คํานํา
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ในฐานะหนวยงานภาครัฐซึ่งเปนหนึ่งในกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดจัดทํา “แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562
– 2564 )” ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0
โดยมีเปาหมายในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสูรัฐบาลยุคดิจิทัล ดวยความมั่งคงปลอดภัย มุงเนน
การพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายและการเชื่อมโยง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งแผนงานและกิจ กรรมซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญนํามาเปนแผนใหสอดคลอง
รองรับแนวทางการพัฒนาที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดวยเหตุผลดังกลาว แผนปฏิบัติการดิจิทัลของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะ
3 ป (พ.ศ.2652 – 2564) จึงถูกจัดทําขึ้นดวยมุงหวังที่จะยกระดับการพัฒนาดิจิทัลของศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเปน “รัฐบาลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต”
โดยการสงเสริมและสนับสนุนตามแนวทางการบริหารประเทศที่มุงสูประเทศไทย 4.0 สนับสนุนการใหบริการ
ต อ ประชาชนในรู ป แบบที่ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิต ในยุ ค ดิ จิ ทั ล , ปรั บ เปลี่ย นรู ป แบบการดํ า เนิ น งานภายใน
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเปนรูปแบบดิจิทัล, ผลักดันใหเกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลใหม ๆ
มาปรับเปลี่ยนการใหบ ริการ ตลอดจนยกระดับโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงรัฐ บาลดิจิทัล (Digital
Government) และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เปนเลิศ
อยางไรก็ตาม ผลสัม ฤทธิ์ของแผนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อแผนถูกนําไปใชใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จที่มองเห็นไดจริง สัมผัสได และสงผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ตอกลุม
เปาหมายตามที่มุงหวัง สงผลสูการเปลี่ยนแปลงเปนประเทศไทยสู 4.0

กลุมบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กองบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
สิงหาคม 2562
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บทสรุปผู้บริหาร
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลจ าเป็ น ต้องเปลี่ ย นแปลงนโยบายด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารเข้า สู่
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เหตุผลเนื่ องจากกระแสโลกยุคปัจจุบันเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริหาร กระบวนการทางสั งคมอื่น ๆ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ซึ่งได้อาศัย เทคโนโลยี เพิ่ มขึ้นอย่ างเห็ นได้ชัด ประเทศไทยจึ งต้องเร่งนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ เป็น
เครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งบริบทของประเทศไทยนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกาลั งเผชิญอยู่หรือ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น
การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในภาคการเกษตร การผลิต และ
การบริการให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแก้ ปัญหาความ
เหลื่อมล้าของสังคม การบริหารจัดการเข้าสู่สังคมสูงวัย การแก้ปัญหาคอรัปชั่นที่เรื้อรังมานานจนถึงปัจจุบัน
และการพัฒนาศักยภาพคนในประเทศในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากรทางภาครัฐที่ต้องปรับตัวและตื่นตัว
ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 2564) จึงถูกจัดทาขึ้นด้วยมุ่ งหวังที่จะยกระดับการพัฒนาดิจิทัลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็น “รัฐบาลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนตามแนวทางการบริหารประเทศที่มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 สนับสนุนการให้บริการต่อประชาชนใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ในยุคดิจิทัล ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานภายในศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ น รู ป แบบดิจิ ทัล ผลั กดันให้เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัล ใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ ยน
การให้บริการ ซึ่งการพั ฒนาดิจิทัลในภาพรวมของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องได้รับ
ความร่วมมือดาเนินการจากทุกภาคส่วนราชการทั้งระดับกระทรวง กรม โดยเฉพาะสานัก /กอง/ศูนย์/สถาบัน
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการช่วยกัน
ขับเคลื่อน “แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)” ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ลงชื่อ.........................................................
(นายชนธัญ แสงพุ่ม)
ตาแหน่ง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

พลเรือตรี
(สมเกียรติ ผลประยูร)
เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทที่ 1
กรอบทิศทางเพื่อการพัฒนาดิจิทัล
1.1 กรอบทิศทางการพัฒนาดิจิทัลตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นไดสงผลตอบริบทของโลกใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต
เทคโนโลยีตางๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเปนอัตโนมัติ ปริมาณขอมูลในฐานขอมูลที่มี
ขนาดใหญ (Big Data) ความปลอดภัยของขอมูล และสามารถนําไปวิเคราะหเชิงลึกเพื่อคาดการณสถานการณ
ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณคอมพิวเตอรและโทรศัพทมีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหนแหง
ไดเขามามีสวนเกี่ยวของในแทบทุกมิติ ไไมเวนแมแตมิติการทํางานของหนวยงานภาครัฐ

หนว ยงานภาครัฐสามารถนําเอาเทคโนโลยีเหลานั้นมาปรับใชกับการใหบริการประชาชน การบริหาร
จัดการภาครัฐ การกําหนดนโยบายตางๆ รวมไปถึงการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความทาทาย
ทายตางๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งจะทําใหรูปแบบการทํางาน การใหบริการ และการดําเนินการตางๆ ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม
กลาวคือมีความเปนรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยปจจุบัน แนวโนมเทคโนโลยีที่สําคัญตอการพัฒนาเพื่อมุงไป
สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองตอควา
ความตองการ
ในยุคดิจิทัล ความเร็ว (Speed) และความคลองตัว (Agility) ในการตอบสนองตอความ
ตองการที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วเปนคุณสมบัติที่สําคัญมากของผูรับผิดชอบดานดิจิทัลขององคกร การจะทําให
ผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเชน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภายใตกระทรวงสามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ได จําเปนตองมีเครื่องมือ (Tools) ที่ทันสมัยในการช
ในการ วยสงเสริม
ในการตอบสนองดวยการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟตแ วร และระบบงานตาง ๆ รวมไปถึงการ
มีวิธีการทํางานที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปดว ยการนําเทคนิค ความทันสมัย การพัฒนาซอฟตแวรสมัยใหมมาใช
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ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการลงทุนที่คมุ คา ลดความซ้ําซอนที่เกิดจากการแบงปนทรัพยากรรวมกันภายใตศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถชวยใหกระบวนการภายในตาง ๆ ที่มีอยูมีป ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
เร็วขึ้น ดวยการทําใหกิจกรรมที่มีการดําเนินการซ้ําๆ ใหเปนการทํางานที่เปน “อัตโนมัติ (Automated)”
มากขึ้น ทําใหชวยลดการทํางานที่ซ้ําซอน เพิ่มคุณคาดวยการใชเทคโนโลยี เชน ปญญาประดิษฐ (Artificial
Intelligence: AI) มาชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานรวมกับเทคโนโลยีไดดียิ่งขึ้น และชวยใหงานที่ปฏิบัติ
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวยความสามารถของเทคโนโลยีที่จะมาเติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของคน
แตทั้งนี้การขยายประสิทธิภาพการทํางานไดตองอยูภายใตขั้นตอนการทํางานที่มีการกํากับดูแลที่ถูกตองและ
การปฏิบัติตามขอกําหนด
3) บูรณาการขอมูลใหเกิดคุณคา
การใหความสําคัญกับ “ขอมูล” ในยุคดิจิทัลนั้น ขอมูลเปนทรัพยสินที่สําคัญขององคกรและเปน
สิ่งที่จะชวยสรางความไดเปรียบอยางยั่งยืนใหกับองคกร ขอมูลจะชวยใหองคการมีความเขาใจในการใหบริการ
ตอผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น ขอมูลจะนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ชาญฉลาด และสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับ
บริก ารขององคกรได อยางไรก็ตาม ขอ มูลขององคก รมันจะกระจัดกระจายในรูป แบบกระดาษ หรือไฟล
เอกสาร ดังนั้น องคกรควรจะตองดําเนินการบูรณาการ (Integration) ขอมูลภายใตระบบที่มีอยูเพื่อลดความ
ซ้ํา ซ อน นอกจากนี้ จะตองมีการดํา เนินการใหมีการนํา ขอมูลมาใชเ พื่อการตัดสินใจดว ยขอมูลขนาดใหญ
(Big Data) ที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ตองวิเคราะหและรายงาน
1.2 ยกระดับการเชื่อมโยงขอมูล สงเสริมและใชประโยชนนวัตกรรมสูองคกรอัจฉริยะ
1) บูรณาการเชื่อมโยงงานและขอมูล
เชื่อมโยงงานและขอมูลในลักษณะที่เปนองครวม มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับให
เอื้ ออํานวยตอการทํางานรว มกันของหนว ยงานภาครัฐ นําไปสูการเชื่อมโยงระหวางหนว ย (Connected
Government) และการมีชุดขอมูลและระบบบริการพื้นฐานภาครัฐที่มีมาตรฐาน สามารถเขาถึง แลกเปลี่ยน
เชื่อมโยง และใชงานรวมกันได พรอมทั้งสงเสริมระบบการบริหารกิจ การบานเมืองแบบรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อีกทั้งมีบริการที่ขับ เคลื่อนโดยความตองการของประชาชน โดยให
ประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมตรวจประเมินผล เพื่อสรางความโปรงใส ลดโอกาสการทุจริต
คอรรัปชั่น รวมทัง้ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
2) นวัตกรรมดิจิทัล
เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการในดานการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง เทาเทียมมากขึ้น ทําการสงเสริมสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัล
โดยมุ งหมายใหเ กิดการพัฒนายุทธศาสตร แผนงาน และมาตรการที่เปนนวัตกรรมทางนโยบาย (Policy
Innovation) ทางดานการพัฒนาและเปนการสรางตนแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน อันนําไปสูการสรางมูลคาและ
การแกไขปญหาในเชิงสรางสรรค
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3) องคกรอัจฉริยะ
ยกระดับการพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) มากขึ้น ซึ่งเปนบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อน
โดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการที่อํานวยความสะดวกตอประชาชน
หน ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง การพัฒ นาไปสูบ ริการดิจิ ทัลในลัก ษณะอัต โนมัติตามหลักการ
ออกแบบที่เปนสากล และสอดคลองกับความตองการ โดยอาศัยประโยชนจากขอมูลที่มีความหลากหลาย และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสามารถสูงในการพัฒนาในรูปแบบอัจฉริยะ
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บทที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงภาพรวมของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ครอบคลุม
ดานวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนา และโครงสรางการบริหาร ดังนี้
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ประกาศศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต เรื่ อ ง การแบ ง ส ว นงานศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561
ใหศูนยอํานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต จัดแบงกลุมภารกิจการปฏิบัติงานภายในศูนยอํานวยการ
บริห ารจัง หวัดชายแดนภาคใต ใหสอดคลอ งกับอํา นาจหนา ที่ในจัง หวัดชายแดนภาคใต ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 รวมทั้ง บริบททางสังคมและประเทศ
เพื่อให เกิด การพัฒ นาที่สมดุลบนฐานความเทา เทีย มของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
รวมทั้ง สอดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและบูรณาการการปฏิบัติ
ดานการพัฒนาทั้งปวงของทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตอการแกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อกาวสูสังคมสันติสุข
2.1 หนาที่และความรับผิดชอบของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ต ามประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ลงวั น ที่ 7 ธั น วาคม 2561 ประกาศ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เรื่อง การแบงสวนงานศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
1. กลุมภารกิจการบริหารเชิงยุทธศาสตร ไดแก การจัดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
บนหลักการยุทธศาสตรพระราชทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาตรความมั่นคงแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายการบริห ารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต การบริหารงานเชิง
ยุทธศาสตร การใหขอเสนอแนะและบูรณาการแผนงานและโครงการในดานการพัฒนาของกระทรวง ทบวง
กรมและหนวยงานอื่นของรัฐที่จะดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต การอํานวยการและการประสาน
ความร ว มมือ จากทุก ภาคส ว นให เ ขา มามี สว นร ว มในการแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นาจั ง หวั ดชายแดนภาคใต
การพัฒนาระบบประสานงานเพื่อเชื่อมตอระบบราชการแบบไรรอยตอ โดยการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางสวนราชการในพื้นที่จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน/ชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต สวนราชการ
ระดับภูมิภาคและกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐระดับประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตทุกระดับและภาคสวนที่เกี่ยวของ การสรางและประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศในฐานะภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตรที่สําคัญตอความรวมมือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต การบริหาร
จัดการงบประมาณของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เทาทันตอสถานการณในพื้นที่ที่มีความเปนพลวัตและ
เอื้อประโยชนตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสูงสุด การบริหารยุทธศาสตรการสื่อสารสรางความ
เขาใจที่ดี เพื่อนําไปสูการสรางความรวมมือและตระหนักถึงความสําคัญของการเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย
และประสานงานโครงการความรวมมือ ความชวยเหลือและการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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2. กลุมภารกิจประสานและเรงรัดการพัฒนาพิเศษ ไดแก การเรงรัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐฝายพลเรือนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทําหนาที่ประสาน เรงรัด กํากับ
ติดตามและประเมินผลความสําเร็จของยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของรัฐฝายพลเรือนตามแผนปฏิบัติการ
ที่จะดําเนินการในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ง ความสอดคลองตอนโยบายยุทธศาสตร ขอสั่งการ
แนวทางการบริ ห ารของรั ฐ บาล คณะรั ฐ มนตรี กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
(กอ.รมน.) กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา เปนตน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน รวมทั้ ง ดํ าเนิน การในสว นที่เ กี่ ยวข องกั บ การแก ไขป ญ หาและอุป สรรคของพื้นที่ ที่ไมส ามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทฺธิภาพ
3. กลุมภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานดานการพัฒนาและงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ไดแก
การบริหารจัดการงานพัฒนาเศรษฐกิจทั้งกระบวนการ ประกอบดวย ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา เพื่อนําไปสู
การสรางอาชีพและรายไดของประชาชนที่เพียงพอตอการดําเนินชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ที่ดีตามอัตภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต มุงเนนความสอดคลองสมดุลระหวางการดําเนินชีวิต
ของประชาชนกับแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมและพัฒนาสังคมเพื่อเปนสังคม
เปย มสุข ประชาชนมีความสุขตามอัตภาพ มีวิถีชีวิตสอดคลองกับ แนวทางปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ครอบคลุ ม ถึ ง การดํ า เนิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู ไ ด รั บ ความเสี ย หายและผู ไ ด รั บ ผลกระทบ
จากการกระทําของเจาหนาที่อันสืบเนื่องจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถดูแลและชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ใหเกิดความสมดุลตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน การสงเสริมและสนับสนุนกาจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต การกําหนดเขตพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การสงเสริมกิจการศาสนาและ
พหุวัฒนธรรม การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในเชิงวัฒนธรรมและการสราง
มูลคาเพื่อการทองเที่ยวของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและการดําเนินการตาง ๆ เพื่อสรางความเปนหนึ่ง
เดียวกันของสมาชิกอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศความรวมมืออื่น ๆ โดยใช
กรอบความรวมมือ เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศที่นําอัตลักษณของจังหวัดชายแดนภาคใตเปนจุดเชื่อมตอ
งานกิจการมวลชน งานสังคมจิตวิทยา งานคุมครองสิทธิเสรีภ าพและอํา นวยความเปนธรรมแกป ระชาชน
4. กลุมภารกิจการบริหารและอํานวยการ ไดแก การบริหารราชการทั่วไปภายในสวนราชการงาน
ชวยอํานวยการผูบริหาร งานอํานวยการหนวยงาน การประสานงานราชการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงาน
บริ ห ารของหนว ยงาน อาทิ งานการเงิน การบั ญ ชี การคลั ง งานพั ส ดุ งานบริห ารทั่ว ไปและการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยและองคกร การเสนอแนะมาตรการสรางขวัญและกําลังใจ เสนอแนะหรือแนะนําตอหนวยงาน
ของรัฐเกี่ยวกับ ลักษณะอันพึงประสงคของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะสั่งใหไปปฏิบัติห นาที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต การพัฒนาระบบบริ หารราชการ งานวินัย และนิติการภายในหนว ยงาน การกํากับ และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนใหทํางานเพื่อประโยชนตอประชาชน งานปองกันและปราบปราม
การทุจริต ตลอดจนงานกิจการพิเศษอื่น ๆ เชน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการตอเนื่องจากแผนงาน
และโครงการที่ห นวยงานของรัฐไมอาจดําเนินการตอไปได งานตามนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
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2.2 โครงสรางของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
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2.3 วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และแนวทางเสริมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
วิสัยทัศน “สังคมพหุวัฒนธรรมเขมแข็ง เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใตสันติสุข
ยั่งยืน”

ภารกิจ “อํานวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย การบริหาร
จัดการภาครัฐ และพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการสรางความเขาใจดายการ จัดทําแผนพัฒนา
จชต. ที่ส อดคล องกับ แผนแมบ ทของยุทธศาสตร ชาติ และเชื่อ มโยงกับ แผนปฏิบั ติก ารของ
ทุกหนวยงานใหเปนเอกภาพ จัดระบบเสริมการทํางานใหเกิดความตอเนื่องและเรงรัด ผลักดัน
การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/เปาหมาย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
การพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อยางเปนรูปธรรม รวมกับภูมิภาคอื่น ๆ”

พันธกิจ
1. บริหารเชิงยุทธศาสตร

2. ประสานและเรงรัดการพัฒนาพื้นที่

3. บูรณาการและขับเคลื่อนงานดานการพัฒนา(สนับสนุนฝาย) และการพัฒนา
เพื่อเสริม
4. บริหารและอํานวยการ

แนวทางเสริมการพัฒนาจังหวัดชายแดน
1. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

2. ดานการพัฒนาสังคม

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

4. ดานการบริหารจัดการภาครัฐ

5. ดานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

6. ดานการสรางความเขาใจ
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บทที่ 3
ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ
การพัฒนาและการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลจําเปนตองมีการกําหนดเปาหมายและทิศทางที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรระดับชาติ ดังนี้
3.1 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทํางานเหมือนที่ผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอหลอมรวมกันเขากับชีวิตคนอยางแทจริง และจะ
เปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการการผลิต การคา การบริการ และกระบวนการ
ทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยี
ดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกําลังเผชิญอยูหรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมดวยตระหนักถึงความทาทายและโอกาสดังกลาว รัฐบาลไทยจึงไดมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมทั้ง กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดี ยวกัน ดัง นั้น จึง จํา เปนจะตองกํา หนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อ ถา ยทอดแนวทางการพัฒนาสู
การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง และมีการบูรณาการและสรางความเขาในถึงอนาคตของประเทศไทย
รวมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในการขับเคลื่อน
การพัฒนา เพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน
ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุม
ประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม
ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป
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3.1.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
6) การพัฒนาระบบการเตรีย มพรองแหงชาติและระบบบริห ารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกลที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
3.1.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขม แข็ง ยั่งยืน และสงเสริม
เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ
5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสงความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพเทาเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
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3.1.4 ยุทธศาสตรดานสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
3.1.5 ยุทธศาสตรดานสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรการ
3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
3.1.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนแผนพัฒนาประเทศ
ในระยะ 5 ป มุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทาง
ในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ถึง 11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทย
สามารถยืน หยัดอยูไดอยางมั่นคงเกิ ดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม ส งผลให
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 จึง เปนจุดเปลี่ย นที่สํา คัญในการเชื่อมตอกั บ
ยุ ทธศาสตร 20 ป ในลัก ษณะการแปลงยุทธศาสตร ระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตล ะยุทธศาสตรข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาพรอมทั้งแผนการ/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการให
เห็นผลเปน รูป ธรรมในชวง 5 ปแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรีย มความพรอมคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
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ขณะเดียวกันยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกลการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับให
การพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
2) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2) กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุม
และทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการสราง
ความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแขง ขัน ของประเทศ เพื่อ ยกระดับ ไปสูอุตสาหกรรมที่ใ ชเทคโนโลยีขั้น สูง โดยการพัฒ นา
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานของการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เสริมสรางขีด
ความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปน
ธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุที่ดินของรัฐในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐทุกประเภทใหครบถวนชัดเจน
2) ส ง เสริม การผลิ ตและการบริ โ ภคที่ เ ปน มิ ต รกั บ สิ่ง แวดลอ ม โดยสร า งแรงจู ง ในเพื่ อ ให เ กิ ด การ
ปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน โดยใหขอมูลที่ถูกตองพอเพียง เสริมสรางทัศนคติในการดํารงชีวิต ใหเปน
วิ ถี ชี วิ ต ที่ พ อเพี ย งและยั่ ง ยื น การประชาสั ม พั น ธ ใ นรู ป แบบต า ง ๆ สนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ สร า งสรรค
ดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางความตระหนักดานการผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืนผานชองทางตาง ๆ ที่เขาถึงผูบริโภค รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวใน
พื้นที่อนุรักษทางทะเล หมูเกาะรวมทั้งอุทยานแหงชาติใหเหมาะสมสําหรับใชในการอนุรักษและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติอยางยั่งยืน
3) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ พัฒนาระบบการเตือนภัยใหมีความแมนยํา นาเชื่อถือ
และมีประสิทธิภาพ สงเสริมกลไกการเขาถึงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีสมัยใหม พัฒนาระบบฐานขอมูล
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ใหเปนมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการฐานขอมูลเพื่อใหสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
2) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศ
เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกมคามขามชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับ ปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรง ใส
ทันสมั ย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนกําลังคนภาครัฐ
ลดขั้นตอนการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให
ไดรับความรู ความสามารถใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งใหมีการประเมินความ
คุมคาและประสิทธิภาพในการพัฒนาขาราชการในมิติตาง ๆ
2) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและ
ภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพ และอํานวยความสะดวกตรงตามความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให
ทั่วถึง โดยพัฒนาโครงขายบรอดแบนดความเร็วสูงทั้งระบบสายและไรสายใหครอบคลุมทั่วไประเทศ และจัดให
มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยาง
ทั่วถึง รวมถึงสงเสริมนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบซอฟตแวร อุปกรณรับสงสัญญาณ ระบบสื่อสาร
ความเร็ว สูง พัฒนาบุค ลากรภาครัฐ ใหมี ความรูค วามสามารถรองรั บ ตอ การพัฒ นาเทคโนโลยี ดิจิทั ลและ
สอดคลองกับความตองการในอนาคต
2) การพัฒนาระบบน้ําประปา พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการใช
น้ําอยางมีประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรม
3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส โดยพัฒนาระบบการบริห ารจัดการโลจิสติกสในภาคการเกษตร โดย
สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเกษตร สรางโซคุณคาใหแก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูประกอบธุรกิจ ตั้งแตระดับฟารมจนสงมอบสินคาเกษตรถึงผูบริโภค
ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
2) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี โดยสงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาท
หลั กดา นนวัตกรรมเทคโนโลยี และรว มกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสรางสรรคนวัตกรรม
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ดานการออกแบบแบะการจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของ
ไทย
3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ปรับปรุงและ
พั ฒ นาระบบวิ จั ย เพื่ อ รองรั บ เทคโนโลยี สํ า คั ญ ๆ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ใช เ ทคโนโลยี ที่ ร องรั บ
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางประชากรและเพิ่มคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุและผูพิการ) เทคโนโลยี
ที่ชวยเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เรงสรางความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มศักยภาพของภาครัฐ
ทั้งการเขาถึงและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ และการเขาถึงขอมูลของภาครัฐ
โดยสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐาน และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภาครับที่สามารถ
ใชงานรวมกันระวางหนวยงานตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรี ย ควบคูกับ การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให มีความหลากหลายสอดคลองกั บความ
ตองการของตลาด และพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดยนํารองใน
3 อํ าเภอ ไดแก เบตง หนองจิก และสุไหง-โกลก ใหเกิดผลเปน รูป ธรรมแลว จึง ขยายผลไปพื้นที่ใกลเคีย ง
เพิ่มประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวก พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงภายในพื้นที่และกับประเทศ
มาเลเซีย พัฒนาเมืองใหพรอมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะขยายตัวขึ้น สรางความรวมมือใน
ลักษณะประชารัฐ ควบคูกับการจัดทําแผนปฏิบัติดานความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ โดยพัฒนาเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอื้อตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
3) พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กั บ ประเทศเพื่ อนบ า นใหเ จริญ เติบ โตอยางยั่ง ยืนและเกิด ผลทีเ ป นรู ปธรรม ในพื้น ที่เ ปา หมายเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจ พิ เศษชายแดน 10 พื้นที่ ไดแ ก ตาก สระแก ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด
กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส
ยุทธศาสตรที่ 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย เพื่อสรางผลตอบแทนจากเงินทุนและองค
ความรูและเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการที่ไทยมีขีดความสามารถโดดเดน สนับสนุนใหผูประกอบการ
ไทยมีขีดความสามารถในการผลิตไดและคาขายเปน การพัฒนาความเปนสากลของบุคลากรไทย การสราง
นักการคาอัจฉริยะ สามารถใชประโยชนจ ากเทคโนโลยีในการบริหารจัดการคาในภูมิภ าค และการสงเสริม
การคาที่ขับเคลื่อนหรือนําโดยความตองการในตลาด โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สงเสริมผูประกอบการรุนใหมที่มีความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมุงเนนการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562-2564 15
นวัตกรรม การบริหารจัดการการสรางแบรนด เพื่อสรา งสรรคคุณคา ใหกับ ธุรกิจ สินคาและบริการอยาง
ตอเนื่อง
3.3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ไดมีการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทยขึ้ น เพื่ อ กํ า หนดทิ ศทางการพั ฒ นาของประเทศให มีค วามชั ด เจน สอดคลอ งกัน ระหว า งทุ ก
หนวยงานรัฐ และมีองคประกอบของยุทธศาสตรกรอบการพัฒนา และแผนการดําเนินงาน (Roadmap) ของ
ประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้
ในการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะที่ 1 หรือแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2559-2561) สรอ. ไดจัดทํารางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะที่ 2 รวมทั้งสองระยะ 26 ดาน ไดแก
(1) สวัสดิการประชาชน (2) การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน (3) การศึกษา (4) การสาธารณสุข (5) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาคการเกษตร (6) การทองเที่ยว (7) การลงทุน (8) การคา (นําเขา/สงออก) (9) วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (10) ภาษีและรายได (11) การคมนาคม (12) สาธารณูป โภค (13) ความปลอดภั ย
สาธารณะ (14) การบริหารจัดการชายแดน (15) การปองกันภัยธรรมชาติ (16) การจัดการในภาวะวิกฤต
(17) การเงินและการใชจาย (18) การจัดซื้อจัดจาง (19) การบริหารสินทรัพย (20) ทรัพยากรมนุษยและ
การจายเงินเดือน (21) การบูรณาการขอมูลภาครัฐ (22) การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ (23) การ
ใหขอมูล (24) การรับฟงความคิดเห็น (25) โครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล และ (26) การยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ
การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลทั้ง 26 ดานสอดรับกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ โดย
เฉพาะอยางยิ่ง “ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โปรงใส อํานวยความ
สะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว”
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ภายใต แ ผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด ว ยประเด็ น
ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและ
การดําเนินงานระหวางหนวยงาน

Smart Operations
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดจิ ิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบตั ิงานที่มกี ารใช
เทคโนโลยีดจิ ิทัลที่เหมาะสม

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

การยกระดับขีดความสามารถ
การแขงขันของภาคธุรกิจ

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

การยกระดับความมัน่ คงและเพิ่ม
ความปลอดภัยของประชาชน

สวัสดิการประชาชน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ความปลอดภัยสาธารณะ

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การทองเที่ยว

ภาษีและรายได

การบริหารจัดการชายแดน

การศึกษา

การลงทุน

การคมนาคม

การปองกันภัยธรรมชาติ

การสาธารณสุข

การคา (นําเขา / สงออก)

สาธารณูปโภค

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
การเงินและการใชจาย

การบริหารสินทรัพย

การจัดซื้อจัดจาง

ทรัพยากรมนุษยและ
การจายเงินเดือน

การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทลั
การบูรณาการขอมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
การยืนยันตัวตน และ
การบริหารจัดการสิทธิ

การใหขอ มูล
การรับฟง
ความคิดเห็น

โครงสรางพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล
ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

* สําหรับการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการดําเนินการในยุทธศาสตรที่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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3.4 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศนี้ที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับ ทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได
ประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย 2 แนวคิดสําคัญ
1. Strength from Within คือ การสรางความเขมแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู
3 ตัว ซึ่งตองขับเคลื่อนไปพรอมกัน คือ
 การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนในประเทศ
 การสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition)
 การสรางความเข็มแข็งของชุมชนแลเครือขาย (Community Driven Proposition)
2. Connect to the World เมื่อภายในเขมแข็งแลวก็ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก
ประเทศไทยในอดีตที่ผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่อง
 ประเทศไทย 1.0 เนนการลงทุนทางภาคเกษตรเปนหลัก เชน ปศุสัตว พืชไร พืชสวน เลี้ยงสัตว
เปนตน นําผลผลิตไปขาย สรางรายไดและยังชีพ
 ประเทศไทย 2.0 เนนการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่ตองอาศัยแรงงานของคนจํานวนมาก เชน
เครื่องประดับ เครื่องนุงหม รองเทา กระเปา เครื่องประดับ เปนตน ประเทศเริ่มมีศักยภาพมาก
ขึ้น
 ประเทศไทย 3.0 เนนการลงทุนกับอุตสาหกรรมหนักรวมทั้งมีการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น
ใชเทคโนโลยีสูงขึน้ เนนชิ้นสวนยานยนต แผงวงจรไฟฟา รถยนต กาซธรรมชาติ ที่ซับซอนยิ่งขึ้น
และขยับลงทุนในตางประเทศ อาศัยเทคโนโลยีจากประเทศ เพื่อเนนการสงออก
ภายใตโมเดลประเทศไทย 3.0 นอกจากตองเผชิญกับกับดักรายไดปานกลาง นานกวา 20 ป
เมื่อเทียบกับชวง พ.ศ. 2500 - 2536 เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโตอยางมากถึงระดับ 7-8% ตอป
แตพอหลังจาก พ.ศ. 2537 เปนตนมาจนถึงปจจุบันเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 3-4% ตอปเทานั้น โดยไม
กระเตื้องขึ้นมาจนเกิดความไมสมดุลในการพัฒนา ทําใหคนเหลื่อมล้ํากันมาก ในขณะที่ทั่วโลกมีการแขงขันที่
สูงขึ้นกาวกระโดดหางจากเราไปไกล ทําอยางไรจึงจะสามารถกาวขามกับดักรายไดปานกลางไปไดและสามารถ
เขาไปแขงขันกับนานาประเทศได เริ่มดวยการเปลี่ยนโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจกาวขามจาก Thailand 3.0
ไปสู Thailand 4.0 ใหไดภายใน 3 - 5 ปนี้ ซึ่งเปนประเด็นทาทายรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ
เพื่อกาวขามไปสูประเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนา เพื่อใหเกิดผลจริง จึงมีการยกระดับ 4 องคประกอบสําคัญ ไดแก
1) เกษตรแบบดั้งเดิม พัฒนาไปสูเกษตรสมัยใหมเนนการบริหารจัดการและใชเทคโนโลยี
2) SMEs แบบเดิม ปรับเปลี่ยนไปสู Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3) บริการแบบเดิมมูลคาคอนขางต่ํา ปรับเปลี่ยนเปนบริการที่มีมูลคาสูง
4) แรงงานทักษะต่ํา พัฒนาไปสูแรงงานที่มีความรูและทักษะสูง
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม โดยเปลี่ยนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู
สองดาน ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมใหเปนความไดเรียบเชิง
แขงขัน โดยมี 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรมเปาหมาย ดังนี้
1. กลุม อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิ จใหม (New Startups)
ดานเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีอาหาร เปนตน
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพเทคโนโลยี
การแพทย สปา เปนตน
3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเ ล็กทรอนิกสควบคุม
เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเ น็ต ที่เชื่อมตอและบัง คับอุปกรณตา งๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มารเก็ตเพลส อี–คอมเมิรซ เปนตน
5. กลุมเทคโนโลยีสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง เชน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟสไตล เทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปนตน
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บทที่ 4
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
เนื้อหาในสวนนี้กลาวถึงสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของตอการกําหนดยุทธศาสตรของ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชการวิเคราะหจากจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
(SWOT) กําหนดปจจัยหลักในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกรดวย 4M (Management, Machine,
Money และ Man) และการใชวิเคราะหปจจัยภายนอกที่แสดงถึง โอกาสและอุปสรรคดวย PEST (Policy,
Economic, Social และ Technology) ซึ่งผลการวิเคราะหสถานการณดังกลาวไดถูกนําไปกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะ 3 ป
ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของศูนยอํา นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามหลัก 4M Analysis สามารถสรุปแยกเปนจุดแข็งและจุดออนได ดังตอไปนี้
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

การบริหารจัดการ (Management)
- หนวยงานขึ้นตรงกับสํานักนายกรัฐมนตรี
- มีโครงสรางการบริหารทางดานเทคโนโลยีที่ชัดเจน
- ผูบริหารใหความสําคัญกับระบบเทคโนโลยี
- มีแผนยุทธศาสตรที่ดีและชัดเจน

- การโยกยาย/เปลี่ยนสายงานของบุคลากร/
ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่อง
- ขาดการบริหารระดับความสําคัญของระบบ
ฐานขอมูล
- ขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานและ
ประสานงาน

อุปกรณและระบบ (Machine)
- มีอุปกรณที่ทันสมัยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
- มีเว็บไซตและ Application ที่บริการขอมูลขาวสาร
- มีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก

- การใชอุปกรณระบบตาง ๆ ไมคุมคาตาม
ประสิทธิภาพ
- ระบบฐานขอมูล/ขาวสารไมเปนปจจุบัน
- ขาดระบบการติดตามประเมินผล
- ระบบอินเตอรเน็ตขาดความเสถียร

งบประมาณ (Money)
- มีงบประมาณไดรับจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน

- งบประมาณไมเพียงพอในการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
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บุคลากร (Man)
- การทํางานแบบบูรณาการ โดยมีผูแทนของหนวยงาน - บุคลากรขาดความรูความเขาใจในงาน /
ตาง ๆ ปฏิบัติภารกิจรวมกันกับศูนยอํานวยการ
ระบบงานในงานที่เกี่ยวของ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
- บุคลากรไมเพียงพอและขาดศักยภาพ
ดานเทคโนโลยี
- ขาดผูเชี่ยวชาญในการวางระบบเทคโนโลยี
- สํานัก/กอง/ศูนย/สถาบัน ไมใหความสําคัญใน
การนําเขาขอมูล ทําใหไมเปนปจจุบันและมี
ขอผิดพลาด
- บุคลากรยึดติดกับการทํางานแบบเดิม ไมเปดรับ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
ในการวิ เคราะห ส ภาพแวดลอมภายนอกของศูนย อํานวยการบริห ารจัง หวั ดชายแดนภาคใต โดยใช
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามหลัก PEST Analysis สามารถสรุปแยกเปนโอกาสและอุปสรรค
ได ดังตอไปนี้
โอกาส (Opportunities)
นโยบาย กฎระเบียบ (Policy)
- นโยบายรัฐบาลผลักดันสูรัฐบาล 4.0
- มีพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร/ขาวสาร/ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิส
รองรับ
- โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ (Economic)
- นักธุรกิจรุนใหมหันมาใช IT กันมากขึ้น
- มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชมากขึ้นและมีตนทุน
ที่ต่ําลง
สังคม วัฒนธรรม (Social)
- ประชาชนตื่นตัวและใหความสนใจในการนํา
เทคโนโลยีมาใชมากขึ้น
- มีการบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆ
- การเปดกวางในเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ ของสังคม
ปจจุบัน

อุปสรรค (Threats)
- การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง
- กฎหมายและระเบียบยังมีความซับซอน

- เศรษฐกิจชะลอตัวทําใหการขับเคลื่อนทาง
ดานการพัฒนาตาง ๆ ยากขึ้น
- ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- ความแตกตางระหวางยุคแตละ Gen
- ประชาชนในพื้นที่บางสวนไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและมี
ความหางไกลความเจริญ
- เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ ทําใหสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาทางดานตาง ๆ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology)
- มีระบบและเทคโนโลยีใหม ๆ รองรับในการดําเนินการ - ความพรอม ความเขาใจ การปรับปรุงขั้นตอน
ทางดานธุรกิจมากขึ้น
กระบวนงาน การเปนผูติดตามทันตอการ
- มีระบบ Internet ภาครัฐ ทําใหประชาชนเขาถึง
เปลี่ยนแปลง
บริการไดมากขึ้น
- เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว ทําใหบุคลากร
- นวัตกรรมตาง ๆ ถูกคิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช
ปรับตัวไมทันหรือไมเปดใจยอมรับ
งานขององคกรใหมีความสะดวก
- บางหนวยงานยังไมมีการบูรณาการ การใชขอมูล
รวมกัน
- หนวยงานตาง ๆ ไมยังไมพรอมในดานขอมูลใน
การบูรณาการรวมกัน
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บทที่ 5
วิสัยทัศนและยุทธศาตรเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อ ใหก ารดําเนิน การตามแผนปฏิ บัติการดิจิทั ลของศูนยอํ า นวยการบริห ารจัง หวั ดชายแดนภาคใต
ระยะ 3 ป สามารถปฏิบัติและสงเสริมการใชดิจิทัลในการปฏิบัติภารกิจของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต และการบริหารจัดการตลอดจนการใหบริการ การพัฒนาบุคลากร บริการภาคประชาชน
ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงผูที่เกี่ยวของในการบูรณาการขอมูลสารสนเทศทุกภาคสวนเพื่อใชในการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งใชเปนเครื่องมือใหผูบริหารผลักดันการปฏิบัติราชการในยุครัฐบาลดิจิทัล
ใหบรรลุวัตถุประสงค สอดคลองกับนโยบายระดับชาติ จึงไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย
ไวดังนี้
5.1 วิสัยทัศน (Vision)
“ขับเคลื่อน ศอ.บต. มุงสูรัฐบาลดิจิทัล”
5.2 พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตและบูรณาการการเชื่อมโยง
ขอมูลทุกภาคสวน
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
4) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
5) สงเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการยกระดับการทํางานของศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต
5.3 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีดจิ ิทัล ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะ 3 ป
ประเด็นยุทธศาสตรไว 6 ประเด็น ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐานพอเพียง
และคุมคา เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการไดทุกที่ ทุกเวลาอยาง มั่นคง
และปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการระบบฐานขอมูลในการเชื่อมโยงขอมูลทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรแ ละภารกิจของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางศักยภาพในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมการใหบริการแกประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 6 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
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กลุมบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กองบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

แนวทางและกลยุทธ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

1.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.ดานการพัฒนาพัฒนาสังคม
3.ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4.ดานบริหารจัดการภาครัฐ
5.ดานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
6.ดานการสรางความเขาใจ

ยุทธศาสตร
กลุมบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐาน พอเพียง และคุมคา เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการไดทุกที่ ทุกเวลาอยางมั่นคงและปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการระบบฐานขอมูลในการเชื่อมโยงขอมูลทุก
ภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหาร การปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและ
ภารกิจของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางศักยภาพในการ
ประยุกตใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมการใหบริการแกประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 6 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
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ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐาน
พอเพียง และคุมคา เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการไดทุกที่ ทุกเวลา
อยางมั่นคงและปลอดภัย
เปาประสงค
การเพิ่มขีดความสามารถในการสรางโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหทุกคนเขาถึงและใชประโยชน ใหมีความ
ทันสมัย เพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับ
การเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูล และการบริการภาครัฐและเอกชน รองรับการเปน Digital Thailand
ตัวชี้วัดของเปาประสงค
1. รอยละ 80 ของหนวยงานของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต มีเครื่องมือและอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่ทันสมัย
2. ร อ ยละ 100 ของหน ว ยงานของศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี ก ารจั ด การ
ดานความมั่นคงที่สอดคลองตามขอบังคับและกฎหมายดิจิทัล
แผนงาน 1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับการใหบริการ
วัตถุประสงค 1) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโครงสรางพื้นฐานของ ศอ.บต.
2) เพื่อปรับปรุงระบบเครือขายในการใหบริการอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนงาน
1. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็ว สูงภายในศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต
2. โครงการระบบเครือขายศูนยราชการจังหวัดชายแดนภาคใตตอนลาง ใหมีระบบเครือขายที่
เชื่อมโยงกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
3. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ทดแทนและเพิ่มเติม
4. โครงการจัด สรรทรัพ ยากร อุป กรณ และระบบเครือ ขา ย สู การบริก ารระบบขอ มูลดว ย
Cloud Computing
5. โครงการจัดหาอุปกรณเครื่องอานบัตรประชาชน (Smart Card Reader)
แผนงาน 1.2 การจัดการความเสี่ยงและรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค 1) เพื่อจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
2) เพื่อสรางความเชื่อถือในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลดวยความมั่นคงและปลอดภัย
โครงการตามแผนงาน
1. โครงการงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 27001:2013
2. โครงการจัดหาอุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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3. โครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน ICT และแผน
ปองกันภัย พิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการระบบฐานขอมูลในการเชื่อมโยงขอมูลทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
เปาประสงค
เพื่อพัฒนาระบบคลังขอมูลกลางทางดานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ครอบคลุมขอมูลทั้ง
MIS และ GIS ที่เปน เอกภาพ และมีคุณภาพ สามารถใชป ระโยชนจ ากขอมูลรวมกันไดทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ตัวชี้วัดของเปาประสงค
1. จํานวนหนวยงานในการรวมกันบูรณาการฐานขอมูลเพิ่มขึ้น อยางนอย 2 หนวยงานในปงบประมาณ
2. รอยละ 20 ที่เพิ่มขึ้นของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศในการนําขอมูลไปใชประโยชน
แผนงาน พัฒนาระบบและจัดเก็บขอมูลแบบ Big Data
วัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและ
การตัดสินใจ
2) เพื่อพัฒนาระบบคลังขอมูลกลางทางดานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ครอบคลุม
ขอมูลทั้ง MIS และ GIS ที่เปนเอกภาพ และมีคุณภาพ สามารถใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน
ไดทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
โครงการตามแผนงาน
1. โครงการพัฒนาเชื่อมโยงและบูรณาการฐานขอ มูลระหวางหนว ยงาน เพื่อพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
2. โครงการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในการวิเคราะหเพื่อพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
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ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและภารกิจของศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัด
เปาประสงค
เพื่ อ ให มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุน การปฏิ บัติ ง านตามภารกิ จ ให มี ขอ มูล สารสนเทศที่ ถู ก ต อ ง
ครบถวน เชื่อถือได และสามารถเผยแพรขอมูลที่พรอมใหบริการแกทุกภาคสวน
ตัวชี้วัดของเปาประสงค
จํานวนระบบสารสนเทศที่ไดพัฒนาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต
แผนงาน ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทํางานของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
วัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต
2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
โครงการตามแผนงาน
1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลตามภารกิจของ ศอ.บต.
1.1 ดานพัฒนาทางเศรษฐกิจ/ทางสังคม
1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการทํางานดานเศรษฐกิจและสังคม
1.2 ดานพัฒนาทางทรัพยากรมนุษย
1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ศอ.บต.
1.3 ดานพัฒนาทางบริหารจัดการภาครัฐ
1) โครงการโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการจั ด ทํ า ประมาณการค า ใช จ า ยเพื่ อ ขออนุ มั ติ
โครงการ
2) โครงการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปการรายงานผลการปฏิบัติของบัณฑิตอาสาและ
เครือขาย ศอ.บต.
1.4 ดานพัฒนาเพื่อความมั่นคง
1) โครงการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น งานเยี ย วยาผูไ ด รั บ
ผลกระทบ
2) โครงการพัฒ นากระบวนการจัดการขอรองเรียนใหเปนระบบ ตอบสนองรวดเร็ ว
ทันการณ
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1.5 ดานพัฒนาการสรางความเขาใจ
1) โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาดวยระบบดิจิทัล
2) โครงการจัดทําฐานขอมูลเครือขายภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ในการแกไขปญหา
จชต.
2. โครงการพัฒ นาระบบสํารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูใชบริการของ ศอ.บต.
ตลอดจนการติดตามและวัดผลการใหบริการ
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางศักยภาพในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
บุคลากรมีความสามารถในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามาสนับสนุนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดของเปาประสงค
รอ ยละ 90 ของบุคลากรไดรับการพัฒนายกระดับ ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทาง
รัฐบาลดิจิทัล
แผนงาน พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยี สําหรับบุคลากรของศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
วั ตถุ ป ระสงค 1) เพื่อพั ฒนาบุค ลากรของศูนย อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใตให มีทัก ษะการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลง
2) เพื่อใหบุคลกรนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางานภายใน ศอ.บต.
โครงการตามแผนงาน
1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัล
2. โครงการฝกอบรมการใชระบบสารสนเทศภายใน (Intranet)
3. โครงการฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล
4. โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล
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ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมการใหบริการแกประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
เปาประสงค
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต มีบริการภาคประชาชนทางดานขอมูลดวยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ครอบคลอมทุกพื้นที่
ตัวชี้วัดของเปาประสงค
รอยละ 80 ของบริการภาคประชาชน สามารถเขาถึงไดดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน การพัฒนางานบริการสูระบบดิจิทัล
วัตถุประสงค 1) เพื่อใหบริการขอมูลแกหนวยงานภายนอกและประชาชนใหเกิดการมีสวนรวม
2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหบริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วในยุคดิจิทัล
โครงการตามแผนงาน
1. โครงการพัฒนาระบบเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชน (Open data)
2. โครงการพัฒนา Mobile Application วิทยุ ศอ.บต. บนมือถือ
3. โครงการระบบลงทะเบียนออนไลนสําหรับผูเขารวมโครงการของ ศอ.บต.
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ยุทธศาสตรที่ 6 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
เปาประสงค
ปรับเปลี่ยนการทํางานภายในศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการใหบริการในระยะเวลาดําเนินงานใหถูกตองและรวดเร็ว
ตัวชี้วัดของเปาประสงค
รอยละ 80 ของการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนงาน การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations)
วัตถุประสงค 1) เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดมากขึ้น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
3) เพื่อปรับเปลี่ยนการดําเนินการภายใน ศอ.บต. โดยใชนวัตกรรมที่ทันสมัย
4) เพื่อนําเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาประยุกตใชในการทํางานภายใน ศอ.บต.
โครงการตามแผนงาน
1. โครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ ศอ.บต.
2. โครงการพัฒนาระบบการรับ-สงเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทํางานและการดํารงชีวิต
4. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562-2564 ประจําป
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ภาคผนวก 1
ภาพกิจกรรมประชุม
(ราง)แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ.2652 – 2564) ครั้งที่ 1
ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ระหวางวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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ภาพกิจกรรมประชุม
พิจารณา (ราง)แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ.2652 – 2564) ครั้งที่ 2
ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ระหวางวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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