ่และ FreeWi-Fi 
ครอบคลมุทุกต าบล

2. สดัสว่นของกลุม่ผูใ้ช ้

อนิเทอรเ์น็ตทีอ่ายุเกนิ 50 ปี
เพิม่เป็นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 
ภายในปี พ.ศ. 2563

3. ประชาชนทุกวัยทั่วประเทศ
สามารถเขา้ถงึบรกิารเรียนรู ้
ระบบเปิดส าหรับมหาชน 
(MOOCs)

4. ประชาชนทุกพืน้ทีส่ามารถ
เขา้ถงึบรกิารดา้การใหค้ าแนะน า
ดา้นสขุภาพและวนิจิฉัยโรค
เบือ้งตน้ 

ยุทธศาสตรท์ ี ่4 ปรับเปลีย่นภาครัฐ
สูก่ารเป็นรัฐบาลดจิทิัล
1. ลดการใชส้ าเนาเอกสารใน

บรกิารของภาครัฐ ไม่นอ้ยกว่า
79 บรกิาร

2. อันดบัการประเมนิดชัน ี
Corruption Perception Index 
ของไทยดขี ึน้ 10 อันดบั

3. ดชัน ีe-Participation ใน UN e-
Government Index มอีันดบั
เพิม่ข ึน้ 10 อันดบั

4. มกีฎหมาย e-Gov ทีม่หีลกัการ
ครอบคลมุถงึนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรรั์ฐบาลดจิทิัล

5. มบีรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานกลาง
ภาครัฐ ผ่านบรกิารเครอืข่าย
ภาครัฐ GIN G-Cloud และ 
MailGoThai

ยุทธศาสตรท์ ี ่5 พัฒนาก าลงัคนให ้
พรอ้มเขา้สูยุ่คเศรษฐกจิและสงัคม
ดจิทิัล
1. บุคลากรในวชิาชพีดา้นดจิทิัลมี

คณุภาพและปรมิาณเพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาที่
ขาดแคลน หรอืมคีวามส าคญัตอ่
การสรา้งนวัตกรรมดจิทิัล

2. เกดิการจา้งงานแบบใหม่ อาชพี
ใหม่ ธุรกใิหม่จากการพัฒนา
เทคโนโลยีดจิทิัล จ านวน 
20,000 งานภายในปี พ.ศ. 
2563

3. บุคลากรผูท้ างานทุกสาขามี
ความรูแ้ละทักษะดา้นดจิทิัล

ยุทธศาสตรท์ ี ่6 สรา้งความเชือ่มั่น
ในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล
1. มผีูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีท่ าธุรกรรม

เพิม่สงูข ึน้ตอ่เนือ่งและมูลค่า e-
Commerce เพิม่ข ึน้ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 4 ตอ่ปี

2. ผลกัดนั Data Protection Law 
และปรับแกไ้ข Computer 
Crime Law ใหบ้ังคบัใชไ้ด ้
ภายใน 3 ปี

3. กระบวนการขอใบอนุญาตมี
ระยะเวลาทีส่ัน่ลงตามเกณฑ์
ของกลุม่ผูน้ าในดชัน ีEase of 
Doing Business ภายใน 2 ปี

4. อันดบัการประเมนิวัดดชัน ี
World Bank’s Ease of Doing 
Business ของไทยดขี ึน้ไม่นอ้ย
กว่า 5 อันดบัภายใน 3 ปี

ยทุธศาสตรท์ี ่5 
2.5 การจัดการ
ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศและภัย
พบัิติ
• ตัวชีวั้ด ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ 
ผูเ้สยีชวีติ และมลูคา่
ความเสยีหายจากสา
ธารณภัยและภัย
พบัิตทิางธรรมชาตมิี
จ านวนลดลง
• ตัวชีวั้ด พืน้ทีท่ี่
ไดรั้บผลกระทบจาก
ภัยพบัิตทิาง
ธรรมชาตลิดลง และ
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิในแต่
ละพืน้ทีเ่สีย่งไดรั้บ
การป้องกันเพิม่ข ึน้

แผนบรหิารจดัการทรพัยากรน า้
เป้าหมายที ่6 การบรหิารจดัการ
แนวทางที ่6.1 เพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการสนบัสนุน
องคก์รลุม่น า้ ระบบฐานขอ้มลูและ
ตดิตามประเมนิผล
1. ขา่วพยากรณ์อากาศและเตอืนภัย

ธรรมชาตมิคีวามถูกตอ้งไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 80

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิ
และแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื
• ตัวชีวั้ด 5.1 สัดสว่น GDP SMEs ตอ่ GDP ทัง้ประเทศ 

เพิม่ข ึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45
• ตัวชีวั้ด 6.4 ปรมิาณการใชบ้รกิารช าระเงนิทาง

อเิล็กทรอนกิสเ์ป็น 200 ครัง้/ปี/คน
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ตวัอยา่งตวัชีว้ดัของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
และหนว่ยงานในสงักดั

หมายเหต:ุ   ตวัหนงัสอืสแีดง คอื KPI ใหม่



ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปี 60
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แผนฯ 12+แผน DE: 

ยทุธศาสตรช์าต+ิแผน12: 

แผน DE: 

2. อันดับ Global Open Data Index ของประเทศไทย

แผนฯ 12: 

1. สดัสว่นมลูคา่การผลติสนิคา้และบรกิารภายในประเทศของธรุกจิ SMEs เพิม่เป็นรอ้ยละ 50 ตอ่ GDP

3. สดัสว่นประชาชนทกุวยัทั่วประเทศสามารถเขา้ถงึบรกิารเรยีนรูร้ะบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOCs) บรกิารดา้นการ
ใหค้ าแนะน าดา้นสขุภาพและวนิจิฉัยโรคเบือ้งตน้ 

ตวัชีว้ดัตามเอกสารงบประมาณ
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หมายเหต ุ* หมายถงึ ตัวชีว้ดัระดับกระทรวงตอ่เนือ่งจากปี 59 / ** หมายถงึ ตัวชีว้ดัใหม่
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1. รอ้ยละความพงึพอใจและความเชือ่มั่นของประชาชนในการใหบ้รกิารดา้น
อตุนุยิมวทิยาการบนิ

2. รอ้ยละของระดับความเชือ่มั่นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของการแจง้เตอืนภัย

3. จ านวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎกฎระเบยีบ/มาตรการ/ความรว่มมอื
ดา้นตา่งประเทศ ทีเ่อือ้ตอ่การใชป้ระโยชนด์า้นเศรษฐกจิไมน่อ้ยกวา่

4. รอ้ยละของเว็บไซตห์น่วยงานภาครัฐทีร่ะบบรับมอืภัยคกุคามสามารถ
ป้องกันการโจมตทีางไซเบอรท์ีส่ าคัญหรอืสง่ผลกระทบกับความมัน่คง
ในทางเศรษฐกจิของประเทศ

13. รอ้ยละความพงึพอใจและความเชือ่มั่นของประชาชนในการใหบ้รกิารดา้น
อตุนุยิมวทิยา

14. จ านวนผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการสนับสนุนใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่          
ใชใ้นการขับเคลือ่นเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ตอ่ปี

16. จ านวนบคุลากรดา้นดจิทิัลทีไ่ดร้ับการพัฒนาความรูค้วามสามารถตาม
มาตรฐาน   เพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิัลทีเ่พิม่ขึน้ตอ่ปี

17. จ านวนเนือ้หาเพือ่สนับสนุนการเรยีนรูโ้ดยผา่นเทคโนโลยดีจิทิัลในการ        
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

5. จ านวนหน่วยงานเป้าหมายทีม่กีารจัดตัง้หน่วยงานประสานรับมอืภัยคกุคาม       
ทางไซเบอร ์(Sector-based CERT) เพิม่ขึน้ตอ่ปี

6. จ านวนระบบของภาครัฐและเอกชนทีอ่ยูบ่น Cloud

7. จ านวนระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิสภ์าครัฐในรปูแบบใหม ่(e-Service) ทีไ่ดร้ับ
การพัฒนาขึน้เพือ่ยกระบบการบรกิารภาครัฐ

8. จ านวนชดุขอ้มลู Government open data ทีห่น่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผย     
ใหป้ระชาชนและภาคธรุกจิสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดผ้า่น data.go.th

9. จ านวนชดุขอ้มลู dataset ทีส่ามารถเปิดเผยใหป้ระชาชนและภาคธรุกจิ
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

10. จ านวนประชาชนทีไ่ดร้ับการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใช ้

เทคโนโลยดีจิทิัล

11. รอ้ยละของประชาชนทีไ่ดร้ับการอบรมความเขา้ใจเกีย่วกับการใชเ้ทคโนโลย ี    
ดจิทิัลสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชเ้พือ่กอ่ใหเ้กดิรายได ้

12. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของประชาชนทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจทักษะเกีย่วกับเทคโนโลย ี 
ดจิทิัลและสามารถใชป้ระโยชนจ์ากเศรษฐกจิดจิทิัล

15. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ตอ่ปีของมลูคา่ตลาดทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิดจิทิัล

1. อนัดบัความสามารถทางการแขง่ขนัดา้น Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอนัดบั
ของ IMD (WCY 2016)*

2. อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนั e-Government Readiness ของประเทศไทยตามการจัดอนัดบัของ UN*

3. อนัดบัความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัของประเทศ ตามการจัดอนัดบัของ NRI**

4. รอ้ยละของหมูบ่า้นทีม่อีนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู (4-30 Mbps)*

5. จ านวนกฎหมาย/กฎหมายล าดบัรอง/กฎระเบยีบ/ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชนต์อ่การ
รองรับการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัของประเทศ*

6. รอ้ยละของระดบัความเชือ่มัน่ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของการแจง้เตอืนภัย*

7. ดชันคีวามปลอดภัยไซเบอรโ์ลกต า่กวา่อนัดบั 10 ของโลก โดยการจัดอนัดบัของ ITU**

8. แผนพฒันาก าลงัคนและสรา้งนวตักรรมดจิทิลั

9. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั**

• รอ้ยละของผูใ้ชใ้นเขตเทศบาลเมอืงทกุจังหวดัและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ เขา้ถงึบรกิารอนิเทอรเ์น็ตไมต่ ่ากวา่ 100 Mbps 

• รอ้ยละของโรงเรยีน โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล อปท.และศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชมุชนไมต่ ่ากวา่ 30 Mbps 

10. สดัสว่นของธรุกจิ SMEs และวสิาหกจิชมุชนในการขายสนิคา้ออนไลนเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 20**

11. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูคา่ e-Commerce ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 4 ตอ่ปี**

แผนฯ 12+แผน DE: 

แผนฯ 12+แผน DE
+งบจัดสรร: 

ยทุธศาสตรช์าต+ิแผน12: 

แผนฯ 12: 

แผนฯ DE: 

แผนฯ DE: 

แผนฯ DE: 

4. สดัสว่นมลูคา่เพิม่ของอตุสาหกรรมเทคโนโลยดีจิทิัลตอ่ GDP เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25

5. สดัสว่นกลุม่ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีอ่ายเุกนิ 50 ปี

แผนฯ DE: 

แผนฯ DE: 

แผนฯ DE: 

12. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของการใชบ้รกิารช าระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส์ (200 ครัง้/ปี/คน)**แผนฯ 12: 

6. ระบบพยากรณ์และเตอืนภัยลว่งหนา้ส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพบิัตทิางธรรมชาตใินพืน้ทีเ่ส ีย่งภัยแผนฯ 12: 

7. คดกีารลว่งละเมดิสถาบันแผนฯ 12: 

8. จ านวนผูป้ระกอบการธรุกจิดจิทิัลแผนฯ 12: 

9. จ านวนเหตลุะเมดิความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรท์ีเ่กดิขึน้ในประเทศแผนฯ 12: 

ตวัอยา่งตวัชีว้ดัของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
และหนว่ยงานในสงักดั
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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
ตามคส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่5/2559 (มาตรา 44)

ค าส ัง่ คสช.

ค าส ัง่ที ่5/2559:
เ ห็ น ค ว ร ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิราชการของ
บุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
ระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

มตคิณะรฐัมนตรี

วนัที ่5 เมษายน 2559:
มีมติเห็นชอบการประเมินส่วนราชการและ
ขา้ราชการพลเรือนในความรับผดิชอบของ
ฝ่ายบรหิาร และใหส้ านักงาน ก.พ.ร. จัดท า
แบบประเมนิประสทิธภิาพส าหรับสว่นราชการ

สว่นราชการทีไ่ดร้บัการประเมนิ

สว่นราชการระดบักระทรวงและกรม
(152 หนว่ยงาน)

ผูป้ระเมนิ

นายกรฐัมนตรี
รองนายกรฐัมนตร ีหรอื 

รมต. ประจ าส านกันายกรฐัมนตรี

รฐัมนตรวีา่การ 
หรอื 

รฐัมนตรชีว่ยวา่การ

เลขาธกิาร ก.พ.ร.

(ผูป้ระเมนิเบือ้งตน้)

การประเมนิสว่นราชการจะประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ
(ผูรั้บการประเมนิจะถกูประเมนิอยา่งนอ้ย 3 องคป์ระกอบ)

ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงานประจ าหรืองานตามหนา้ที่ปกต ิ
(Functional Based)

ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานตามยุทธศาสตร ์นโยบาย หรอืภารกจิที่
มอบหมายเป็นพิเศษแก่บางหน่วยงานหรือขา้ราชการบางต าแหน่ง
หนา้ที ่(Agenda Based)

ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงานตามพื้นที่หรือการบูรณาการการ
ปฏิบัต ิงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน 
(Area Based)

ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบรหิาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบ้ริการ
ประชาชนหรอืหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based)

ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มคีวามส าคัญเชงิยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรอืนโยบายระดับชาต ินโยบายทีค่วามส าคญั
ของรัฐบาล (Potential Based)

1

2

3

4

5
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ส านักงาน ก.พ.ร. แจง้รายละเอยีดองคป์ระกอบการ
ประเมนิ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่
 Functional Based

 Agenda Based

 Area Based

 Innovation Based

 Potential Based

แจง้ใหผู้รั้บการประเมนิรับทราบ
ภายในสปัดาหท์ี ่1 ของเดอืนเมษายน 2559 

(วันที ่8 เมษายน 2559)

สว่นราชการจัดท ารายงานการประเมนิฯ
ใหก้บัส านักงาน ก.พ.ร. 

รอบแรก ภายในสปัดาหท์ี ่3 ของเดอืนมนีาคม 2559 
(วนัที ่22 เมษายน 2559)

รอบสอง ภายในสปัดาหท์ี ่3 ของเดอืนสงิหาคม 2559

รัฐมนตรวีา่การ/รัฐมนตรชีว่ยวา่การ
รายงานผลการประเมนิฯ ตอ่รองนายกรัฐมนตรี

เลขาธกิาร ก.พ.ร. รายงานผลการประเมนิฯ เบือ้งตน้
ตอ่รัฐมนตรวีา่การ/รัฐมนตรชีว่ยวา่การ 

รองนายกรัฐมนตรรีายงานผลการประเมนิฯ 
ตอ่นายกรัฐมนตรี

รอบแรก ภายในสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนเมษายน 2559
รอบสอง ภายในสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนกนัยายน  2559

รอบแรก ภายในสปัดาหท์ี ่4 ของเดอืนมนีาคม 2559 
รอบสอง ภายในสปัดาหท์ี ่4 ของเดอืนสงิหาคม 2559

รอบแรก ภายในสปัดาหท์ี ่1 ของเดอืนเมษายน 2559
รอบสอง ภายในสปัดาหท์ี ่1 ของเดอืนกนัยายน  2559

ข ัน้ตอนการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ

การด าเนนิงานในปัจจบุนั
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องค์ประกอบการประเมิน
ระดับ

หมายเหตุ
ต ่ากว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based)

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยทุธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเปน็พิเศษ (Agenda Based) (ถ้าไม่มีภารกจินี้ ไม่ต้องประเมิน)

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงาน
หลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวตักรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการ
ให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) 

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มคีวามส าคัญเชิงยทุธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ 
นโยบายของรัฐบาล (Potential Based) ประกอบกับผลการประเมนิโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ

แบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ส่วนที 1 : ข้อมูลของส่วนราชการ
หน่วยงาน…………………………………......................................................  กระทรวง…………………………………......................................................  
ส่วนที 2 : การประเมินประสิทธิภาพการด่าเนินงานและศักยภาพของส่วนราชการ

( ) ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ( ) ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559
โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานและศักยภาพของส่วนราชการ

ส่วนที  3 : สรุปผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน
ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงไดร้ับการประเมินในระดับ

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหน่ึง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไป

ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุของผู้ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………
(……………………………………………….)

เลขาธิการ ก.พ.ร.
ผู้ประเมิน

วันท่ี……….. เดือน…………………….. พ.ศ. ……………..

แบบประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
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Thailand

1.0

Thailand

2.0

Thailand

3.0

Thailand

4.0

ภาคการเกษตร
Agriculture

ภาคอตุสาหกรรมเบา
Light Industry

ภาคอตุสาหกรรมหนัก
Heavy Industry

เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม
Value-Based Economy 
เป็นการเปลีย่นผา่นทัง้ระบบใน                                  

4 องคป์ระกอบส าคัญ

1. เปลีย่นจากเกษตรแบบด ัง้เดมิ (Traditional 
Framing) เป็นการเกษตรสมยัใหม่ (Smart 
Farming)

2. เปลีย่นจาก Traditional SMEs ทีร่ฐัตอ้งให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ อ ยู่ ต ล อ ด  เ ป็ น  Smart 
Enterprises และ Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู

3. เปลีย่นจาก Traditional Services ซงึสรา้ง
มลูคา่คอ่นขา้งต า่ ไปสู ่High Value Services

4. เปลีย่นจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานทีม่ ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และทกัษะสงู

Smart 
Industry 

Smart 
City 

Smart 
People 

e-Government 

การขบัเคลือ่นประเทศสู ่Thailand 4.0
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การบรูณาการงบประมาณเพือ่ขบัเคลือ่น Thailand 4.0

เป้าหมาย

การเกษตรสมยัใหม ่
(Smart Farming)

Smart Enterprises 
และ Startups ทีม่ ี

ศกัยภาพสงู

Value Services

แรงงานทีม่คีวามรู ้
ความเชีย่วชาญ 
และทกัษะสงู

แผนงานบรูณาการ ปี พ.ศ. 2560

ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

1. การพัฒนาอตุสาหกรรมศกัยภาพ
2. การสง่เสรมิรัฐวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
3. การพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ
4. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์

5. การพัฒนาเศรษฐกจิดจิทิลั
6. การสง่เสรมิการวจัิย และการพัฒนา
7. การสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบรกิาร

ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

1. การสง่เสรมิศกัยภาพคนตามชว่งวยั
2. การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
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e-Government: กรณีศกึษา Estonia

Countries Ranking 
2016 

Ranking 
2014

UK 1 8

Australia 2 2

Korea 3 1

Singapore 4 3

Finland 5 10

Sweden 6 14

Netherlands 7 5

New 
Zealand

8 9

Denmark 9 16

France 10 4

Japan 11 6

USA 12 7

Estonia 13 15

Canada 14 11

Germany 15 21

Thailand …77 102

Ranking of e-Government by UN

ขอ้มลูท ัว่ไปเกีย่วกบั Estonia

ประชากร : 1315944 ลา้นคน
GDP: $ 23.847 billion
Per capita $ 18180 

ลกัษณะเดน่: 
- เป็นประเทศพัฒนาทีม่อีัตรารายไดต้อ่คนสงู 
และมมีาตรฐานคณุภาพชวีติสงู

- Human Development Index คอ่นขา้งสงู
- เศรษฐกจิขยายตัวอยา่งรวดเร็ว
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e-Government: กรณีศกึษา Estonia 
ตวัอยา่งบรกิารใน https://e-estonia.com

สามารถออกเสยีงเลอืกตัง้
ออนไลน์

การยืน่แบบภาษีเงนิได ้
ใชเ้วลาเพยีง 5 นาท ี

ออนไลน์

จดทะเบยีนธรุกจิไดภ้ายใน
เวลา 18 นาท ีออนไลน์

ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย
ของบรษัิททรัพยส์นิ และ
ทะเบยีนตา่ง ๆ ออนไลน ์                    

ธรุกจิในเอสโตเนยีน ท าไดถ้งึ                
ขนาด “บรูณาการ” บรกิาร
ออนไลนข์องตวัเองเขา้กบั

บรกิารของรัฐ

https://e-estonia.com/
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e-Government: กรณีศกึษา Estonia
การด าเนนิงาน e-Residency ทีเ่ร ิม่ในปี 2015 โดยจบัมอืกบับรษิทั บติเนช ัน่ (Bitnation) 

e-Residency เป็นประเทศแรกในโลก ทีเ่ปิดใหท้กุคนในโลกสมคัรเป็น “พลเมอืงดจิทิัล” ของเอสโทเนยี

โดยไมต่อ้งมทีีอ่ยูใ่นเอสโทเนยี ก็สามารถท าธรุกรรมออนไลนผ์า่นไดแ้บบไรข้ดีจ ากดั ผา่นการใช ้ Smart ID card
ซึง่จะปรากฏเลข authentication ระบตุวัตน ลายเซน็อเิล็กทรอนกิสเ์อกสารดจิทิลัยนืยันตวับคุคล การเขา้รหสั
ซึง่ทัง้หมดนีเ้พือ่ความเชือ่มัน่ในความปลอดภัยในการเขา้รับบรกิารออนไลนข์องผูใ้ชจ้ากทกุมมุโลก

Smart ID card 

The idea of a country without borders

Reference: https://e-estonia.com/e-residents/about/

e-Residents can:
1. ลงนามอเิล็กทรอนกิสใ์นเอกสาร และสญัญา
2. ตรวจสอบ ความถกูตอ้งของเอกสารทีล่งนาม
3. เขา้รหัส และสง่เอกสารอยา่งปลอดภัย
4. จัดตัง้ บรษัิท เอสโตเนยี ออนไลน์
5. การบรหิารจัดการบรษัิทจากทกุทีใ่นโลก
6. การด าเนินงาน e-banking และการโอนเงินระยะไกล สรา้งบัญชี

ธนาคารเอสโตเนยี
7. การช าระเงนิออนไลน์
8. แจงภาษีเอสโตเนยีออนไลน์



MAKE SIMPLE BE MODERN

www.opdc.go.th


