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ข | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี สวทน. (พ.ศ. 2560 – 2564) 

บทน า 

 

  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  5 เมษายน 2559 เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อ
เศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั ่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ ให้ทุกกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม 
และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงาน
อิสระ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดท าแผน 3 ปี และปรับทุกปีตาม
ความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู ่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าทุกปี  

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ     
(สวทน.) จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ สวทน . และเป็นแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ สวทน. ต่อไป 

 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
 

ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานของ สวทน. โดยแผนฉบับนี้ประกอบด้วย  

ส่วนที่หนึ่ง บทน า กล่าวถึง บริบททั่วไป ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ/ภารกิจหลัก  
 โครงสร้างการด าเนินงานของ สวทน. 

ส่วนที่สอง  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  
 ในส่วนของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จโดยรวม 

   ส่วนที่สาม   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ  
     สวทน. 

  
  วิสัยทัศน์   

 “ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างปัญญา
ในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 

1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุน วทน. เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม 

2) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และบริการด้าน 
วทน. เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและประยุต์ใช้ วทน. 

3) บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรเพ่ือยกระดับศักยภาพกระบวนการ
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กร 

4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์ และ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

 
ยุทธศาสตร์ 
   ยุทศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มี                       

4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค

เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าการใช้
ประโยชน์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 
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   ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ ์

(2560-2564) 
1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
   ด้วย วทน. เพื่อ  
   สร้างความเข้มแข็ง 
   ให้กับภาคเกษตร  
   อุตสาหกรรม และ  
   บริการ ผ่าน    
   เทคโนโลยดีิจิทัล 

เพิ่มโอกาสและคณุค่าให้กับ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ ด้วย วทน. ผ่าน 
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1.1 จ านวนระบบเทคโนโลยดีิจิทัลที่
สนับสนุนภาคเกษตรอุตสาหกรรมและ
บริการ 

5 ระบบ 

2. พัฒนาและประยุกต์   
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
   เพื่อลดความเหลื่อม 
   ล้ าการใช้ประโยชน ์
   ด้าน วทน. 

1. ประชาชนสามารถ 
   เข้าถึงทรัพยากร และ 
   บริการด้าน วทน.  
   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. เพิ่มโอกาสในการ 
   เรียนรู้และการเข้าถึง 
   ความรู้ด้าน วทน.  
   และบริการที่ทันสมัย  
   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

2.1 จ านวนระบบบริการด้าน วทน.  
     ที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
2.2 มีเว็บไซต/์ระบบบริการที่ทุกคนเข้าถึง 
     ได้ (Web Accessibility)  
     ตามข้อก าหนด ของ W3C และ 
     เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐ 

2 ระบบ 
 

ร้อยละ 100 

3. บริหารจัดการ 
   การใช้เทคโนโลยี 
   ดิจิทัลในองค์กร 
  

1. ระบบสารสนเทศท่ีไดร้ับ 
     การพัฒนาเพื่อเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพในการ 
     บริหารจัดการองค์กร 
2. โครงสร้างพื้นฐาน 
   ดิจิทัลของ สวทน. ที่เอื้อ 
   ต่อการปฏิบัติงานและ 
   การบริหารจดัการ 
   ภายใน รวมถึงการ 
   ให้บริการ วทน. ทาง 
   ดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว 

3.1 จ านวนระบบสารสนเทศท่ีไดร้บัการ 
      พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหาร 
      จัดการองค์กร 
3.2 มีนโยบาย/แนวปฏิบัติทางด้าน 
     เทคโนโลยีดิจิทลัที่จ าเป็นท่ีสอดคล้อง 
     กับข้อก าหนดของกฎหมายและมีการ 
     ปฏิบัติจริง 
3.3 ความประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้บริการ  

20 รายการ 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

4.พัฒนาความรู้และ 
   ทักษะด้าน 
   เทคโนโลยดีิจิทัล 
   ของบุคลากร 

1. บุคลากรมีความรู้  
    ความเข้าใจ และม ี
    ความตระหนัก  
    มีทักษะการใช้ 
    เทคโนโลยีดจิิทัลได ้
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
    และมั่นคงปลอดภัย 
2. บุคลากรในวิชาชีพ 
    ด้านเทคโนโลยดีิจทัล  
    มีความรู้ ทักษะใน 
    การพัฒนาบริหาร 
   จัดการและให้บริการ 
   เทคโนโลยดีิจทัล 

4.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีผ่่านการ 
     อบรมความรู้ด้านดิจิทัล 
     (วัดจาก pretest – posttest) 

4.2 ร้อยละของบุคลากรวิชาชีพด้าน 
     เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ได้รับการเพิ่ม 
     ทักษะในการปฏิบัติงานด้าน   
     เทคโนโลยีดิจิทลั                                                                                                              

ร้อยละ 80 
 

 
ร้อยละ 50 
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ค 

  โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2564   

โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการมีจ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ วงเงิน
งบประมาณรวม 66.13 ล้านบาท จ าแนกได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
 

จ านวน ร้อยละ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความ  
    เข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
    ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

3 30.00 15.37 23.24 

2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความ   
    เหลื่อมล้ าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 

2 20.00 7.86 11.89 

3. บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 3 30.00 41.2 62.30 

4. พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
   บุคลากร 

2 20.00 1.7 2.57 

รวม 10 100 66.13 100 
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1 

บทที่ 1 บทน า 

1.1  บริบททั่วไปส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
1.1.1 วิสัยทัศน์ 

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และคนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ได้รับการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม 

1.1.2  ค่านิยมร่วม 

INSPIRED : 
IN Innovative policy (มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมของนโยบาย) 

SP Synergy (ผนึกพลังร่วม) & 
Partnership (เสริมสร้างพันธมิตร) 

IR Integrity (ยึดมั่นความถูกต้อง) & 
Relevance (เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายชาติ) 

ED Excellence (ผลงานเป็นเลิศ) & 
Deliverable (มุ่งม่ันในผลสัมฤทธิ์) 

 

1.1.3 พันธกิจ/ภารกิจหลัก 

1. ก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ก าหนดแผนที่น าทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมรายสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 

3. ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มี
การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับความต้องการในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

4. ก ากับ เร่งรัด และติดิตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิมและ
ที่เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเชิงนโยบาย ให้เป็นรูปธรรมและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดท าแผนบุคลาการด้วยการวิจัย วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้กับบุคลากรด้านแรงงานในระดับต่าง ๆ 
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6. ก าหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในลักษณะ 
Block grant ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขา รวมทั้งก าหนดระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่มีความต่อเนื่อง 

7. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ ส าหรับการระดมทุน การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุนและเงินทุน
จากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งความร่วมมือกับเอกชน ประชาสังคมและต่างประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

8. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการเร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกใบอนุญาตการก าหนดและรับรอง
มาตรฐานและการจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
และปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.1.4 โครงสร้างและการจัดองค์กรของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างและการจัดองค์กรของ สวทน. 
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1.2  แนวนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 
1.2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   

  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับ
นโยบายรัฐบาลเป็นหลัก ส่งผลท าให้การด าเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศจึงขาดความต่อเนื่อง เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จึงได้ถูกริเริ่มจัดท าขึ้นเพ่ือส าหรับใช้ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศในระยะยาว ให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกที่มีความ
ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ขึ้น โดยประกอบด้วย 6 กรอบยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 

1) ยุทธศาสตร์ 1 ด้านความม่ันคง – ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริ หา รจั ดการภั ย พิบั ติ  ซึ่ ง เ ทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล จะสามารถช่ ว ยส่ ง เ ส ริ ม 
การด าเนินงานตามกรอบดังกล่าวได้ 

2) ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน – ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนว
ทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการ
และเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 

3) ยุทธศาสตร์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  – ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ 
มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง ประเด็นการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี เป็นต้น 

4) ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  – ภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ 
ประเด็นการสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นพัฒนา
ระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ ประเด็นการมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
การด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

5) ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – ภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ 
ประเด็นการวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็น
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6) ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  – ภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ 
ประเด็นการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลั งคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ประ เด็นการต่อต้ านการทุจริตและประพฤติ 
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มิชอบ ประเด็นการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ประเด็นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ และประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายของรัฐ 

 

 
ภาพที่ 2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีการน ากรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีมาพิจารณาร่วมกับกรอบแนวคิดการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 10 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

 

1) ยุทธศาสตร์ที่  1 “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์” โดยมีเป้าหมายหลัก 
เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยเฉพาะในแง่การศึกษา ทักษะ 
การด ารงชีวิต สุขภาพและการสาธารณสุข และการบ่มเพาะให้เป็นพลเมืองที่ดี 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม” โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานของภาครัฐ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน” โดยมี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังและภาคการเงิน พัฒนาศักยภาพ
ทางการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยว 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี
เป้าหมายหลักในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดท านโยบาย
การบริการจัดการน้ า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี การลดมลภาวะ การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของอันตราย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ความมั่นคง” โดยเป้าหมายหลักเพ่ือป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามทั้งในและ
นอกประเทศ รวมไปถึงปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมมาภิบาลใน
สังคมไทย” โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐ 
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
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7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 “การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์” โดยเป้าหมายหลักเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรม       
โลจิสติกส์ การพัฒนาด้านพลังงาน การพัฒนาระบบการประปา และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือเพ่ิม
จ านวนบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษาพัฒนา วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมในเทคโนโลยี
ชนิดใหม่ๆ และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาเงินทุน และผลักดันความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติ
จริงเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริการของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ 

9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 “การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ” โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนา
แหล่งรายได้หลักของพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว 

10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 “การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค” โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือ
ก าหนดกรอบการด าเนินงานการต่างประเทศของประเทศไทย ทั้งในด้านการพัฒนาภาพลักษณ์
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน ๆ 
ในภูมิภาค โดยเฉพาะกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นประเทศศูนย์กลางในการกระจาย
ความเจริญ มีบทบาทน าทั้งในด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการ และการลงทุน 
 

1.2.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  เ พื ่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศที ่ยั ่งย ืน โดยใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล           
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็น
การสร้างให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ  ใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ ด้วยอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่รองรับความต้องการ และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่ได้เป็นอุปสรรคในการ
เข้าถึงบริการดิจิทัลอีกต่อไป ในอนาคตโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็น
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ
ทุกสรรพสิ่ง 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  (digital economy acceleration) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับ
ธุรกิจดิจิทัล (digital business ecosystem) ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญ และจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุงแนวทางการท าธุรกิจด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึง
ธุรกิจใหม่ (startup) ในด้านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเชื่อมโยงท้องถิ่นกับ
ตลาดโลก สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าชุมชน 
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการสร้างสังคม
ดิจิทัลที่มีคุณภาพ (digital society) มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ า ทางโอกาสของประชาชนที่
เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพงเกินไป และให้
ความส าคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาดรู้เท่าทันข้อมูล และมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยสุดท้ายเมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลพร้อม และพลเมือง
ดิจิทัลพร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่ม
ผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระบวนการท างานและการให้บริการภาครัฐเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างาน
และขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ 
สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล
และความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้
ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์ม
การให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน าข้อมูลและบริการของรัฐไป
พัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนา
ก าลังคนดิจิทัล (digital workforce) ขึ้นมารองรับการท างานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้ง
กลุ่มคนท างานที่จะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (productivity) ในระบบ
เศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมให้
ประชาชนทั่วไป ก็เป็นอีกเรื่องท่ีส าคัญไม่แพ้กัน 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการผู้ท างาน 
และผู้ใช้บริการซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และ
เป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ านวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน โดยภารกิจส าคัญ
ยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
และข้อมูลส่วนบุคคล (privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (cyber security) 

 

1.2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 เมื่ อวันที่  5  เมษายน 2559 คณะรั ฐมนตรี ได้ เห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทั ล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพ่ือเป็นหนึ่งในแผนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม
ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Landscape) ที่ก าหนดเอาไว้  
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1) ระยะที่  1 : Digital Foundation – ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 

2) ระยะที่ 2 : Digital Thailand I: Inclusion – ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ  โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

3) ระยะที่  3 : Digital Thailand II: Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์ ที่ ขั บ เ คลื่ อนและ ใช้ ป ระ โ ยชน์ จ ากนวั ตกร รมดิ จิ ทั ล ได้ อย่ า ง เ ต็ มศั กยภาพ 
โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี 

4) ระยะที่  4: Global Digital Leadership – ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้
บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี 

 
  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะน าไปสู่การยกระดับการให้บริการภาครัฐที่ สะดวก 
รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการรายบุคคลยิ่งขึ้น ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงและเข้าใจประชาชน ตั้งแต่การเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐต่าง ๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรับบริการได้ตาม
สิทธิ จนถึงการท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขเมื่อมี
การร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานของผู้
ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ใน
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตและมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด การยกระดั บ
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเพ่ือรักษามาตรฐานให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการโดยสร้างปัจจัย
แวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความม่ันคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน  มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัย จากทั้ง
ภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มา
เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
1.2.5 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 

2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ วท. โดยด าเนินการภายใต้กรอบแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560-
2564 โดยม ี4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสและคุณค่าให้กับภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ด้วย วทน. ผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัล 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ าการใช้
ประโยชน์ด้าน วทน. มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนในการเรียนรู้และการเข้าถึงความรู้
ด้าน วทน. และบริการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบริการ
ขององค์กรที่ตอบสนองประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร มีเป้าหมายเพ่ือ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 
 

1.2.6 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทน. (พ.ศ. 2558 – 2562) 

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทน. (พ.ศ. 2558 – 2562) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ใน 4 ประเด็นดังนี ้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเชิงสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีเพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของ สวทน. 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการบูรณาการระบบงานด้านสารสนเทศ เพ่ือการจัดการองค์ความรู้ และ
การพัฒนาคลังข้อมูลที่สอดรับกับการพัฒนา และการให้บริการด้าน วทน. 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการการใช้งานและให้บริการระบบ ICT อย่างมีธรรมาภิบาล  
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1.3  ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สวทน. ประจ าปีงบประมาณ 2559  
  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) ได้จัดให้มีการส ารวจระดับความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือและสะท้อนความเป็น
จริงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศท่ีถูกต้อง  

   ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สวทน. ในปีงบประมาณ 2559 สวทน. ถูกจัด
ให้อยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนาการระดับความพร้อมปานกลาง  

 

 
ภาพที่ 3 ผลส ารวจระดับความพรอ้มรัฐบาลดิจิทัลของ สวทน. ในปีงบประมาณ 2559 

 

ตารางที่ 1 ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สวทน. ในปีงบประมาณ 2559   
ปัจจัย คะแนน 

นโยบายและหลักปฏิบัติเพื่อปรับตัวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล 80 
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ 84 
ระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 71 
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล 54 
บริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย 58 
เทคโนโลยีอัจฉริยะและการน ามาใช้ 63 

คะแนนเฉลี่ย 68 
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บทที่ 2 สาระส าคญัของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ปีงบประมาณ 

                 พ.ศ. 2560-2564 

2.1  วิสัยทัศน์ 
“ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม 

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” 

2.2  พันธกิจ 
1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุน วทน. เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

2) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และบริการด้าน วทน. เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและประยุต์ใช้ วทน. 

3) บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรเพ่ือยกระดับศักยภาพกระบวนการปฏิบัติงาน                
การบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กร 

4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

2.3  เป้าหมายและตัวชี้วดัความส าเร็จโดยรวม 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
สวทน. โดยด าเนินการภายใต้กรอบแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560-2564 โดยมี                       
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาก าลังคนให้พร้อม
เข้าสูยุ่คเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล 

แผนพัฒนา 
ดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างสังคมคุณภาพที่
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล 
สวทน. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย 
วทน. เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งให้กับภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ 

ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าการ
ใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

บริหารจดัการการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลใน

องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ของบุคลากร 

โดยยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ข้างต้น ได้เชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแสดงการเชื่อมโยงได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับแผนปฏิบตัิการดิจทิัลของ สวทน. 

 

โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมถึง ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564   

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ ์

(2560-2564) 
1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
   ด้วย วทน. เพื่อ  
   สร้างความเข้มแข็ง 
   ให้กับภาคเกษตร  
   อุตสาหกรรม และ  
   บริการ ผ่าน    
   เทคโนโลยดีิจิทัล 

เพิ่มโอกาสและคณุค่าให้กับ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ ด้วย วทน. ผ่าน 
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1.1 จ านวนระบบเทคโนโลยดีิจิทัลที่
สนับสนุนภาคเกษตรอุตสาหกรรมและ
บริการ 

5 ระบบ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ ์

(2560-2564) 
2. พัฒนาและประยุกต์   
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
   เพื่อลดความเหลื่อม 
   ล้ าการใช้ประโยชน ์
   ด้าน วทน. 

1. ประชาชนสามารถ 
   เข้าถึงทรัพยากร และ 
   บริการด้าน วทน.  
   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. เพิ่มโอกาสในการ 
   เรียนรู้และการเข้าถึง 
   ความรู้ด้าน วทน.  
   และบริการที่ทันสมัย  
   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

2.1 จ านวนระบบบริการด้าน วทน.  
     ที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
2.2 มีเว็บไซต/์ระบบบริการที่ทุกคนเข้าถึง 
     ได้ (Web Accessibility)  
     ตามข้อก าหนด ของ W3C และ 
     เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐ 

2 ระบบ 
 

ร้อยละ 100 

3. บริหารจัดการ 
   การใช้เทคโนโลยี 
   ดิจิทัลในองค์กร 
  

1. ระบบสารสนเทศท่ีไดร้ับ 
     การพัฒนาเพื่อเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพในการ 
     บริหารจัดการองค์กร 
2. โครงสร้างพื้นฐาน 
   ดิจิทัลของ สวทน. ที่เอื้อ 
   ต่อการปฏิบัติงานและ 
   การบริหารจดัการ 
   ภายใน รวมถึงการ 
   ให้บริการ วทน. ทาง 
   ดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว 

3.1 จ านวนระบบสารสนเทศท่ีไดร้บัการ 
      พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหาร 
      จัดการองค์กร 
3.2 มีนโยบาย/แนวปฏิบัติทางด้าน 
     เทคโนโลยีดิจิทลัที่จ าเป็นท่ีสอดคล้อง 
     กับข้อก าหนดของกฎหมายและมีการ 
     ปฏิบัติจริง 
3.3 ความประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้บริการ  

20 รายการ 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

4.พัฒนาความรู้และ 
   ทักษะด้าน 
   เทคโนโลยดีิจิทัล 
   ของบุคลากร 

1. บุคลากรมีความรู้  
    ความเข้าใจ และม ี
    ความตระหนัก  
    มีทักษะการใช้ 
    เทคโนโลยีดจิิทัลได ้
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
    และมั่นคงปลอดภัย 
2. บุคลากรในวิชาชีพ 
    ด้านเทคโนโลยดีิจทัล  
    มีความรู้ ทักษะใน 
    การพัฒนาบริหาร 
   จัดการและให้บริการ 
   เทคโนโลยดีิจทัล 

4.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีผ่่านการ 
     อบรมความรู้ด้านดิจิทัล 
     (วัดจาก pretest – posttest) 

4.2 ร้อยละของบุคลากรวิชาชีพด้าน 
     เทคโนโลยีดิจิทลั ทีไ่ด้รับการเพิ่ม 
     ทักษะในการปฏิบัติงานด้าน   
     เทคโนโลยีดิจิทลั                                                                                                              

ร้อยละ 80 
 

 
ร้อยละ 50 
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2.3.2 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

         โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สวทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
ประกอบด้วย 10 โครงการ และงบประมาณรวมทั้งสิ้น 66.13 ล้านบาท  

ตารางที่ 3 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
 

จ านวน ร้อยละ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความ  
    เข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
    ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

3 30.00 15.37 23.24 

2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความ   
    เหลื่อมล้ าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. 

2 20.00 7.86 11.89 

3. บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 3 30.00 41.2 62.30 

4. พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
   บุคลากร 

2 20.00 1.7 2.57 

รวม 10 100 66.13 100 

 
ตารางที่ 4 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 –  
               2564  

ยุทธศาสตร์ที ่
ปีงบประมาณ รวม 

(ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

1 10.28 5.09 - - - 15.37 

2 3.39 2.97 0.50 0.50 0.50 7.86 

3 1.00 9.10 13.00 9.10 9.00 41.20 

4 0.10 0.40 0.40 0.40 0.40 1.70 

รวม 14.77 17.56 13.90 10.00 9.90 66.13 

ร้อยละ 22.33 26.55 21.02 15.12 14.97 100.00 
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บทที่ 3 การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล  
 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ  สวทน. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทน . โดยมี รองเลขาธิการที่ก ากับดูแลกลุ่ม
พัฒนาองค์กรท าหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ สวทน. เป็นประธานกรรมการ 
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้อ านวยการหรือผู้แทนจากกลุ่มยุทธศาสตร์รวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของ สวทน. ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ วท. และบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ  

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564   
ถือเป็นความจ าเป็นในการด าเนินงาน เพ่ือผลักดันให้ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนฉบับนี้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  
พร้อมทั้งการก าหนดชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ส าคัญภายใต้แผนจะเป็นแนวทางให้การบริหารจัดการ การติดตาม 
และการประเมินผลสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   .  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. 

โดยก าหนดให้มีการติดตามเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมรายปี 

  เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
เป็นการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะน าไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานในระยะครึ่งแผน 

เพ่ือทราบถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะครึ่ง
แผน ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเพ่ิมโอกาสความส าเร็จตามเป้าหมายภายในกรอบ
เวลาที่ก าหนด    

3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 
คณะกรรมการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ วท. 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง สวทน. 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ของ สวทน. 



 

| แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 5 ปี สวทน. (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  

15 

  ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ จัดท ารายงานสรุปผลโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงและยกระดับการด าเนินงาน และการจัดท าแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 

 

  

ภาพที่ 6 ระยะเวลาการติดตามผลและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน. 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา
ยป

ี

มุ่งเน้นการติดตามเพื่อ
ทราบถึงความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค และ
ประเมินผลเทียบกับ
เป้าหมาย 

ครึ่
งแ

ผน

มุ่งเน้นการรายงาน
ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรค

สิ้น
สุด

แผ
น

จัดท าสรุปผลภาพรวม
ภายหลังสิ้นสุดแผน 
เพื่อประกอบการ
ปรับปรุง และยกระดับ
การด าเนินงาน รวมถึง
การจัดท าแผนในระยะ
ต่อไป





ก -1 
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ภาคผนวก ก  โครงการ/กิจกรรม ของ สวทน. 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณรวม (สวทน.) 14.77 17.56 13.90 10.00 9.90  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน 
Talent Mobility (ส่งเสรมิการ
หมุนเวียนบุคลากรระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในภาคผลิตและ
บริการ) 
  - การด าเนินงานและพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู Talent 
Mobility  

2.4200 1.5900 - - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - - 

2 โครงการศึกษาสถานภาพการ
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม ่(Startup) 
   - การจัดท ากรอบการจัดเก็บ
ข้อมูล และรายงานสถานภาพ
การพัฒนาผู้ประกอบการ 
Startup 

2.8600 3.5000 - - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - - 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการจดัตั้งและบริหารจดั
การเมืองนวัตกรรมอาหาร   
   - จัดท าระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การวิจัยและพัฒนา 

5.0000 - - - - 1 ระบบ - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าการใช้ประโยชน์ดา้น วทน. 

4 โครงการจดัท าตัวช้ีวัด 
ฐานข้อมูล ดัชนี ตามนโยบาย
แผนวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ 
   - จัดท าระบบฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

2.8900 2.4700 - - - 1 ระบบ 1 ระบบ - - - 

5 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ทุกคน
เข้าถึงได้ (Web Accessibility)  
ตามข้อก าหนด ของ W3C และ 
เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 ไดม้าตฐาน 
W3C  

ระดบั A 

ไดม้าตฐาน 
W3C  

ระดบั A 

ไดม้าตฐาน 
W3C  

ระดบั A 

ไดม้าตฐาน 
W3C  

ระดบั A 

ไดม้าตฐาน 
W3C  

ระดบั A 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

6 จัดท าแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ 
สวทน. 

- 0.1000 - 0.1000 - - มีนโยบาย
และแนว
ปฏิบัต ิ

- ทบทวน
นโยบาย
และแนว
ปฏิบัต ิ

- 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั
เพื่อการบริหารจดัการขององค์กร 
(ระบบสารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพใน
การบริหารจดัการองค์กร) 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4 รายการ 4 รายการ 4 รายการ 4 รายการ 4 รายการ 

8 การบ ารุงรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- 8.0000 12.0000 8.0000 8.0000 ผลความ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ

ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ผลความ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ

ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ผลความ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ

ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ผลความ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ

ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ผลความ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ

ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 

9 พัฒนา/เสริมสร้างความรู ้ความ
ตระหนักด้าน ICT 

- 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านเกณฑ์
การอบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านเกณฑ์
การอบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านเกณฑ์
การอบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านเกณฑ์
การอบรม 
(Pretest-
Postes) 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านเกณฑ์
การอบรม 
(Pretest-
Postes) 

10 ร้อยละของบุคลากรวิชาชีพด้าน 
IT ที่ไดร้ับการเพิ่มทักษะ 

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

 


