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(ร่่าง) แผนพััฒนารั่ฐบาลดิิจิิทััลของปร่ะเทัศไทัย พั.ศ 2563-2565 
ฉบับนำาเสนอคณะรั่ฐมนตรี่ 

เลขมาตรฐานสากลประจำำาหนังสือ : 978-616-8001-20-2 
พิิมพ์ิครั�งท่ี่� 1 พิ.ศ. 2563 

จัำดพิิมพ์ิและเผยแพิร่โดย

สำานักงานพััฒนารั่ฐบาลดิิจิิทััล (องค์การ่มหาชน) (สพัร่.)

ชัั้�น 17 อาคารบางกอกไที่ยที่าวเวอร์ เลขท่ี่� 108 ถนนรางนำ�า  
แขวงถนนพิญาไที่ เขตราชั้เที่ว่ กรุงเที่พิฯ 10400 

โที่รศัพิท์ี่: 0 2612 6000

โที่รสาร: 0 2612 6011, 0 2612 6012

อ่เมล: contact@dga.or.th

เว็บไซต์: www.dga.or.th



3สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิัจิัทัี่ล
ข้องประเที่ศไที่ย พ.ศ. 2563-2565

ฉบับนำาเสินอต่ิอคณะรัฐมนติร่

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิัจิัทัี่ลข้องประเที่ศไที่ย พ.ศ. 2563-2565 
ผ่านการพิิจำารณาของคณะกรรมการพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล 
ในการประชุั้มครั�งท่ี่� 1/2563 เมื�อวันท่ี่� 12 ม่นาคม 2563

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิัจิัทัี่ลข้องประเที่ศไที่ย พ.ศ. 2563-2565
ผ่านการพิิจำารณาของคณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุล
และพัิฒนาระบบบริหารจัำดการภาครัฐและความมั�นคง 
ในการประชุั้มครั�งท่ี่� 4/2563 เมื�อวันท่ี่�  23 กันยายน 2563 

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิัจิัทัี่ลข้องประเที่ศไที่ย พ.ศ. 2563-2565
ผ่านการพิิจำารณาของคณะกรรมการสภาพัิฒนาเศรษฐกิจำและสังคมแห่งชั้าติ 
ในการประชุั้มครั�งท่ี่� 11/2563 เมื�อวันท่ี่�  7 ตุลาคม 2563 
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	 ในภาวะปัั จ จุบัั น 	 แร งขัั บั เค ล่ื่� อนการ
เปัล่ื่�ยนแปัลื่งทางเศรษฐกิจแลื่ะสัังคม	 (Driving	 
Force) 	 สั่ งผลื่ให้้การดำำา เนินงานภาครัฐขัอง
ปัระเทศไทยมค่วามจำาเปัน็ท่�จะต้้องมก่ารปัรบััตั้วเพ่ื่�อ
รองรบัักับัยุคขัองการเปัล่ื่�ยนผ่านทางด้ำานเทคโนโลื่ย่
ดิำจิทลัื่	(Digital	Disruption)	ท่�เทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่เขัา้มา 
มบ่ัทบัาท	แลื่ะทดำแทนการทำางานขัองบุัคคลื่	รวมถึึง 
เทคโนโลื่ย่แบับัดัำ�งเดิำม	 ซึ่ึ�งม่ความสัอดำคล้ื่องกับั 
การเปัล่ื่�ยนพื่ฤติ้กรรมการบัรโิภค	แลื่ะการรบัับัรกิาร
ขัองปัระชาชนท่�ม่แนวโน้มจะเปัล่ื่�ยนไปัดำำาเนินธุุรกรรม
ต่้าง	ๆ 	ผ่านเทคโนโลื่ย่ดิำจิทลัื่เพื่ิ�มขัึ�นอย่างก้าวกระโดำดำ	

	 การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งพื่ฤติ้กรรมทางเศรษฐกิจ
แลื่ะสังัคม	ดัำงท่�ได้ำกล่ื่าวมาน่�ได้ำถึกูเรง่รดัำ	(Catalyst)	 
การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งยิ�งขัึ�นไปัเม่�อเกิดำสัถึานการณ์์การ
ระบัาดำขัองโรค	 Covid-19	 ในช่วงปัลื่ายปัี	 2562	 
มาจนถึึงปััจจุบัันท่�ทำาให้้เกิดำปัรากฏการณ์์ทางสัังคม
ท่�เร่ยกว่า	 “ความปักติ้ให้ม่”	 ห้ร่อ	 New	 Normal	 
ท่�ปัระชาชนจะต้้องเว้นระยะห่้างแลื่ะห้ล่ื่กเล่ื่�ยงการ
เผชิญห้น้า	 ทำาให้้ความจำาเปั็น	 (Demand)	 ขัอง
เทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่เพื่ิ�มขัึ�นกว่าช่วงก่อนห้น้าท่�จะเกิดำ
การระบัาดำขัองโรค	จากสัถึานการณ์์น่�	 ทำาให้้ห้น่วย
งานภาครฐัท่�ม่ห้น้าท่�ในการให้้บัรกิารปัระชาชนจะ
ต้้องเร่งรัดำการปัรับัเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัแลื่ะวิธุ่การให้้
บัรกิารจากการให้้บัรกิารโดำยต้รงกับัปัระชาชน	 ต้้อง
เปัล่ื่�ยนมาให้้บัรกิารผา่นชอ่งทางดิำจิทลัื่มากยิ�งขึั�น	ซึ่ึ�ง
การจะดำำาเนินการให้้บัรกิารภาครฐัสัามารถึให้้บัรกิาร
ผ่านช่องทางดิำจิทัลื่อย่างเต็้มรูปัแบับัได้ำนั�น	 ห้น่วย
งานภาครฐัจำาเปั็นท่�จะต้้องดำำาเนินมาต้รการต่้าง	 ๆ	 
เช่น	 การปัรับัเปัล่ื่�ยนขั้อมูลื่ภาครัฐให้้เปั็นดิำจิทัลื่	 
(Digitization)	 การบูัรณ์าการบัริการแลื่ะขั้อมูลื่ 
ภาครฐั	เพ่ื่�อท่�จะให้้ห้น่วยงานภาครฐัสัามารถึให้้บัรกิาร
ผ่านช่องทางดิำจิทัลื่ได้ำอย่างเบั็ดำเสัรจ็แลื่ะไรร้อยต่้อ	 
(Seamless)	นอกจากการให้้บัรกิารต่้อปัระชาชนแล้ื่วนั�น

สัถึานการณ์์ขัองการระบัาดำขัองโรค	Covid-19	ทำาให้้
ห้น่วยงานภาครฐัขัองไทยจำาเปัน็ท่�จะต้้องปัรบััรูปัแบับั
วิธุก่ารทำางาน	 เช่น	การลื่ดำจำานวนบุัคลื่ากรท่�จะต้้อง
ทำางานท่�สัำานักงาน	 ห้รอ่การห้ล่ื่กเล่ื่�ยงการปัระชุม	
ณ์	สัถึานท่�ใดำท่�ห้นึ�งเปั็นการเฉพื่าะ	ทำาให้้ห้น่วยงาน 
ภาครัฐม่ความจำาเปั็นต้้องนำาเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มา 
ปัรบััใชใ้นการทำางานขัองห้น่วยงานภาครฐั	เพ่ื่�อให้้การ
ทำางานขัองห้น่วยงานภาครัฐม่ความสัะดำวกแลื่ะ 
คล่ื่องตั้วมากขึั�น	

	 ในการปัรับัเปัล่ื่�ยนการให้้บัริการ	 แลื่ะการ
ทำางานขัองห้น่วยงานภาครฐัดัำงท่�ได้ำกล่ื่าวมาน่�	แสัดำง
ให้้เห็้นถึึงปัรากฏการณ์์ขัองการเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการ
ทำางาน	 (Digital	 Transformation)	 ขัองห้น่วยงาน
ภาครฐั	 เพื่่�อให้้สัอดำรบัักับับัรบิัททางเศรษฐกิจแลื่ะ
สังัคมท่�เปัล่ื่�ยนแปัลื่งไปั	ทั�งน่�	รฐับัาลื่ได้ำเล็ื่งเห็้นความ
สัำาคัญขัองการปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการทำางานแลื่ะ
การให้้บัรกิารภาครฐั	จึงได้ำมก่ารกำาห้นดำให้้สัำานักงาน
พื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 (องค์การมห้าชน)	ดำำาเนินการ
จัดำทำาแผนพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	 
พื่.ศ.	 2563-2565	 เพื่่�อสันับัสันุนการปัรับัเปัล่ื่�ยน
รูปัแบับัการทำางานแลื่ะการให้้บัริการภาครัฐ
ขัองปัระเทศไทย	 ซึ่ึ�งเปั็นไปัต้ามเจต้นารมณ์์ขัอง 
พื่ระราชบััญญัติ้การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิาร
ภาครัฐผ่านระบับัดิำจิทัลื่	 พื่.ศ.2562	 รวมไปัถึึง
แผนยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้แผนแม่บัทยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้	 
แผนปัฏิรูปัปัระเทศ	โดำยเฉพื่าะแผนการปัฏิรูปัปัระเทศ
ว่าด้ำวยการบัรหิ้ารราชการแผ่นดิำน	ท่�ได้ำม่การปัรบัั 
เปั้าห้มายในเร่�องขัองความปักติ้ให้ม่ในห้น่วยงาน 
ภาครัฐขัองปัระเทศไทย	 อ่กทั�ง	 แผนดิำจิทัลื่เพื่่�อ
เศรษฐกิจแลื่ะสัังคมท่�มุ่งจะพัื่ฒนาให้้ปัระเทศไทย
ม่การเติ้บัโต้ทางด้ำานเศรษฐกิจดิำจิทัลื่	 จนนำาไปัสัู ่
การพื่ฒันาท่�ยั�งยน่

บทสรุุปผู้้�บริุหารุ
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	 ซึ่ึ�งจากการศึกษาทบัทวนการพื่ัฒนารฐับัาลื่
ดิำจิทลัื่ขัองปัระเทศชั�นนำาท่�ได้ำรบััการยอมรบััในระดัำบั
นานาชาติ้	การพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ขัองปัระเทศไทย
แลื่ะการจัดำปัระชุมเชิงปัฏิบััติ้การรว่มกับัภาคส่ัวน
ท่�เก่�ยวขั้องทำาให้้สัามารถึจัดำทำา	 (รา่ง)	 แผนพื่ัฒนา
รฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ขัองปัระเทศไทย	พื่.ศ.	2563-2565		ซึ่ึ�งม่
วสิัยัทศัน์	“รฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	เปิัดำเผย	เช่�อมโยง	แลื่ะรว่มกัน 
สัรา้งบัรกิารท่�ม่คุณ์ค่าให้้ปัระชาชน”แลื่ะได้ำม่การ
กำาห้นดำยุทธุศาสัต้รส์ัำาห้รบััการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	
ภายใต้้	 (ร่าง)	 แผนพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่ฯ	 ฉบัับัน่�	
จำานวน	4	ยุทธุศาสัต้ร	์รวมกรอบังบัปัระมาณ์เบั่�องต้้น
สัำาห้รบััแผนดัำงกล่ื่าว	จำานวน	6,500	ล้ื่านบัาท	ซึ่ึ�งให้้
ความสัำาคัญ	ใน	6	ปัระเด็ำน	ได้ำแก่	การศกึษา,	สุัขัภาพื่
แลื่ะการแพื่ทย,์	การเกษต้ร,	ความเห้ล่ื่�อมลื่ำาทางสัทิธุิ
สัวัสัดิำการปัระชาชน,	 การม่ส่ัวนรว่ม	 โปัรง่ใสั	 แลื่ะ
ต้รวจสัอบัได้ำขัองปัระชาชน,	 การสั่งเสัรมิวิสัาห้กิจ
ขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำยอ่ม	(SME)	ปัระกอบัด้ำวย	

	 ซึ่ึ�งยุทธุศาสัต้ร์การพัื่ฒนารัฐบัาลื่
ดิำจิทัลื่ทั�ง	 4	 ยุทธุศาสัต้ร์ดัำงท่�กล่ื่าวมาน่�	
มุ่งห้วังให้้นำาไปัสัู่ เปั้าห้มายขัองปัระเทศ 
ในด้ำาน	 	 “การลดความเหล่�อมลำาในการ
เข้้าถึึงบรกิารและสวัสดิการข้องประชาชน 
การเพิ่ิ�มข้ีดความสามารถึทางการแข้่งขั้น
ให้กับผู้้้ประกอบการวิสาหกิจข้นาดกลาง
และข้นาดย่่อมข้องไทย่ การสรา้งให้เกิด
ความโปร่งใสในการทำางานข้องภาครัฐ 
ที�ประชาชนสามารถึตรวจสอบได้ และการ
สรา้งการมีส่วนรว่มข้องประชาชนในการ
ข้บัเคล่�อนนโย่บาย่สำาคัญข้องประเทศ”  

ยุ่ทธศาสตรท์ี� 1 ย่กระดับคุณภาพิ่การให้
บรกิารแก่ประชาชนด้วย่เทคโนโลย่ีดิจิทัล 
ซึ่ึ�งปัระกอบัไปัด้ำวย	4	มาต้รการ	7	แผนงาน	
17	โครงการ	

ยุ่ทธศาสตรท์ี� 2 อำานวย่ความสะดวกภาค
ธุรกิจไทย่ด้วย่เทคโนโลย่ดิีจิทลั ซึ่ึ�งปัระกอบั
ไปัด้ำวย	5	มาต้รการ	6	แผนงาน	8	โครงการ

ยุ่ทธศาสตรที์� 3 ผู้ลักดันให้เกิดธรรมาภิบาล 
ข้้อม้ลภาครัฐในทุกกระบวนการทำางาน
ข้องภาครฐั ซึึ่�งปัระกอบัไปัด้ำวย	3	มาต้รการ 
	4	แผนงาน	11	โครงการ	

ยุ่ทธศาสตรท์ี� 4 พิ่ัฒนากลไกการมีส่วน
รว่มข้องทุกภาคสว่น รว่มขั้บเคล่�อนรฐับาล
ดิจิทัล ซึ่ึ�งปัระกอบัไปัด้ำวย	 3	 มาต้รการ	 
3	แผนงาน	5	โครงการ

 ดังนั�น (ร่าง) แผู้นพัิ่ฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ข้องประเทศไทย่ พิ่.ศ. 2563-2565 ฉบับนี� จึงมี
วตัถึุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่

• เพื่่�อบููรณาการการดำำาเนิินิงานิรว่มกันิระหว่าง

ภาครฐั ภาคเอกชนิ และประชาชนิ

• เพื่่� อ ให้มีกรอบูการขัับู เคล่� อนิกิจกรรม/

โครงการที่ี�ชัดำเจนิม่่งสูู่่จด่ำหมายเดีำยวกันิ

• เพื่่�อกำาหนิดำกรอบูการขับัูเคล่�อนิการบููรณาการ

รฐับูาลดิำจิที่ัลที่ี�สู่ำาคัญ สู่ำาหรบัูกำาหนิดำประเด็ำนิ

แผนิบููรณาการประจำาปงีบูประมาณ 

• เพื่่�อกำาหนิดำหน่ิวยงานิหลักและหน่ิวยงานิรอง

ในิการขัับูเคล่�อนิประเด็ำนิที่ี�เกี�ยวขั้อง พื่ร้อม

กรอบูงบูประมาณในิการดำำาเนิินิงานิ

• เพ่ื่�อเป็นิกรอบูแนิวที่างให้หน่ิวยงานิภาครัฐ 

จัดำที่ำาแผนิการดำำาเนิินิงานิที่ี�สู่อดำคล้องกับู 

พื่ระราชบัูญญัติิการบูริการงานิและการให้

บูรกิารภาครฐัผ่านิระบูบูดิำจิที่ลั พื่.ศ. 2562 
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สารุบัญ

ที่ี�มาและความสู่ำาคัญขัอง (รา่ง) แผนิพื่ัฒนิารฐับูาลดิำจิที่ัล

ขัองประเที่ศไที่ย พื่.ศ. 2563-2565

ความสู่อดำคล้องเช่�อมโยงกับูนิโยบูายและแผนิระดัำบูชาติิที่ี�

เกี�ยวขัอ้ง

วิเคราะห์สู่ถึานิการณ์ขัองการพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลั

การพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

ขัองปัระเทศไทยแลื่ะต่้างปัระเทศ

ปัระเด็ำนความทา้ทายในการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

สู่าระสู่ำาคัญขัองแผนิพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลัขัอง
ประเที่ศไที่ย พื่.ศ. 2563-2565

เป้ัาห้มายขัองแผนแลื่ะตั้วช่�วดัำความสัำาเรจ็
ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 1	ยกระดัำบัคณุ์ภาพื่การให้้บัรกิารแก่
ปัระชาชนด้ำวยเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่
ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 2	อำานวยความสัะดำวกภาคธุุรกิจไทย
ด้ำวยเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่
ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 3	ผลัื่กดัำนให้้เกิดำธุรรมาภิบัาลื่ข้ัอมลูื่
ภาครฐัในทกุกระบัวนการทำางานขัองรฐั
ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 4 พื่ฒันากลื่ไกการมส่ัว่นรว่มขัองทกุ
ภาคส่ัวน	รว่มขัับัเคล่ื่�อนรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่
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ภาคผนวิก 3 คำาอธิบิายตัวช่�วดัรายยุที่ธิศัาส่ตร์
ภาคผนวิก 4 รายการมาตรฐาน หลักเกณฑ์์ คู่มอ่
และกฎหมายที่่�เก่�ยวขอ้ง
ภาคผนวิก 5 คำาส่ั�งแต่งตั�งคณะที่ำางานจััดที่ำา (รา่ง) 
แผนพฒันารฐับาลดิจิัที่ลัของประเที่ศัไที่ย  
พ.ศั. 2563-2565
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9สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

	 ในปัจัจบุันักระแสัขัองการเปัล่ื่�ยนแปัลื่งจากเทคโนโลื่ย่

ดิำจิทลัื่	 (Digital	Disruption)	ต่้อการให้้บัรกิารแลื่ะการดำำาเนิน

ธุุรกรรมต่้าง	ๆ	มค่วามสัำาคัญต่้อการดำำาเนินช่วิต้ขัองปัระชาชน

แลื่ะการปัระกอบักิจการต่้าง	ๆ	มากยิ�งขึั�นอย่างก้าวกระโดำดำ

ดัำงจะเห็้นได้ำจากผลื่สัำารวจจำานวนผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ต้ในปัระเทศไทย

ม่มากกว่า	 47.5	 ล้ื่านคน	จากผลื่สัำารวจในปัี	 2562	 คิดำเปั็น

รอ้ยลื่ะ	71.5	ขัองปัระชากรทั�งห้มดำในปัระเทศไทย	ซึ่ึ�งสัอดำคล้ื่องกับั

รายงานการจัดำทำาดัำชน่รฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	 ขัององค์การ

สัห้ปัระชาชาติ้	(UN	e-Government	Index)	ในปีั	2563	ท่�ได้ำม่

การรายงานจำานวนผู้ ใช้ อินเทอร์เน็ต้บัรอดำแบันด์ำผ่าน

อุปักรณ์์สั่�อสัารเคล่ื่�อนท่�อยู่ในระดัำบัสูัง	 ซึึ่�งทำาให้้การดำำาเนิน

ธุุรกรรมผ่านช่องทางออนไลื่น์	การชำาระค่าสัินค้าแลื่ะบัรกิาร	

การซึ่่�อสันิค้าแลื่ะบัรกิาร	การสัั�งอาห้าร	รวมถึึงการรบัับัรกิารจาก

ภาครฐัมส่ัดัำสัว่นท่�เพื่ิ�มมากขึั�น

	 การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งทางด้ำานเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมดัำงท่�

กล่ื่าวมาน่�	 สั่งผลื่ให้้ภาคสั่วนต่้าง	 ๆ	จะต้้องม่การปัรบััตั้วให้้

สัอดำรบัักับัพื่ฤติ้กรรมขัองผูร้บัับัรกิารท่�เปัล่ื่�ยนแปัลื่งไปั	ต้ลื่อดำจน

การระบัาดำขัองโรคไวรสัั	Covid-19	ท่�ทำาให้้สัังคมเขั้าสัู่ยุคขัอง

ความปักติ้ให้ม่	 (New	Normal)	ต้ามแผนการปัฏิรูปัปัระเทศ

ด้ำานการบัรหิ้ารราชการแผน่ดิำนท่�	จะต้้องดำำาเนินการให้้สัอดำรบัั

กับัพื่ฤติ้กรรมขัองผู้คนจะต้้องเว้นระยะห่้าง	 แลื่ะลื่ดำการ

สััมผัสัรา่งกายระห้ว่างกัน	 ยิ�งทำาให้้ความจำาเปั็นขัองการนำา

เทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มาใช้งานสัำาห้รบััการให้้บัรกิารเพื่ิ�มมากขัึ�น	

โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�งการให้้บัริการภาครัฐ	 ซึ่ึ�งท่�ผ่านมาผู้รับั

บัรกิารมักจะต้้องไปัรบัับัรกิารยังสัถึานท่�ให้้บัรกิารซึึ่�งม่ความ

แออัดำ	 ดัำงจะเห็้นได้ำจากบัริการท่�สัำาคัญอย่างบัริการทาง

ด้ำานสุัขัภาพื่ในสัถึานบัริการขัองภาครัฐท่�ม่ผู้เขั้ารับับัริการ

จำานวนมาก	 แลื่ะจะต้้องใช้เวลื่านานในการรอเขั้ารบัับัรกิาร	

สั่งผลื่ให้้ผู้รับับัริการเสั่ยเวลื่าในการปัระกอบัอาช่พื่	 อ่กทั�ง

ยังม่ความเส่ั�ยงท่�จะเกิดำการแพื่ร่ระบัาดำขัองโรคได้ำง่ายขัึ�น	

นอกจากผลื่กระทบัทางสัังคมแลื่ะสัุขัภาพื่แล้ื่วนั�นผลื่กระทบั

ทางเศรษฐกิจก็อยู่ในสัภาวะวิกฤต้ท่�ภาครัฐม่ความจำาเปั็น

เรง่ด่ำวนท่�จะต้้องแก้ไขัปััญห้าเศรษฐกิจขัองปัระเทศ	โดำยเฉพื่าะ

อย่างยิ�งการสั่งเสัรมิการลื่งทุนแลื่ะการสันับัสันุนการปัระกอบั

ที่ �มาแล้ะความสำาคัญ
ข้อง (ร่าง) แผนพั

ฒ
นารัฐบาล้ดิจิที่ล้ข้องประเที่ศไที่ย พั

.ศ. 2563-2565
CHA

PTER 1        /

การขัองวสิัาห้กิจขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำยอ่ม	ซึ่ึ�งห้มายรวมไปัถึึงผู้

ปัระกอบัการรายย่อย	ห้รอ่ผูป้ัระกอบัการอิสัระ	ท่�ม่ความอ่อนไห้ว

ต่้อการเปัล่ื่�ยนแปัลื่งทางเศรษฐกิจสัูง	 โดำยจากรายงานความ

ยาก-งา่ยในการปัระกอบักิจการในปัระเทศไทยขัองธุนาคารโลื่ก	

(Ease	 of	 Doing	 Businesses)	 	 ในปัี	 2020	 ซึ่ึ�งพื่บัว่า

ปัระเทศไทยยังต้้องม่การปัรบััปัรุงในขัั�นต้อนแลื่ะกระบัวนการ

ในการปัระกอบักิจการต่้าง	ๆ	 เช่น	การขัอใบัอนุญาต้ก่อสัรา้ง	

การค้าชายแดำน	การจดำทะเบัย่นทรพัื่ยส์ันิ	เปัน็ต้้น	ซึ่ึ�งเทคโนโลื่ย่

แลื่ะนวตั้กรรมดิำจิทลัื่สัามารถึเขัา้มาชว่ยอำานวยความสัะดำวก	แลื่ะ

ลื่ดำต้้นทนุให้้กับัผูป้ัระกอบัการ	จะสัามารถึชว่ยให้้ภาพื่รวมขัอง

การค้า	แลื่ะการลื่งทนุขัองปัระเทศขัยายตั้วเพื่ิ�มขัึ�นอ่กครั�ง

สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

	 จากบัรบิัทขัองการเปัล่ื่�ยนแปัลื่งทางเศรษฐกิจแลื่ะ

สัังคมท่�กล่ื่าวมาน่�	 ทำาให้้ภาครฐัเล็ื่งเห็้นความจำาเปั็นท่�จะต้้อง

ม่การปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการให้้ห้น่วยงานภาครฐั	 ซึ่ึ�งรวมทั�ง

การให้้บัรกิารแลื่ะกระบัวนการทำางานให้้อยู่ในรูปัแบับัดิำจิทัลื่	

(Digital	 Transformation)	 เพื่่�อรองรับักับัพื่ฤติ้กรรมแลื่ะ

สัถึานการณ์์ในความต้้องการรบัับัรกิารผ่านช่องทางออนไลื่น์

ขัองปัระชาชนแลื่ะภาคธุุรกิจมากยิ�งขัึ�น	 ซึ่ึ�งการท่�จะทำาให้้

การปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัน่�อย่างเปั็นรูปัธุรรม	 รฐับัาลื่จึงได้ำม่

การต้ราพื่ระราชบััญญัติ้การบัริการงานแลื่ะการให้้บัริการ

ภาครฐัผ่านช่องทางดิำจิทัลื่	พื่.ศ.	 2562	ซึ่ึ�งได้ำม่การกำาห้นดำให้้

ม่การจัดำทำาแผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	 เพื่่�อ

รองรับัการดำำาเนินการปัรับัเปัล่ื่�ยนกระบัวนการให้้บัริการ	

แลื่ะการทำางานขัองภาครฐัให้้สัอดำคล้ื่องกับัยุทธุศาสัต้รช์าติ้	

แผนปัฏิ รูปัปัระเทศ	 แผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคม

แห่้ งชา ติ้ 	 แลื่ะแผน ดิำ จิทั ลื่ เพื่่� อ เ ศ รษฐ กิจแลื่ะสัั งคม	

ด้ำวยเห้ตุ้น่�	 สัำานักงานพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่จึงได้ำดำำาเนินการ

จัดำทำา	 (ร่าง)	 แผนพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	

พื่ .ศ . 	 2563 -2565 	 โดำยม่ วั ต้ถึุ ปั ระสัง ค์ ดัำ ง ต่้ อ ไปั น่�

เพื่่�อ บูัรณ์าการการดำำาเนินงานร่วมกันระห้ว่างภาครัฐ	

ภาคเอกชนแลื่ะปัระชาชน
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11สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

	 (ร่าง)	 แผนพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	

พื่.ศ.	 2563-2565	ฉบัับัน่�ปัระกอบัไปัด้ำวย	การอธุิบัายความ

สัอดำคล้ื่องต้ามนโยบัายแลื่ะแผนระดัำบัชาติ้ท่�เก่�ยวข้ัอง	 ได้ำแก่	

แผนยุทธุศาสัต้รช์าติ้	20	ปั	ีแผนแมบ่ัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้

แผนปัฏิรูปัปัระเทศ	แผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้

ฉบับััท่�	12	แลื่ะแผนดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม	การวเิคราะห์้

สัถึานการณ์์ขัองการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	สัาระสัำาคัญขัอง	(รา่ง)	

แผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	พื่.ศ.	 2563-2565

แลื่ะแนวทางการขัับัเคล่ื่�อนขัองแผนพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่	

เพื่่�อเปั็นกรอบัแนวทางให้้ห้น่วยงานภาครัฐดำำาเนินการ

ปัรับัเปัล่ื่� ยนสัู่ การเปั็นองค์กรดิำ จิทัลื่อย่างเ ต็้ม รูปัแบับั		

1.

2.

3.

4.

5.

เพ่ื่�อบููรณาการ การดำำาเนิินิงานิรว่มกันิระหว่าง

ภาครฐั ภาคเอกชนิ และประชาชนิ

เพื่่�อให้มกีรอบูการขับัูเคล่�อนิกิจกรรม/

โครงการที่ี�ชดัำเจนิม่ง่สูู่จ่ด่ำหมายเดีำยวกันิ

เ พ่ื่� อ กำา ห นิ ดำ ก ร อ บู ก า ร ขัั บู เ ค ล่� อ นิ

การบููรณาการรฐับูาลดิำจิที่ลัทีี่�สู่ำาคัญ สู่ำาหรบัู

กำาหนิดำประเด็ำนิแผนิบููรณาการประจำาปี

งบูประมาณ

เพื่่�อกำาหนิดำหน่ิวยงานิหลักและหน่ิวยงานิรอง

ในิการขัับูเคล่�อนิประเด็ำนิที่ี�เกี�ยวข้ัอง พื่รอ้ม

กรอบูงบูประมาณในิการดำำาเนิินิงานิ

เพื่่�อเป็นิกรอบูแนิวที่างให้หน่ิวยงานิภาครฐั

จัดำที่ำาแผนิการดำำาเนิินิงานิที่ี�สู่อดำคล้องกับู 

พื่ระราชบูัญญัติิการบูรกิารงานิและการให้

บูรกิารภาครฐัผ่านิระบูบูดิำจิทัี่ล พื่.ศ. 2562

ที่ �มาแล้ะความสำาคัญ
ข้อง (ร่าง) แผนพั

ฒ
นารัฐบาล้ดิจิที่ล้ข้องประเที่ศไที่ย พั

.ศ. 2563-2565
CHA
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 ที่า่มกลางกระแสู่ขัองการเปลี�ยนิแปลงที่ั�งที่าง
ด้ำานิเศรษฐกิจ สู่งัคม และสิู่�งแวดำล้อม ที่ำาให้รฐับูาลไที่ย
ได้ำมีความติระหนัิกถึึงกระแสู่ขัองการขัับูเคล่�อนิ 
(Driving Force) ที่ี�จะต้ิองนิำาไปสูู่ก่ารเปลี�ยนิแปลง
ต่ิาง ๆ ที่ั�งในิระยะสู่ั�นิและระยะยาว จึงที่ำาให้
รัฐบูาลได้ำกำาหนิดำแนิวที่างสู่ำาหรับูการพื่ัฒนิา
ประเที่ศในิระยะยาว โดำยได้ำมีการกำาหนิดำ
แผนิย่ที่ธศาสู่ติร์ชาติิ 20 ปี  เพื่่�อเป็นิกรอบู
แนิวที่างในิการพื่ัฒนิาประเที่ศและเพื่่�อให้บูรรล่
เปา้หมายในิระยะยาวนีิ� จึงได้ำมกีารกำาหนิดำแนิวที่าง
การพื่ัฒนิาในิระยะกลาง และระยะสัู่�นิ ได้ำแก่ 
แผนิแมบู่ที่ภายใต้ิย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิ 20 ป ีแผนิปฏิรูป
ประเที่ศ แผนิพื่ัฒนิาเศรษฐกิจและสู่ังคมแห่งชาติิ 
นิอกจากนีิ� จากการที่ี�กระแสู่ที่างเศรษฐกิจ และสู่งัคม
ดิำจิทัี่ลมีแนิวโน้ิมที่ี�จะพื่ัฒนิาและเติิบูโติมากยิ�งขัึ�นิ 
จึงได้ำมีการจัดำที่ำาแผนิดิำจิที่ัลเพื่่�อเศรษฐกิจ และ
สู่ังคม เพื่่�อรองรับูการพื่ัฒนิาดัำงกล่าว และ
การพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลัเปน็ิสู่ว่นิหนึิ�งขัองเปา้หมาย
ในิการพื่ัฒนิาเศรษฐกิจและสู่ังคมดิำจิที่ัล ดัำงนัิ�นิ
ความสู่อดำคล้องและเช่�อมโยงต่ิอแผนิ และนิโยบูาย
ระดัำบูชาติิต่ิาง ๆ มีรายละเอียดำดัำงต่ิอไปนีิ�

ความ่สอด้คล�อง
เช่�อม่โยงกับนโยบาย
และแผู้นรุะดั้บชาติ้
ท่�เก่�ยวข้�อง
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 ที่า่มกลางกระแสู่ขัองการเปลี�ยนิแปลงที่ั�งที่าง
ด้ำานิเศรษฐกิจ สู่งัคม และสิู่�งแวดำล้อม ที่ำาให้รฐับูาลไที่ย
ได้ำมีความติระหนัิกถึึงกระแสู่ขัองการขัับูเคล่�อนิ 
(Driving Force) ที่ี�จะต้ิองนิำาไปสูู่ก่ารเปลี�ยนิแปลง
ต่ิาง ๆ ที่ั�งในิระยะสู่ั�นิและระยะยาว จึงที่ำาให้
รัฐบูาลได้ำกำาหนิดำแนิวที่างสู่ำาหรับูการพื่ัฒนิา
ประเที่ศในิระยะยาว โดำยได้ำมีการกำาหนิดำ
แผนิย่ที่ธศาสู่ติร์ชาติิ 20 ปี  เพื่่�อเป็นิกรอบู
แนิวที่างในิการพื่ัฒนิาประเที่ศและเพื่่�อให้บูรรล่2แนิวที่างในิการพื่ัฒนิาประเที่ศและเพื่่�อให้บูรรล่2เปา้หมายในิระยะยาวนีิ� จึงได้ำมกีารกำาหนิดำแนิวที่าง2เปา้หมายในิระยะยาวนีิ� จึงได้ำมกีารกำาหนิดำแนิวที่าง2การพื่ัฒนิาในิระยะกลาง และระยะสัู่�นิ ได้ำแก่ 2การพื่ัฒนิาในิระยะกลาง และระยะสัู่�นิ ได้ำแก่ 2แผนิแมบู่ที่ภายใต้ิย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิ 20 ป ีแผนิปฏิรูป2แผนิแมบู่ที่ภายใต้ิย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิ 20 ป ีแผนิปฏิรูป2ประเที่ศ แผนิพื่ัฒนิาเศรษฐกิจและสู่ังคมแห่งชาติิ 2ประเที่ศ แผนิพื่ัฒนิาเศรษฐกิจและสู่ังคมแห่งชาติิ 2นิอกจากนีิ� จากการที่ี�กระแสู่ที่างเศรษฐกิจ และสู่งัคม2นิอกจากนีิ� จากการที่ี�กระแสู่ที่างเศรษฐกิจ และสู่งัคม2ดิำจิทัี่ลมีแนิวโน้ิมที่ี�จะพื่ัฒนิาและเติิบูโติมากยิ�งขัึ�นิ 2ดิำจิทัี่ลมีแนิวโน้ิมที่ี�จะพื่ัฒนิาและเติิบูโติมากยิ�งขัึ�นิ 2จึงได้ำมีการจัดำที่ำาแผนิดิำจิที่ัลเพื่่�อเศรษฐกิจ และ2จึงได้ำมีการจัดำที่ำาแผนิดิำจิที่ัลเพื่่�อเศรษฐกิจ และ2สู่ังคม เพื่่�อรองรับูการพื่ัฒนิาดัำงกล่าว และ2สู่ังคม เพื่่�อรองรับูการพื่ัฒนิาดัำงกล่าว และ2การพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลัเปน็ิสู่ว่นิหนึิ�งขัองเปา้หมาย2การพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลัเปน็ิสู่ว่นิหนึิ�งขัองเปา้หมาย2ในิการพื่ัฒนิาเศรษฐกิจและสู่ังคมดิำจิที่ัล ดัำงนัิ�นิ2ในิการพื่ัฒนิาเศรษฐกิจและสู่ังคมดิำจิที่ัล ดัำงนัิ�นิ2ความสู่อดำคล้องและเช่�อมโยงต่ิอแผนิ และนิโยบูาย2ความสู่อดำคล้องและเช่�อมโยงต่ิอแผนิ และนิโยบูาย2ระดัำบูชาติิต่ิาง ๆ มีรายละเอียดำดัำงต่ิอไปนีิ�2ระดัำบูชาติิต่ิาง ๆ มีรายละเอียดำดัำงต่ิอไปนีิ�2
ความ่สอด้คล�อง
เช่�อม่โยงกับนโยบาย
และแผู้นรุะดั้บชาติ้
ท่�เก่�ยวข้�อง
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 นโยบายและแผู้นรุะดั้บชาติ้ รุะดั้บท่� 1 ได้�แก่ 
แผู้นยุทธศาสต้ร์ุชาติ้ 20 ปี ซึื้�งม่่เป้าหม่ายในการุพััฒนา
ปรุะเทศ ให�ปรุะเทศชาติ้มั่�นคง ปรุะชาชนม่่ความ่สุข้
เศรุษฐกิจิพััฒนาอย่างต่้อเน่�อง สังคม่เป็นธรุรุม่
และฐานทรัุพัยากรุธรุรุม่ชาติ้ยั�งย่น ซึื้�งแบ่งออกเป็น 
6 ยุทธศาสต้ร์ุ โด้ยม่่ยุทธศาสต้ร์ุท่� (รุ่าง) แผู้นพััฒนา
รัุฐบาลดิ้จิิทัลฯ สาม่ารุถนำาไปส่้ความ่สำาเร็ุจิข้องแผู้น
จิำานวน 5 ยุทธศาสต้ร์ุ ได้�แก่ 

ย่ที่ธศาสู่ติร์ชาติิด้ำานิการสู่ร้างความสู่ามารถึในิการ

แข่ัง ขัันิ  ม่แนวทางขัองการพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำ จิทัลื่ท่� จะ

ต้อบัสันองต่้อการพัื่ฒนาอุต้สัาห้กรรมแลื่ะบัรกิารแห่้งอนาคต้	

การพื่ัฒนาโครงสัรา้งพ่ื่�นฐาน	 เช่�อมไทย	 เช่�อมโลื่ก	 แลื่ะการ

พื่ัฒนาเศรษฐกิจบันพื่่�นฐานผู้ปัระกอบัการยุคให้ม่	 เพื่่�อ

สัรา้งเสัรมิขัด่ำความสัามารถึในการแข่ังขันั	การพื่ฒันาเศรษฐกิจ	

แลื่ะการกระจายรายได้ำ

ย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิด้ำานิการปรบัูสู่มดำ่ลและพื่ัฒนิาระบูบูการ

บูรหิารจัดำการภาครฐั	 ซึึ่�งการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่สัามารถึ

ท่�จะดำำาเนินการเพื่่�อต้อบัสันองต่้อการให้้บัรกิารท่�ยึดำปัระชาชน

เป็ันศูนย์กลื่าง	การบัรหิ้ารงานแบับับูัรณ์าการ	การปัรบััปัรุง

ขันาดำขัองภาครฐัให้้เล็ื่กลื่งเห้มาะสัมกับัภารกิจ	 รวมไปัถึึงการ

พื่ัฒนาภาครฐัให้้ม่ความทันสัมัย	 ม่บุัคลื่ากรท่�เป็ันคนด่ำ	 แลื่ะ

ม่ความสัามารถึ	 แลื่ะภาครัฐจะต้้องม่ความโปัร่งใสัในการ

ดำำาเนินงาน	 เพื่่�อมุ่งสัู่ปัระสัิทธุิภาพื่การบัริห้ารจัดำการ	 แลื่ะ

การเขัา้ถึึงการให้้บัรกิารขัองภาครฐั

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.

ย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิด้ำานิการสู่รา้งโอกาสู่และความเสู่มอภาค

ที่างสู่ังคม	 ม่แนวทางในการดำำาเนินการเพื่่�อต้อบัสันองต่้อการ

ลื่ดำความเห้ล่ื่�อมลื่ำา	สัรา้งความเปัน็ธุรรมในทกุมติิ้	การกระจาย

ศูนยก์ลื่างความเจรญิทางเศรษฐกิจ	สังัคมแลื่ะเทคโนโลื่ย	่แลื่ะ

การเสัรมิสัรา้งพื่ลัื่งทางสังัคม	เพื่่�อมุ่งสัูค่วามเทา่เทย่ม	แลื่ะความ

เสัมอภาคขัองสังัคม

ย่ที่ธศาสู่ติร์ชาติิด้ำานิการพื่ัฒนิาและเสู่ริมสู่ร้างศักยภาพื่

ที่รัพื่ยากรมน่ิษย์ 	 ม่แนวทางในการสันับัสันุนการปัฏิรูปั

กระบัวนการเร่ยน รู้ ท่� ต้อบัสันองต่้อการเปัล่ื่� ยนแปัลื่ง

ในศต้วรรษท่�	 21	 แลื่ะการเสัรมิสัรา้งให้้คนไทยม่สัุขัภาวะท่�ด่ำ	

เพื่่�อมุง่สัูก่ารพื่ฒันาทรพัื่ยากรมนุษยข์ัองปัระเทศ

ย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิด้ำานิความมั�นิคง	 ม่แนวทางในการปั้องกัน

แลื่ะแก้ไขัปััญห้าท่�ม่ผลื่กระทบัต่้อความมั�นคง	แลื่ะการพื่ัฒนา

ศักยภาพื่ขัองปัระเทศให้้พื่รอ้มเผชิญภัยคุกคามท่�กระทบัต่้อ

ความมั�นคงขัองชาติ้	สัำาห้รบััปัระเด็ำนขัองความปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอร	์

(Cyber	Security)	แลื่ะการปัอ้งกันภัยคกุคามทางเทคโนโลื่ยท่่�

มโ่อกาสัเกิดำขัึ�นได้ำในอนาคต้

ความสอดคล้องเชื่ �อมโยงกับนโยบายแล้ะแผนระดับชื่าติที่ �เกั �ยวข้อง
CHA
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นโยบายและแผนระดัับชาติิ ระดัับท่ี่� 2 ปรุะกอบด้�วย แผู้นแม่่บท 

ภายใต้�ยุทธศาสต้ร์ุชาติ้ท่�การุพััฒนารัุฐบาลดิ้จิิทัลม่่ความ่ 

เก่�ยวข้�อง 5 ปรุะเด็้นจิาก 23 ปรุะเด็้น แผู้นปฏิิรุ้ปปรุะเทศ

จิำานวน 4 ด้�านจิาก 13 ด้�าน แผู้นพััฒนาเศรุษฐกิจิและสังคม่

แห่งชาติ้ฉบับท่� 12 ม่่ความ่เก่�ยวข้�องจิำานวน 5 ยุทธศาสต้ร์ุ 

จิากทั�งหม่ด้ 10 ยุทธศาสต้ร์ุ โด้ยม่่รุายละเอ่ยด้ดั้งต่้อไปน่� 

2

แผนิแมบู่ที่ภายใต้ิย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิ	ซึ่ึ�งการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

จะสัามารถึต้อบัสันองต่้อแนวทางการพื่ัฒนาปัระเทศต้าม 

แผนแม่บัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้ในปัระเด็ำนการบัริการ

ปัระชาชนแลื่ะปัระสัทิธุภิาพื่ภาครฐั	ปัระเด็ำนอุต้สัาห้กรรม	แลื่ะ

บัรกิารแห่้งอนาคต้	ปัระเด็ำนโครงสัรา้งพ่ื่�นฐานระบับัโลื่จิสัติ้กสั ์

แลื่ะดิำจิทัลื่	 ปัระเด็ำนความเสัมอภาค	 แลื่ะห้ลัื่กปัระกันทาง

สัังคมแลื่ะปัระเด็ำนการพัื่ฒนาการเรย่นรู	้ โดำยในแต่้ลื่ะปัระเด็ำน 

ม่ความเก่�ยวขัอ้งดัำงน่�	

ประเด็ำนิการบูริการประชาชนิและประสู่ิที่ธิภาพื่ภาครัฐ  

แบัง่ออกเปัน็แผนยอ่ยท่�เก่�ยวขัอ้ง	ได้ำแก่	แผนยอ่ยในการพัื่ฒนา

บัรกิารปัระชาชน	แผนยอ่ยการปัรบััสัมดำลุื่ภาครฐั	แผนยอ่ยการ

พื่ฒันาระบับับัรหิ้ารงานภาครฐั	แลื่ะแผนยอ่ยการสัรา้งแลื่ะพัื่ฒนา

บุัคลื่ากรภาครฐั	 เพื่่�อมุง่ต้อบัสันองต่้อยุทธุศาสัต้รช์าติ้ด้ำานการ

ปัรบััสัมดำลุื่	แลื่ะพื่ฒันาระบับัการบัรหิ้ารจัดำการภาครฐั

ประเด็ำนิอ่ติสู่าหกรรมและบูรกิารแห่งอนิาคติ	 แบั่งออกเปั็น 

แผนย่อยท่�เก่�ยวข้ัอง	 ได้ำแก่	แผนย่อยอุต้สัาห้กรรมแลื่ะบัรกิาร

ดิำจิทัลื่	 ข้ัอมูลื่แลื่ะปััญญาปัระดิำษฐ์	 แลื่ะแผนย่อยการพัื่ฒนา

ระบับันิเวศอุต้สัาห้กรรม	แลื่ะบัรกิารแห่้งอนาคต้	 เพื่่�อมุ่งเสัรมิ

ยุทธุศาสัต้รช์าติ้ด้ำานการสัรา้งความสัามารถึในการแขัง่ขันั

ประเด็ำนิโครงสู่ร้างพ่ื่�นิฐานิระบูบูโลจิสู่ติิกสู่์และดิำจิที่ัล  

แบั่งออกเปั็นแผนย่อยท่�เก่�ยวขั้อง	 ได้ำแก่	 แผนย่อยโครงสัรา้ง 

พื่่�นฐานดิำจิทัลื่เพื่่�อสันับัสันุนยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้ด้ำานการสัร้าง 

ความสัามารถึในการแขัง่ขััน	

ประเ ด็ำนิความเสู่มอภาคและหลักประกันิที่างสู่ังคม  

แบั่งออกเปั็นแผนย่อยท่�เก่�ยวข้ัอง	 ได้ำแก่	 แผนย่อยมาต้รการ

แบับัเจาะจงกลืุ่่มเปั้าห้มายเพื่่�อแก้ปััญห้าเฉพื่าะกลืุ่่ม	 เพื่่�อมุ่ง 

ต้อบัโจทย์ยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้ด้ำานการสัร้างโอกาสัแลื่ะความ 

เสัมอภาคทางสังัคม

ประเด็ำนิการพื่ัฒนิาการเรียนิรู้	 แบั่งออกเปั็นแผนย่อยท่�

เก่�ยวขั้อง	 ได้ำแก่	 แผนย่อยการปัฏิรูปักระบัวนการเร่ยนรู้ท่�

ต้อบัสันองต่้อการเปัล่ื่�ยนแปัลื่งในศต้วรรษท่�	 21	 เพื่่�อมุ่งต้อบั

ยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้ด้ำานการพื่ัฒนาแลื่ะเสัริมสัร้างศักยภาพื่

ทรพัื่ยากรมนุษย์

ประเด็ำนิความมั�นิคง จะปัระกอบัไปัด้ำวย	แผนย่อยการปัอ้งกัน

แลื่ะแก้ไขัปััญห้าท่�ม่ผลื่กระทบัต่้อความมั�นคง	 แลื่ะแผนย่อย

การพัื่ฒนาศักยภาพื่ขัองปัระเทศให้้พื่รอ้มเผชิญภัยคุกคาม

ท่�กระทบัต่้อความมั�นคงขัองชาติ้ในปัระเด็ำนท่�เก่�ยวขั้องกับั 

ความปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอรแ์ลื่ะภัยคกุคามทางเทคโนโลื่ย	่
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2.2

แผนิปฏิรูปประเที่ศด้ำานิการบูริหารราชการแผ่นิดิำนิ	 ซึ่ึ�ง

การพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่จะต้้องดำำาเนินการในสั่วนขัองการ

บัรกิารภาครฐั	 สัะดำวก	 รวดำเรว็	 แลื่ะต้อบัโจทย์ช่วิต้ปัระชาชน	

การพื่ัฒนาระบับัขั้อมูลื่ภาครัฐม่มาต้รฐาน	 ทันสัมัย	 แลื่ะ

เช่�อมโยงกันเพื่่�อก้าวสัู่รฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 การปัรบััปัรุงโครงสัรา้ง

ภาครัฐให้้ม่ขันาดำเล็ื่กลื่งแลื่ะกะทัดำรัดำ	 ปัรับัตั้วได้ำเร็ว	 แลื่ะ

ระบับังานม่ผลื่สััมฤทธุิ�สัูง	 การจัดำกำาลัื่งคนภาครัฐม่ขันาดำ

ท่�เห้มาะสัมแลื่ะมส่ัมรรถึนะสังูพื่รอ้มขับััเคล่ื่�อนยุทธุศาสัต้รช์าติ้

แผนิปฏิรูปประเที่ศด้ำานิเศรษฐกิจ	 ซึึ่�งการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

จะสันับัสันุนการเพื่ิ�มศักยภาพื่ในการแขั่งขัันขัองอุต้สัาห้กรรม

เศรษฐกิจดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทยแลื่ะเพื่ิ�มปัระสัิทธุิภาพื่

ทางเทคโนโลื่ย่	Big	Data

แผนิปฏิรูปที่างด้ำานิสู่ังคม	 ซึ่ึ�งการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่จะต้้อง

ดำำาเนินการสันับัสันุนให้้องค์กรปักครองท้องถิึ�นม่ห้น้าท่�ในการ

เก็บัรกัษา	แลื่ะพื่ฒันาขัอ้มูลื่แลื่ะสัารสันเทศด้ำานสังัคม	รวมถึึงม่

การปัรบััปัรุงขัอ้มูลื่อย่างต่้อเน่�อง	เพื่่�อสัรา้งปัระสัทิธุภิาพื่ในการ

จัดำสัรรทรพัื่ยากร

แผนิปฏิรูปการศึกษา	 ซึ่ึ�งการพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่จะต้้อง

ดำำาเนินการสันับัสันุนให้้ภาคการศึกษาพื่ัฒนาในสั่วนขัอง

การพื่ฒันาระบับัขัอ้มลูื่สัารสันเทศเพื่่�อการศกึษา

แผนิปฏิรูปประเที่ศ	 โดำยการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่สัามารถึท่�

จะต้้องสันองต่้อแนวทางการปัฏิรูปัปัระเทศในด้ำานการบัรหิ้าร

ราชการแผน่ดิำน	ด้ำานเศรษฐกิจ	ด้ำานสังัคม	แลื่ะด้ำานการศกึษา

2.2.1

2.2.3

2.2.4

2.2.2

ความสอดคล้องเชื่ �อมโยงกับนโยบายแล้ะแผนระดับชื่าติที่ �เกั �ยวข้อง
CHA

PTER 2        /



16

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 6 การบูรหิารจัดำการในิภาครฐั การป้องกันิ

การที่่จรติิประพื่ฤติิมิชอบูและธรรมาภิบูาลในิสัู่งคมไที่ย ซึ่ึ�ง

การพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่จะม่การดำำาเนินการในส่ัวนขัองการ

ปัรบััปัรุงโครงสัรา้งห้น่วยงาน	บัทบัาท	ภารกิจ	แลื่ะคุณ์ภาพื่

บุัคลื่ากรภาครฐัให้้มค่วามโปัรง่ใสั	ทันสัมยั	คล่ื่องตั้ว	มข่ันาดำท่�

เห้มาะสัม	เกิดำความคุ้มค่า	รวมทั�งมก่ารเพิื่�มปัระสิัทธุภิาพื่	แลื่ะ

ยกระดัำบัการให้้บัรกิารสัาธุารณ์ะให้้ได้ำมาต้รฐานสัากลื่แลื่ะการ

ปัอ้งกันแลื่ะปัราบัปัรามการทจุรติ้แลื่ะปัระพื่ฤติ้มชิอบั

ย่ที่ธศาสู่ติร์ที่ี� 7 การพัื่ฒนิาโครงสู่ร้างพื่่�นิฐานิและระบูบู 

โลจิสู่ติิกสู่ ์ซึ่ึ�งการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่จะสันับัสันุนในสัว่นขัองการ

สัง่เสัรมิการใชเ้ทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่ในการสัรา้งมลูื่ค่าเพื่ิ�มทางธุุรกิจ

ย่ที่ธศาสู่ติรที์ี่� 8 การพื่ัฒนิาวิที่ยาศาสู่ติร ์ เที่คโนิโลยี วิจัย

และนิวัติกรรม ซึ่ึ�งการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่สันับัสันุนการเพื่ิ�ม

ความสัามารถึในการปัระยุกต์้ใช้วิทยาศาสัต้ร์	 เทคโนโลื่ย่

แลื่ะนวัต้กรรม	 เพื่่�อยกระดัำบัความสัามารถึในการแขั่งขัันขัอง 

ภาคการผลิื่ต้แลื่ะบัรกิาร	รวมถึึงคุณ์ภาพื่ชว่ติ้ขัองปัระชาชน

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 2 การสู่รา้งความเปน็ิธรรมและลดำความเหล่�อม

ลำาในิสู่งัคม โดำยการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่จะสันับัสันุนแนวทาง

ในการดำำาเนินงานในส่ัวนขัองการกระจาย	การให้้บัรกิารภาครฐั 

ทั�งด้ำานการศึกษา	 สัาธุารณ์สุัขัแลื่ะสัวัสัดิำการท่�ม่คุณ์ภาพื่ 

ให้้ครอบัคลื่มุแลื่ะทั�วถึึง

แผนิพื่ฒันิาเศรษฐกิจและสู่งัคมแห่งชาติิ ฉบูบัูที่ี� 12	เปัน็กรอบั

แนวทางขัองการพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมขัองปัระเทศใน

ระยะเวลื่า	5	ปั	ีซึ่ึ�งการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่สัามารถึดำำาเนินการ

สันับัสันุนการพัื่ฒนาต้ามยุทธุศาสัต้รท์่�	6	การบัรหิ้ารจัดำการใน

ภาครฐั	การปัอ้งกันการทจุรติ้ปัระพื่ฤติ้มชิอบัแลื่ะธุรรมาภิบัาลื่ 

ในสัังคมไทย	 ยุทธุศาสัต้รท์่�	 7	 การพื่ัฒนาโครงสัรา้งพื่่�นฐาน

แลื่ะระบับัโลื่จิสัติ้กสั	์ยุทธุศาสัต้รท์่�	8	การพื่ฒันาวทิยาศาสัต้ร	์

เทคโนโลื่ย	่วิจัย	แลื่ะนวัต้กรรม	ยุทธุศาสัต้รท์่�	2	การสัรา้งความ

เปั็นธุรรม	แลื่ะลื่ดำความเห้ล่ื่�อมลื่ำาในสัังคมแลื่ะยุทธุศาสัต้รท์่�	 1	

การเสัรมิสัรา้งแลื่ะพื่ฒันาศกัยภาพื่ทุนมนุษย์

ย่ที่ธศาสู่ติรที์ี่� 1 การเสู่รมิสู่รา้งและพื่ฒันิาศกัยภาพื่ที่น่ิมน่ิษย ์

ซึ่ึ�งการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่สันับัสันุนแนวทางในการดำำาเนินงาน 

ในเร่�องขัองการยกระดัำบัคุณ์ภาพื่การศึกษาแลื่ะการเรย่นรู้

ต้ลื่อดำชว่ติ้

ย่ที่ธศาสู่ติรที์ี่� 5 การเสู่รมิสู่รา้งความมั�นิคงแห่งชาติิเพื่่�อการ

พื่ฒันิาประเที่ศสูู่่ความมั�งคั�งและยั�งยน่ิ	 โดำยการพื่ฒันารฐับัาลื่

ดิำจิทัลื่มุ่งท่�จะให้้ปัระเทศไทยม่ความพื่รอ้มต่้อการรบััม่อภัย

คกุคาม	ทั�งภัยคุกคามทางทห้ารแลื่ะภัยคุกคามอ่�น	ๆ 	โดำยเฉพื่าะ

ภัยคุกคามทางไซึ่เบัอรแ์ลื่ะความปัลื่อดำภัยระบับัดิำจิทลัื่ภาครฐั

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.32.3.3

2.3.5

2.3.4

2.3.6

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
งเ

ชื่� อ
มโ

ยง
กับ

นโ
ยบ

าย
แล้

ะแ
ผน

ระ
ดับ

ชื่า
ติที่

� เกั
� ยว

ข้อ
ง

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 2



17สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

แผนิดิำจิที่ัลเพื่่�อเศรษฐกิจและสู่ังคม 	 ปัระกอบัไปัด้ำวย	

ยุทธุศาสัต้รท์่�	 4	 ปัรบััเปัล่ื่�ยนภาครฐัสัู่การเปั็นรฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	

ยุทธุศาสัต้ร์ท่�	 2	 ขัับัเคล่ื่�อนเศรษฐกิจด้ำวยเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่	

ยุทธุศาสัต้ร์ท่�	 3	 สัร้างสัังคมคุณ์ภาพื่ท่�ทั�วถึึงเท่าเท่ยมด้ำวย

เทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่	แลื่ะยุทธุศาสัต้รท์่�	5	พัื่ฒนากำาลัื่งคนให้้พื่รอ้ม

เขัา้สัูยุ่คเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมดิำจิทลัื่	

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 4 ปรบัูเปลี�ยนิภาครฐัสูู่่การเป็นิรฐับูาลดิำจิที่ัล  

ซึ่ึ�งจะต้้องม่การดำำาเนินงานในสั่วนขัองการจัดำให้้ม่บัริการ

อัจฉรยิะ	(Smart	Service)	ท่�ขัับัเคล่ื่�อนโดำยความต้้องการขัอง

ปัระชาชนห้รอ่ผู้ใช้บัรกิาร	 (Citizen	Driven)	การปัรบััเปัล่ื่�ยน

การทำางานภาครฐัด้ำวยเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่ให้้ม่ปัระสิัทธุภิาพื่แลื่ะ 

ธุรรมาภิบัาลื่	การสันับัสันุนให้้มก่ารเปิัดำเผยขัอ้มลูื่ท่�เปัน็ปัระโยชน์	

(Open	 Data)	 แลื่ะให้้ปัระชาชนม่สั่วนร่วมในกระบัวนการ

ทำางานขัองภาครฐั	 (Open	Government)	 นำาไปัสู่ัการเปั็น

ดิำจิทลัื่ไทยแลื่นด์ำ	การพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์บัรกิารพื่่�นฐานภาครฐั 

(Government	Service	Platform)

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 3 สู่รา้งสู่ังคมค่ณภาพื่ทีี่�ที่ั�วถึึงเที่่าเที่ียมด้ำวย

เที่คโนิโลยดิีำจิที่ลั	ซึ่ึ�งจะต้้องมก่ารดำำาเนินการสัรา้งโอกาสั	แลื่ะ

ความเท่าเท่ยมในการเขั้าถึึง	 แลื่ะใช้ปัระโยชน์จากเทคโนโลื่ย่

ดิำจิทลัื่	การสัรา้งสั่�อ	คลัื่งสั่�อ	แลื่ะแห้ล่ื่งเรย่นรูดิ้ำจิทลัื่เพื่่�อการเรย่นรู ้

ต้ลื่อดำช่วติ้ท่�ปัระชาชนเขัา้ถึึงได้ำอยา่งสัะดำวก	การเพื่ิ�มโอกาสัใน

การเรย่นรู	้แลื่ะได้ำรบัับัรกิารการศึกษา	แลื่ะการเพื่ิ�มโอกาสัการ

ได้ำรบัับัรกิารทางการแพื่ทย์แลื่ะสัขุัภาพื่ท่�ทนัสัมยัทั�วถึึง

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 5 พื่ฒันิากำาลังคนิให้พื่รอ้มเขัา้สูู่่ย่คเศรษฐกิจและ

สู่งัคมดิำจิที่ลั	ซึ่ึ�งจะต้้องมก่ารดำำาเนินการในสัว่นขัองการพื่ฒันา

ทักษะด้ำานเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่ให้้แก่บุัคลื่ากรในต้ลื่าดำแรงงาน	 

ทั�งบุัคลื่ากรภาครฐัแลื่ะเอกชน	ทุกสัาขัาอาชพ่ื่	การส่ังเสัรมิการ

พื่ัฒนาทักษะ	ความเช่�ยวชาญเฉพื่าะด้ำานท่�รองรบััเทคโนโลื่ย่

ให้ม่ในอนาคต้	แลื่ะการพื่ัฒนาผู้บัรหิ้ารเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศ	

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 6 สู่รา้งความเช่�อมั�นิในิการใชเ้ที่คโนิโลยดิีำจิที่ลั 

ซึ่ึ�งจะต้้องม่การดำำาเนินการในส่ัวนขัองการจัดำให้้ม่ระบับันิเวศ

ท่�เห้มาะสัมต่้อการดำำาเนินธุุรกิจ	แลื่ะการปัรบััปัรุงคุณ์ภาพื่ชว่ติ้

ขัองปัระชาชน	 โดำยสัรา้งความมั�นคงปัลื่อดำภัยในการใช้งาน

เทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่ด้ำวยการกำาห้นดำมาต้รฐาน	กฎ	ระเบั่ยบั	แลื่ะ

กติ้กา	 ให้้ม่ความทันสัมัยแลื่ะม่ปัระสิัทธุิภาพื่	การดำำาเนินการ

ปัรบััปัรุงกฎห้มายท่�เก่�ยวขั้องกับัเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมดิำจิทัลื่ให้้

ม่ความทันสัมัยแลื่ะการสัรา้งความเช่�อมั�นในการใช้เทคโนโลื่ย่

ดิำจิทลัื่	แลื่ะการทำาธุุรกรรมออนไลื่น์

ย่ที่ธศาสู่ติรที์ี่� 2 ขัับูเคล่�อนิเศรษฐกิจด้ำวยเที่คโนิโลยีดิำจิที่ัล  

ซึ่ึ�งจะต้้องมก่ารดำำาเนินงานในสัว่นขัองการเพื่ิ�มขัด่ำความสัามารถึ

ในการแขัง่ขันัขัองภาคธุุรกิจ	เพื่่�อสัรา้งมลูื่ค่าเพื่ิ�มทางเศรษฐกิจ

แลื่ะสัง่เสัรมิขัด่ำความสัามารถึในการแขัง่ขันั	ด้ำวยการใชเ้ทคโนโลื่ย่

ดิำจิทลัื่ปัฏิรูปัการทำาธุุรกิจต้ลื่อดำจนห่้วงโซึ่ค่ณุ์ค่า	การเรง่รดัำการ

สัรา้งธุุรกิจเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่	 (Digital	Technology	Startup)	

เพื่่�อเปั็นฟันเฟืองสัำาคัญในการขัับัเคล่ื่�อนเศรษฐกิจดิำจิทัลื่	แลื่ะ

การพื่ฒันาอุต้สัาห้กรรมเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่ให้้มค่วามเขัม้แขัง็	แลื่ะ

สัามารถึแขัง่ขันัได้ำในอนาคต้

นโยบายและแผู้นรุะดั้บชาติ้รุะดั้บท่�  3 ได้�แก่  
แผู้นดิ้จิิทัลเพ่ั�อเศรุษฐกิจิและสังคม่ท่�เป็นแผู้นท่�
ออกแบบม่าเพ่ั�อรุองรัุบการุพััฒนาเศรุษฐกิจิและ
สังคม่ดิ้จิิทัล  
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ประสิิทธิิภาพการบริหารจััดการและ 
การเข้้าถึึงการให้บริการข้องภาครัฐ

ขี้ดความสิามารถึ 
ในการแข่้งขั้น การพัฒนา 

เศรษฐกิจั และการกระจัายรายได้

แผน
ยุุทธศาสตร์์
ชาติ 20 ปีี

แผนแม่่บทตาม่
ยุุทธศาสตร์์ชาติ

แผนปีฏิิรู์ปี
ปีร์ะเทศ

แผนพััฒนา
เศร์ษฐกิิจและ
สังคม่แห่่งชาติ

แผนดิิจิทัล
เพ่ั�อเศร์ษฐกิิจ 
และสังคม่

ยุุทธศาสตร์์ชาติด้ิานกิาร์ปีรั์บสม่ดุิล 
และพััฒนาร์ะบบกิาร์บริ์ห่าร์จัดิกิาร์ภาครั์ฐ

1. ภาครัฐัที่่�ยึดึปรัะชาชนเปน็ศููนยึก์ลาง 
2. ภาครัฐับรัหิารังานแบบบูรัณาการั
3. ภาครัฐัมีข่นาดเล็กลง เหมีาะสมีกับภารักิจ
4. ภาครัฐัมีค่วามีที่นัสมียัึ
5. บุคลากรัภาครัฐัเปน็คนด่และเก่ง
6. ภาครัฐัมีค่วามีโปรัง่ใส

ยุุทธศาสตร์์ชาติด้ิานกิาร์สร้์าง 
ความ่สาม่าร์ถในกิาร์แข่่งขั่น

1. อุุตสาหกรัรัมีและบรักิารัแห่งอุนาคต
2. โครังสรัา้งพื้้�นฐาน เช้�อุมีไที่ยึ เช้�อุมีโลก
3. พื้ฒันาเศูรัษฐกิจบนพื้้�นฐานผูู้ป้รัะกอุบการัยุึคใหมี่

ปีร์ะเด็ินกิาร์บริ์กิาร์ปีร์ะชาชนและ
ปีร์ะสิทธิภาพัภาครั์ฐ

ปีร์ะเด็ินแผนอุตสาห่กิร์ร์ม่และบริ์กิาร์แห่่ง
อนาคต และปีร์ะเด็ินโคร์งสร้์างพ่ั�นฐานฯ

1. แผู้นยึอุ่ยึการัพื้ฒันาบรักิารัปรัะชาชน
2. แผู้นยึอุ่ยึการัปรับัสมีดลุภาครัฐั
3. แผู้นยึอุ่ยึการัพื้ฒันารัะบบบรัหิารังานภาครัฐั
4. แผู้นยึอุ่ยึการัสรัา้งและพัื้ฒนาบุคลากรัภาครัฐั

1. แผู้นยึอุ่ยึอุุตสาหกรัรัมีและบรักิารัดิจิที่ลั  
ขอุ้มีลูและปญัญาปรัะดิษฐ์

2. แผู้นยึอุ่ยึการัพื้ฒันารัะบบนิเวศูอุุตสาหกรัรัมี 
และบรักิารัแห่งอุนาคต

3. แผู้นยึอุ่ยึโครังสรัา้งพื้้�นฐานด้านดิจิที่ลั
4. แผู้นยึอุ่ยึการัสรัา้งรัะบบนิเวศูที่่�เอุ้�อุ 

ต่อุการัดำาเนินธุุรักิจ

แผนปีฏิิรู์ปีด้ิานกิาร์ปีรั์บสม่ดุิลภาครั์ฐ แผนปีฏิิรู์ปีทางเศร์ษฐกิิจ
1. บรักิารัภาครัฐั สะดวก รัวดเรัว็ และตอุบโจที่ย์ึชว่ติ

ปรัะชาชน
2. รัะบบขอุ้มีลูภาครัฐัม่ีมีาตรัฐาน ที่นัสมียัึ และเช้�อุมี

โยึงกัน
3. โครังสรัา้งภาครัฐักะทัี่ดรัดั ปรับัตัวได้เรัว็ และรัะบบ

งานมีผู่้ลสมัีฤที่ธุิ�สงู 
4. กำาลังคนภาครัฐัม่ีขนาดที่่�เหมีาะสมี และม่ีสมีรัรัถนะ

สงูพื้รัอุ้มีขบัเคล้�อุนยุึที่ธุศูาสตรัช์าติ

1. อุุตสาหกรัรัมีเศูรัษฐกิจดิจิที่ลั

2. การัเพื้ิ�มีปรัะสทิี่ธุภิาพื้ที่างเที่คโนโลยึ ่Big Data

ยุุทธศาสตร์์ท่� 6 กิาร์บริ์ห่าร์จัดิกิาร์ในภาครั์ฐ  
กิาร์ป้ีองกัินทุจริ์ตมิ่ชอบและธร์ร์ม่าภิบาลใน
สังคม่ไทยุ

1. ลดสดัสว่นค่าใชจ่้ายึด้านบุคลากรั และเพื้ิ�มี
ปรัะสิที่ธุภิาพื้การับรัหิารัจัดการัและการัให้บรักิารั
ขอุงภาครัฐั และปรัะสิที่ธุภิาพื้การัปรัะกอุบธุุรักิจ
ขอุงปรัะเที่ศู

2. เพื้ิ�มีคะแนนดัชน่การัรับัรูัก้ารัที่จุรัติให้สงูขึ�น

ยุุทธศาสตร์์ท่� 7 กิาร์พััฒนาโคร์งสร้์าง 
พ่ั�นฐานและร์ะบบโลจิสติกิส์
การัพื้ฒันาเศูรัษฐกิจดิจิที่ลั

ยุุทธศาสตร์์ท่� 8 กิาร์พััฒนาวิทยุาศาสตร์์ 
เทคโนโลยุ่ วิจัยุและนวัตกิร์ร์ม่
เพื้ิ�มีความีสามีารัถในการัปรัะยุึกต์ใชว้ทิี่ยึาศูาสตรั ์
เที่คโนโลยึ ่และนวัตกรัรัมี เพื้้�อุยึกรัะดับความีสามีารัถ 
การัแขง่ขนัขอุงภาคการัผู้ลิตและบรักิารั และคณุภาพื้
ชวิ่ตขอุงปรัะชาชน

ยุุทธศาสตร์์ท่� 4 ปีรั์บเปีล่�ยุนภาครั์ฐ 
สู่กิาร์เป็ีนรั์ฐบาลดิิจิทัล

1. จัดให้มีบ่รักิารัอัุจฉรัยิึะ (Smart Service)  
ที่่�ขบัเคล้�อุนโดยึความีต้อุงการัขอุงปรัะชาชน 
หรัอุ้ผูู้้ใชบ้รักิารั (Citizen Driven)

2. ปรับัเปล่�ยึนการัที่ำางานภาครัฐัด้วยึเที่คโนโลยึดิ่จิที่ลั 
ให้มีป่รัะสทิี่ธุภิาพื้และธุรัรัมีาภิบาล

3. สนับสนุนให้มีก่ารัเปิดเผู้ยึขอุ้มีลูที่่�เปน็ปรัะโยึชน์ 
(Open Data) และให้ปรัะชาชนมีส่ว่นรัว่มีใน 
กรัะบวนการัที่ำางานขอุงรัฐั (Open Government) 
นำาไปสูก่ารัเปน็ดิจิที่ลัไที่ยึแลนด์

4. พื้ฒันาแพื้ลตฟอุรัม์ีบรักิารัพื้้�นฐานภาครัฐั  
(Government Service Platform)

ยุุทธศาสตร์์ท่� 2 ขั่บเคล่�อนเศร์ษฐกิิจ 
ด้ิวยุเทคโนโลยุ่ดิิจิทัล

1. เพื้ิ�มีขด่ความีสามีารัถในการัแขง่ขนัขอุงภาคธุุรักิจ  
เพื้้�อุสรัา้งมีลูค่าเพื้ิ�มีที่างเศูรัษฐกิจ และสง่เสรัมิี 
ขด่ความีสามีารัถในการัแขง่ขนัด้วยึการัใชเ้ที่คโนโลยึ่
ดิจิที่ลัปฏิิรูัปการัที่ำาธุุรักิจตลอุดห่วงโซ่คุ่ณค่า

2. เรัง่สรัา้งธุุรักิจเที่คโนโลยึดิ่จิที่ลั (Digital  
Technology Startup) เพื้้�อุให้เปน็ฟนัเฟอืุงสำาคัญ 
ในการัขับเคล้�อุนเศูรัษฐกิจดิจิที่ลั

3. พื้ฒันาอุุตสาหกรัรัมีเที่คโนโลยึดิ่จิที่ลัให้มี ่
ความีเขม้ีแขง็และสามีารัถแขง่ขนัได้ในอุนาคต

ความเท่าเทียมและ 
ความเสิมอภาคข้องสัิงคม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข้องประเทศ

ยุทธิศาสิตร์ชาติ 
ด้านความมั�นคง 

ยุุทธศาสตร์์ชาติ ด้ิานกิาร์สร้์าง
โอกิาสและความ่เสม่อภาคทางสังคม่

1. การัลดความีเหล้�อุมีลำา สรัา้งความีเปน็
ธุรัรัมีในที่กุมิีติ

2. การักรัะจายึศููนยึก์ลางความีเจรัญิที่าง
เศูรัษฐกิจ สังคมี และเที่คโนโลยึ่

3. การัเสรัมิีสรัา้งพื้ลังที่างสังคมี

ยุุทธศาสตร์์ชาติด้ิานกิาร์พััฒนา 
และเสริ์ม่สร้์างศักิยุภาพั
ทรั์พัยุากิร์ม่นุษย์ุ

1. ปฏิิรูัปกรัะบวนการัเรัย่ึนรูัท้ี่่�ตอุบสนอุงต่อุ
การัเปล่�ยึนแปลงในศูตวรัรัษที่่� 21

2. การัเสรัมิีสรัา้งให้คนไที่ยึมีส่ขุภาวะที่่�ด่

ยุุทธศาสตร์์ชาติด้ิานความ่มั่�นคง 

1. การัปอุ้งกันและแก้ไขปญัหาที่่�มีผู่้ลกรัะที่บ
ต่อุความีมีั�นคง

2. การัพื้ฒันาศัูกยึภาพื้ขอุงปรัะเที่ศูให้พื้รัอุ้มี
เผู้ชญิภัยึคกุคามีที่่�กรัะที่บต่อุความีมีั�นคง 
ขอุงชาติ

ปีร์ะเด็ินความ่เสม่อภาคและห่ลักิ
ปีร์ะกัินทางสังคม่

ปีร์ะเด็ินกิาร์พััฒนากิาร์เร่์ยุนรู้์ ปีร์ะเด็ินความ่มั่�นคง

แผู้นยึอุ่ยึมีาตรัการัแบบเจาะจงกลุ่มีเปา้หมีายึ 
เพื้้�อุแก้ปญัหาเฉพื้าะกลุ่มี

แผู้นยึอุ่ยึการัสรัา้งสภาพื้แวดล้อุมีที่่�เอุ้�อุต่อุการั
พื้ฒันาและเสรัมิีสรัา้งศัูกยึภาพื้มีนุษย์ึ

1. แผู้นย่ึอุยึการัปอุ้งกันและแก้ไขปญัหาที่่�มี ่
ผู้ลกรัะที่บต่อุความีมีั�นคง

2. แผู้นย่ึอุยึการัพื้ฒันาศัูกยึภาพื้ขอุงปรัะเที่ศู
ให้พื้รัอุ้มีเผู้ชิญภัยึคกุคามีที่่�กรัะที่บต่อุ
ความีมีั�นคงขอุงชาติ

แผนปีฏิิรู์ปีด้ิานสังคม่ แผนปีฏิิรู์ปีกิาร์ศึกิษา

1. การัปรัะสานโครังการัสวสัดิการัในปจัจุบนั

2. การัจัดการัขอุ้มูีลและอุงค์ความีรูัด้้านสงัคมี

การัปฏิิรูัปการัศึูกษาและการัเรัย่ึนรูั ้
โดยึการัพื้ลิกโฉมีด้วยึรัะบบดิจิที่ลั

ยุุทธศาสตร์์ท่� 2 กิาร์สร้์างความ่
เป็ีนธร์ร์ม่และลดิความ่เห่ล่�อม่ลำ�าใน 
สังคม่ วิทยุาศาสตร์์ เทคโนโลยุ่วิจัยุ
และนวัตกิร์ร์ม่

ยุุทธศาสตร์์ท่� 1 กิาร์เสริ์ม่สร้์างและ
พััฒนาศักิยุภาพัทุนม่นุษย์ุ

ยุุทธศาสตร์์ท่� 5 กิาร์เสริ์ม่สร้์าง
ความ่มั่�นคงแห่่งชาติเพ่ั�อกิาร์
พััฒนาปีร์ะเทศสู่ความ่มั่�งคั�งและ
ยัุ�งยุ่น 

เพื้ิ�มีโอุกาสการัเขา้ถึงบรักิารัพื้้�นฐานที่างสังคมี
ขอุงภาครัฐั

คนไที่ยึมีก่ารัศูกึษาที่่�ม่ีคุณภาพื้ตามีมีาตรัฐาน
สากลและมีค่วามีสามีารัถ เรัย่ึนรูัด้้วยึตนเอุง
อุยึา่งต่อุเน้�อุง

ปรัะเที่ศูไที่ยึมี่ความีพื้รัอุ้มีต่อุการัรับัมี้อุ 
ภัยึคุกคามี ที่ั�งภัยึคุกคามีที่างที่หารัและ 
ภัยึคุกคามีอุ้�น ๆ

ยุุทธศาสตร์์ท่� 3 สร้์างสังคม่
คุณภาพัท่�ทั�วถึงเท่าเท่ยุม่ด้ิวยุ
เทคโนโลยุ่ดิิจิทัล

ยุุทธศาสตร์์ท่� 5 พััฒนากิำาลังคนให้่
พัร้์อม่เข้่าสู่ยุุคเศร์ษฐกิิจและสังคม่
ดิิจิทัล

ยุุทธศาสตร์์ท่� 6 สร้์างความ่เช่�อมั่�น
ในกิาร์ใช้เทคโนโลยุ่ดิิจิทัล

1. สรัา้งโอุกาสและความีเที่า่เที่ย่ึมีในการั 
เขา้ถึง และใชป้รัะโยึชน์จากเที่คโนโลยึ่
ดิจิที่ลั

2. สรัา้งส้�อุ คลังส้�อุ และแหล่งเรัย่ึนรูัดิ้จิที่ลั
เพื้้�อุการัเรัย่ึนรูัต้ลอุดชว่ติที่่�ปรัะชาชนเขา้ถึง
ได้อุย่ึางสะดวก

3. เพื้ิ�มีโอุกาสในการัเรัย่ึนรูัแ้ละได้รับับรักิารั
การัศูกึษาฯ

4. เพื้ิ�มีโอุกาสการัได้รับับรักิารัที่างการัแพื้ที่ยึ์
และสขุภาพื้ที่่�ที่นัสมัียึที่ั�วถึงฯ

1. พื้ฒันาที่กัษะด้านเที่คโนโลยึดิ่จิที่ลัให้แก่
บุคลากรัในตลาดแรังงาน ที่ั�งบุคลากรั
ภาครัฐัและเอุกชน ที่กุสาขาอุาชพ่ื้

2. สง่เสรัมิีการัพื้ฒันาที่กัษะ ความีเช่�ยึวชาญ
เฉพื้าะด้านที่่�รัอุงรับัเที่คโนโลยึใ่หม่ีใน
อุนาคต

3. พื้ฒันาผูู้บ้รัหิารัเที่คโนโลยึส่ารัสนเที่ศู

1. จัดให้มีร่ัะบบนิเวศูที่่�เหมีาะสมีต่อุการั
ดำาเนินธุุรักิจและการัปรับัปรุังคณุภาพื้
ชว่ติขอุงปรัะชาชน  โดยึสรัา้งความีมีั�นคง
ปลอุดภัยึในการัใชง้านเที่คโนโลยึดิ่จิที่ลั
ด้วยึการักำาหนดมีาตรัฐาน กฎ รัะเบย่ึบ
และกติกา ให้มีค่วามีที่นัสมียัึและมี่
ปรัะสทิี่ธุภิาพื้

2. ปรับัปรุังกฎหมีายึที่่�เก่�ยึวขอุ้งกับเศูรัษฐกิจ
และสงัคมีดิจิที่ลัให้มีค่วามีที่นัสมียัึ

3. สรัา้งความีเช้�อุมีั�นในการัใชเ้ที่คโนโลยึ่
ดิจิที่ลัและการัที่ำาธุุรักรัรัมีอุอุนไลน์
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21สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

การพัฒนารัฐบาลดิัจิัทัี่ล
ข้องประเที่ศไที่ยและต่ิางประเที่ศ

การุพััฒนารัุฐบาลดิ้จิิทัลในต่้างปรุะเทศ 

ปััจจุบัันนานาปัระเทศต้ระห้นักถึึงความสัำาคัญในการนำา

เทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มาปัระยุกต์้ใช้ในการพื่ัฒนาปัระเทศแลื่ะได้ำม่

การรเิริ�มพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ขัึ�น	ซึ่ึ�งการศึกษาวสิัยัทศัน์	นโยบัาย

แลื่ะแผนการดำำาเนินงานการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ในต่้างปัระเทศ

ท่�ปัระสับัความสัำาเรจ็สัามารถึนำามาใช้เปัน็แนวทางในการกำาห้นดำ

กรอบัแลื่ะทิศทางการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทยได้ำ	

ดัำงนั�น	 จึงได้ำทำาการคัดำเล่ื่อกปัระเทศท่�ม่ความแต้กต่้างกันใน

เชงิพื่่�นท่�	เพื่่�อให้้เห็้นถึึงทศิทางการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ท่�ห้ลื่าก

ห้ลื่ายในแต่้ลื่ะบัรบิัท	ปัระกอบัด้ำวย	4	ปัระเทศ	ค่อ	ราชอาณ์าจักร

เดำนมารก์	สัาธุารณ์รฐัสังิคโปัร	์สัห้ราชอาณ์าจักร	แลื่ะสัาธุารณ์รฐั

เกาห้ล่ื่	ซึ่ึ�งสัามารถึสัรุปัการพื่ฒันาท่�สัำาคัญได้ำดัำงต่้อไปัน่�

• การจัดำที่ำาขัอ้มลูดิำจิที่ลั	 โดำยรวบัรวมแลื่ะปัรบััเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่

ภาครฐัให้้อยู่ในรูปัแบับัดิำจิทลัื่	 เพื่่�อนำามาใชป้ัระโยชน์	แลื่ะ

พื่ฒันาบัรกิารปัระชาชนแลื่ะภาคธุุรกิจ

• การปรับูปร่งกระบูวนิการภาครัฐ ท่� ม่การกำาห้นดำ

รูปัแบับัการทำางานระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐั	แลื่ะบัทบัาท

การสันับัสันุนขัองห้น่วยงานกลื่าง	 โดำยการนำาระบับัดิำจิทัลื่

มาลื่ดำขัั�นต้อน	 ลื่ดำกระบัวนการทำางาน	 ลื่ดำงานเอกสัาร	

แลื่ะม่การจัดำลื่ำาดัำบัการปัรับัปัรุงต้ามความสัำาคัญขัอง

กระบัวนงาน	 แลื่ะจัดำกลืุ่่มความสัำาคัญขัองห้น่วยงาน

ท่�ให้้บัรกิาร	 เพื่่�อให้้เกิดำกระบัวนงานท่�เปัน็ไปัต้ามมาต้รฐาน

บันพื่่�นฐานความปัลื่อดำภัยแลื่ะม่จรยิธุรรมภายใต้้กรอบั

ธุรรมาภิบัาลื่	 ซึ่ึ�งห้ลื่ายปัระเทศมุ่งเน้นการดำำาเนินงาน

แบับั	 Agile	 เพื่่�อให้้เกิดำความย่ดำห้ยุ่นในการทำางาน

• การพื่ัฒนิาบูรกิารดิำจิที่ัล ท่�มุ่งเน้นการให้้บัรกิารดิำจิทัลื่

ภาครฐัท่�งา่ย	สัะดำวก	รวดำเรว็	ปัลื่อดำภัย	แลื่ะม่คณุ์ภาพื่สังู

อ่กทั�ง	 ต้้องม่ความน่าเช่�อถ่ึอ	ย่ดำห้ยุ่น	 แลื่ะม่ความมั�นคง

ปัลื่อดำภัยจากการคกุคามทางไซึ่เบัอร	์ เปัน็มติ้รกับัปัระชาชน

แลื่ะเอ่�อต่้อการเติ้บัโต้ขัองภาคธุุรกิจ	โดำยยดึำห้ลัื่กปัระชาชน

เปัน็ศูนย์กลื่าง	(Citizen	Centric)	

1.
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• การปรบัูปร่งเคร่�องมอ่ กลไกและกฎหมาย โดำยจัดำเต้รย่ม

เคร่�องม่อดิำจิทลัื่เพื่่�อสันับัสันุนการดำำาเนินงานขัองเจ้าห้น้าท่�

ภาครัฐ	 เพื่่�อสั่งเสัริมให้้เกิดำความร่วมม่อในการดำำาเนิน

โครงการรว่มกับัภาคเอกชนแลื่ะสัถึาบัันวิจัยท่�ม่ศักยภาพื่	

(Public–Private	Partnerships:	PPPs)	รวมถึึงการให้้ความ

สัำาคัญในการปัรบััปัรุงแลื่ะแก้ไขักฎห้มายท่�เปัน็อุปัสัรรคใน

การดำำาเนินงานแบับัดิำจิทลัื่	

• การเปิดำเผยขั้อมูลและการมีสู่่วนิร่วมขัองประชาชนิ 

โดำยให้้ความสัำาคัญกับัการเปิัดำเผยขั้อมูลื่ภาครฐัเพื่่�อสัรา้ง

ความโปัรง่ใสั	รวมถึึงการสัรา้งสัภาพื่แวดำล้ื่อม	(Ecosystem)

ให้ม่ท่�ภาครัฐ	 ภาคธุุรกิจ	 แลื่ะภาคปัระชาชนสัามารถึ

ร่วมม่อกันได้ำแลื่ะม่การรับัฟังความเห็้นจากปัระชาชน

เพื่่�อสัร้างแลื่ะพื่ัฒนานวัต้กรรมบัริการท่� ด่ำขัึ�นร่วมกับั

ภาคปัระชาชน	(Co-creating)		

• การเช่�อมโยงและแลกเปลี�ยนิขัอ้มูลระหว่างหน่ิวยงานิภาครฐั

โดำยสัง่เสัรมิให้้มก่ารเช่�อมโยงแลื่ะการบูัรณ์าการระบับัดิำจิทลัื่

ผา่นเทคโนโลื่ยส่ัำาคัญต่้าง	ๆ	เชน่	AI	แลื่ะ	IoT	เพื่่�อให้้เกิดำการ

แลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มูลื่ระห้ว่างห้น่วยงานภาครฐั	แลื่ะสัามารถึนำา

ไปัพื่ฒันาบัรกิารสัาธุารณ์ะได้ำ

• การพื่ัฒนิาและบููรณาการแพื่ลติฟอร์มดิำจิที่ัลภาครัฐ

มุง่เน้นการบูรณาการบรกิารภาครฐัและการพัฒนาต่อยอด

ระบบบรกิาร ณ จัดุเด่ยว (One-Stop Service) ผา่นระบบ

ดิจิัที่ลัโดยเปน็กระบวนการตั�งแต่ต้นจันจับ (End - to - End 

Process) การพัฒนาระบบยน่ยนัตัวตน (Digital ID) เพ่�อ

อำานวยความส่ะดวกประชาชนและผู้ประกอบการในการ

ดำาเนินการด้านธุิรกรรม การส่รา้งแพลตฟอรม์กลางส่ำาหรบั

การบรกิารประชาชน รวมถ่งการพฒันาแพลตฟอรม์พ่�นฐาน

ที่่�หน่วยงานภาครฐัส่ามารถใช้งานรว่มกันได้ การพัฒนา

มาตรฐานรว่ม การใช ้Open Source Framework และการ

ใช้ Open ซึ่อฟที่์แวร ์ ซึ่่�งม่ความจัำาเป็นต้องม่การประกาศั

มาตรฐานและแนวที่างดำาเนินงานส่ำาหรบัการประยุกต์ใช้

แพลตฟอรม์ดิจิัที่ลัในแผนงานระดับชาติ

• การพื่ัฒนิาบู่คลากรที่ั�งในิด้ำานิที่ักษะและที่ัศนิคติิ 

โดำยยกระดัำบับุัคลื่ากรด้ำานดิำจิทัลื่ให้้เท่าทันต่้อนวัต้กรรม	

พื่ัฒนาผู้ เช่� ยวชาญด้ำานเทคนิคขัั�นสัูง 	 การแต่้งตั้� ง	

Chief	Digital	Strategy	Officers	จากกระทรวงต่้าง	ๆ

เพื่่�อดำำาเนินการต้ามแผน	 รวมถึึงสั่งเสัริมให้้บุัคลื่ากร

ม่ทัศนคติ้ด้ำานดิำจิทัลื่ท่� ด่ำ ในการเสันอความคิดำแลื่ะ

รูปัแบับัการทำางานให้ม่	 ๆ	 แลื่ะสันับัสันุนให้้ผู้เช่�ยวชาญ

ท่�ไม่ใช่สัายงานดิำจิทัลื่เขั้าใจถึึงความเปั็นไปัได้ำในการ

ทำางานในรูปัแบับัให้ม่	ห้รอ่ในรูปัแบับัท่�แต้กต่้างจากเดิำม

ต้ลื่อดำจนการปัลืู่กฝ้ังการเร่ยนรู้	 best	 practice	 ขัอง

ต่้างปัระเทศ	 เพื่่�อนำามาพื่ฒันาบัรกิารภาครฐัอย่างต่้อเน่�อง
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Citizen Platform 

Data Exchange Platform 

e-Authentication

e-Procurement

Crowdsourcing 

Business Platform  

Open Data Platform

 ที่ั�งนีิ� จากการศึกษาประเที่ศผูน้ิำาในิการพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลั ประกอบูกับูการศกึษาแนิวที่างการพื่ฒันิา
รฐับูาลดิำจิที่ลัอีกกว่า 20 ประเที่ศ มข้ีัอสัู่งเกติที่ี�น่ิาสู่นิใจ ค่อ การพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลัขัองประเที่ศต่ิาง ๆ มคีวาม
สู่อดำคล้องและเปน็ิไปในิที่ศิที่างเดีำยวกันิ แติกต่ิางเพื่ยีงการประย่กต์ิใช้เที่คโนิโลยแีละแนิวที่างการดำำาเนิินิงานิ 
ซึ่ึ�งการพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลัขัองนิานิาประเที่ศ สู่ามารถึสู่ร่ปการดำำาเนิินิงานิภายใต้ิโครงการเชิงบููรณาการเปน็ิ 
7 โครงการหลักสู่ำาคัญได้ำดัำงนีิ� (สู่ำานัิกงานิคณะกรรมการดิำจิที่ลัเพื่่�อเศรษฐกิจและสู่งัคมแห่งชาติิ, 2562) 

แพื่ลื่ต้ฟอรม์กลื่างท่�รวบัรวมขัอ้มลูื่แลื่ะงานบัรกิารต่้าง	ๆ
เพื่่�อปัระชาชน	 โดำยบูัรณ์าการระห้ว่างห้น่วยงาน	
สัามารถึห้าขั้อมูลื่สัำาห้รบััการดำำาเนินช่วิต้	 รวมถึึงทำา
ธุุรกรรมออนไลื่น์ไวใ้นเวบ็ัไซึ่ต์้เด่ำยวกัน	 เพื่่�อให้้สัะดำวก
ต่้อการเขัา้ถึึงขัอ้มลูื่แลื่ะบัรกิารขัองภาครฐั

ระบับัการแลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่ระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐั	
เพื่่�อการแลื่กเปัล่ื่�ยนท่�รวดำเรว็	ถึกูต้้อง	แลื่ะน่าเช่�อถ่ึอ	
โดำยอาจเปัน็การเก็บัขัอ้มลูื่ไวใ้นฐานขัอ้มลูื่กลื่าง	ห้รอ่
แลื่กเปัล่ื่�ยนโดำยต้รง	ซึ่ึ�งห้น่วยงานสัามารถึนำาข้ัอมลูื่ท่�ได้ำ
รบััการอนุมติั้ไปัใชต่้้อ	เชน่	นำาไปัใชก้รอกขัอ้มูลื่อัต้โนมติั้	
ห้รอ่นำาไปัเผยแพื่รบ่ัน	Open	Data	Platform	ได้ำ

ระบับัการลื่งทะเบัย่น	การยน่ยนัตั้วต้น	แลื่ะการระบุั
สัิทธุิการเขั้าถึึงขั้อมูลื่เม่�อต้้องการใช้บัรกิารภาครฐั
ผา่นระบับัออนไลื่น์ได้ำทกุบัรกิารแทนการสัรา้งบัญัช่
ให้มท่กุครั�งท่�ต้้องการทำาธุุรกรรมออนไลื่น์กับัภาครฐั	
ทำาให้้เจ้าขัองบัญัชส่ัามารถึเพื่ิ�มเติ้ม	ห้รอ่แก้ไขัขัอ้มลูื่
สัว่นบุัคคลื่ได้ำต้ลื่อดำเวลื่า	อ่กทั�งระบับัจะทำาการอัพื่เดำต้
ขั้อมูลื่ท่�ม่การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งไปัยังห้น่วยงานภาครฐั
ท่�เก่�ยวขั้องทุกห้น่วยงาน	 เปั็นการลื่ดำขัั�นต้อนในการ
ทำางานซึ่ำาซึ่อ้น

เว็บัไซึ่ต์้กลื่างสัำาห้รับัรวบัรวมการจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง	
ม่แค็ต้ต้าล็ื่อกสัินค้าแลื่ะงานบัริการให้้เล่ื่อกซึ่่�อ	
พื่รอ้มให้้ขัอ้มลูื่เก่�ยวกับัสันิค้า	 โดำยแบัง่เปัน็ห้มวดำห้มู่
ไ ด้ำแก่ 	 ด้ำานเทคโนโลื่ย่ 	 ด้ำานอสัังห้าริมทรัพื่ย	์
ด้ำานการท่องเท่�ยว	 ด้ำานกฎห้มาย	แลื่ะสัำาห้รบััธุุรกิจ
ขันาดำยอ่ม	 (SMEs)	ทำาให้้ห้น่วยงานภาครฐัสัามารถึ
ค้นห้าแลื่ะจัดำซึ่่�อสิันค้าแลื่ะบัรกิารท่�มค่ณุ์ภาพื่ได้ำอยา่ง
สัะดำวกในราคาท่�คุม้ค่า

เวบ็ัไซึ่ต์้กลื่างขัองภาครฐัใช้เปัน็ช่องทางออนไลื่น์อยา่ง
เปัน็ทางการ	 เพื่่�อการแลื่กเปัล่ื่�ยน	รบััฟงัความคิดำเห็้น
แลื่ะขัอ้เสันอแนะขัองปัระชาชน	แลื่ะภาคธุุรกิจ	ทั�งในมติิ้
ขัองการรว่มกันออกแบับับัรกิารแลื่ะการรว่มกันจัดำทำา
ขัอ้เสันอแนะเชงินโยบัาย	

แพื่ลื่ต้ฟอรม์กลื่างท่�รวบัรวมขัอ้มูลื่แลื่ะงานบัรกิารต่้าง														ๆ
เพื่่�อภาคธุุรกิจ	 โดำยบูัรณ์าการระห้ว่างห้น่วยงาน
สัามารถึห้าขั้อมูลื่สัำาห้รบััการดำำาเนินธุุรกิจ	 รวมถึึง
ธุุรกรรมออนไลื่น์ไวใ้นเวบ็ัไซึ่ต์้เด่ำยวกัน	 เพื่่�อให้้สัะดำวก
ต่้อการเขัา้ถึึงขัอ้มลูื่แลื่ะบัรกิารขัองภาครฐั

แพื่ลื่ต้ฟอร์มกลื่างท่�รวบัรวม	 แลื่ะเผยแพื่ร่ขั้อมูลื่
จากทุกห้น่วยงานภาครฐัไว้ในเว็บัไซึ่ต์้เด่ำยวกัน	 โดำย
ม่วัต้ถึุปัระสังค์เพ่ื่�อให้้ภาคปัระชาชนแลื่ะภาคธุุรกิจ
นำาขั้อมูลื่ไปัพัื่ฒนา	ห้รอ่คิดำค้นต่้อยอดำธุุรกิจขัองต้น	
รวมทั�งเป็ันการเพื่ิ�มศักยภาพื่การใช้ขั้อมูลื่	 การเก็บั
รวบัรวมขัอ้มลูื่	แลื่ะการแบัง่ปันัขัอ้มลูื่รว่มกัน

วิเคราะห์สถานกัารณ์
ข้องกัารพั
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พััฒนาการรัฐบาลดิิจิิทััลของประเทัศไทัย ประเทศไทย 

เล็็งเห็็นความสำำาคัญในการนำาเทคโนโล็ยีสำารสำนเทศแล็ะการ

สำ่�อสำาร รวมถึึงเทคโนโล็ยดิีิจิิทลั็ที�มีผล็ต่่อการพัฒันาเศรษฐกิจิ

แล็ะสำงัคมของประเทศ มาสำง่เสำรมิ แล็ะสำนับสำนุนการบรหิ็ารงาน 

ภาพัทั่� 1 วิวัิิฒนาการการพัฒันารฐับาลดิิจิิทัลัของประเทัศไทัย

2.
ห็น่วยงานภาครัฐแล็ะการให้็บริการประชาชนมาอย่าง 

ต่่อเน่�อง ดัิงสำะทอ้นให้็เห็็นได้ิจิากการพัฒันาทางด้ิานกฎห็มาย  

การปรบัเปลี็�ยนโครงสำรา้งเชงิองค์กร การจัิดิทำาแผนระดัิบชาติ่

แล็ะการดิำาเนินโครงการสำำาคัญต่่าง ๆ 

ปรับัปรุังจาก: สำำ�นัักง�นัพัฒันั�รัฐับ�ลดิิจิิทัลั (2562) และข้้อเสำนัอแนัะจิ�กคณะอนุักรัรัมก�รัด้ิ�นัก�รัปรับัสำมดุิลและพัฒันั�รัะบบก�รับรัหิ�รัจัิดิก�รัภ�ค

รัฐัและคว�มมั�นัคง ครัั�งทั่� 3/2563 เม่�อวนััทั่� 23 มถิุนุั�ยนั 2563
สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)
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	 โดำยในปัี	 พื่.ศ.	 2538	 ปัระเทศไทยได้ำจัดำทำา	 แลื่ะ

ปัระกาศใช้นโยบัายเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศ	 (IT2000)	 แลื่ะ	

ปัี	 พื่.ศ.	 2540	 ม่การปัระกาศใช้	 พื่.ร.บั.	 ข้ัอมูลื่ขั่าวสัารขัอง

ราชการ	พื่.ศ.	2540	ท่�มุ่งเน้นให้้ภาครฐัเปิัดำเผยข้ัอมลูื่เพ่ื่�อสัรา้ง

ความโปัรง่ใสั	แลื่ะให้้ปัระชาชนได้ำรบััทราบัข้ัอมูลื่ข่ัาวสัารการ

ดำำาเนินงานขัองภาครฐั	ปัระกอบักับัแผนพัื่ฒนาเศรษฐกิจแลื่ะ

สังัคมแห่้งชาติ้	ฉบับััท่�	8	(พื่.ศ.	2540-2544)	ท่�ให้้ความสัำาคัญ

กับัการพื่ฒันาโครงสัรา้งพื่่�นฐานด้ำานระบับัส่ั�อสัารโทรคมนาคม

แลื่ะเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศ	 เพื่่�อยกระดัำบัคุณ์ภาพื่ช่วิต้ขัอง

ปัระชาชน	 แลื่ะเพื่ิ�มปัระสัิทธุิภาพื่การผลิื่ต้	 โดำยในช่วงเวลื่า

ดัำงกล่ื่าวม่การดำำาเนินงานท่�สัำาคัญ	ได้ำแก่	การพื่ัฒนาเครอ่ขั่าย

ไทยสัาร	ระบับัเครอ่ขัา่ยสัารสันเทศขัองภาครฐั	(Government	

Information	Network:	 GIN)	 ระบับับัรกิารส่ับัค้นทะเบั่ยน

พื่าณิ์ชยแ์ลื่ะงบัดำลุื่ออนไลื่น์	ระบับัฝ้าก-ถึอนเงินแบับัต่้างสัาขัา	

การซึ่่�อ–ขัายห้ลัื่กทรพัื่ย์ออนไลื่น์	 แลื่ะการเริ�มใช้บััต้รปัระจำา

ตั้วปัระชาชนอิเล็ื่กทรอนิกสั์แบับัอเนกปัระสังค์	 (Smart	Card)

	 ต่้อมารฐับัาลื่ให้้ความสัำาคัญกับัการพื่ัฒนาธุุรกรรม

อิเล็ื่กทรอนิกสับ์ันพื่่�นฐานขัองความมั�นคงแลื่ะปัลื่อดำภัยสัำาห้รบัั

ให้้บัรกิารปัระชาชน	จึงมก่ารปัระกาศใช	้พื่.ร.บั.	วา่ด้ำวยธุุรกรรม

อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 พื่.ศ.	 2544	 พื่.ร.ฏ.	 กำาห้นดำห้ลัื่กเกณ์ฑ์์แลื่ะ

วิธุ่การในการทำาธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกสั์ภาครฐั	 พื่.ศ.	 2549	

พื่ .ร .บั . 	 ว่ า ด้ำวยการกระทำาผิดำ เ ก่� ยว กับัคอมพื่ิว เต้อร	์

พื่.ศ.	 2550	พื่.ร.บั.	 ว่าด้ำวยธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (ฉบัับัท่�	 2)	

พื่.ศ.	 2551	 แลื่ะพื่รฏ.	 ว่าด้ำวยวิธุ่การแบับัปัลื่อดำภัยในการ

ทำาธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกสั์ 	 พื่.ศ.	 2553	 ต้ามลื่ำาดัำบั	

โดำยม่สัำานักงานคณ์ะกรรมการธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกสั	์

ห้ร่อสัำานักงานพื่ัฒนาธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (สัพื่ธุอ.)	

ในปััจจบุันั	ทำาห้น้าท่�วางนโยบัายการสัง่เสัรมิแลื่ะพัื่ฒนาธุุรกรรม

ทางอิเล็ื่กทรอนิกสั	์ซึึ่�งในชว่งเวลื่าดัำงกล่ื่าว	แผนพื่ฒันาเศรษฐกิจ

แลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้	ฉบัับัท่�	9	(พื่.ศ.	2545-2549)	ได้ำกำาห้นดำให้้ม่

การยกระดัำบัการพื่ฒันา	แลื่ะการใชเ้ทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศ	แลื่ะ

การสั่�อสัาร	ปัระกอบักับัแผนแมบ่ัทเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศ	แลื่ะ

การสั่�อสัาร	(ฉบับััท่�	1)	พื่.ศ.	2545-2549	ได้ำมุง่เน้นการพื่ฒันา

บัรกิารอิเล็ื่กทรอนิกสัใ์นด้ำานต่้าง	ๆ	เชน่	ระบับัห้นังสัอ่เดิำนทาง

อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (e-Passport)	 ระบับัชำาระภาษ่ออนไลื่น์ท่�

เช่�อมโยงกับัเลื่ขัปัระจำาตั้วปัระชาชน	13	ห้ลัื่ก	แลื่ะระบับับัรหิ้าร

การเงินการคลัื่งภาครฐั	 (GFMIS)	 รวมถึึงการรเิริ�มโครงการ

สัำาคัญต่้าง	 ๆ	 ได้ำแก่	 โครงการพัื่ฒนาระบับัจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง

ทางอิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (e-Procurement)	 โครงการจัดำตั้�งศูนย์

แลื่กเปัล่ื่�ยนขั้อมูลื่ภาครฐั	 (Government	Data	 Exchange

:	GDX)	โครงการพื่ฒันาแลื่ะจัดำทำามาต้รฐานซึ่อฟต์้แวรก์ลื่างเพื่่�อ

การบัรหิ้ารขัองภาครฐั	 (ระบับั	back	office)	โครงการพื่ฒันา

โครงสัรา้งพื่่�นฐานขั้อมูลื่เชิงพื่่�นท่�	 (National	 Spatial	Data	

Infrastructure)	แลื่ะโครงการจัดำตั้�งสัถึาบันั	e-Government	
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	 จากนั�นรฐับัาลื่ได้ำม่การยกระดัำบัโครงสัรา้งพื่่�นฐาน

ด้ำานเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศภาครฐั	 โดำยการปัระกาศนโยบัาย

บัรอดำแบันด์ำแห่้งชาติ้	แลื่ะมุง่เน้นการดำำาเนินงานแบับับูัรณ์าการ

ขัองห้น่วยงานราชการ	 โดำยในแผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะ

สัังคมแห่้งชาติ้	 ฉบัับัท่�	 10	 (พื่.ศ.2550-2554)	 ได้ำระบุัถึึง

การขัยายโครงขั่ายการให้้บัริการโครงสัร้างพื่่�นฐานด้ำาน

เทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศแลื่ะการสั่�อสัาร	รวมถึึงการนำาเทคโนโลื่ย่

สัารสันเทศมาปัระยุกต์้ใช้ในการดำำาเนินงานขัองทุกสั่วน

ราชการแลื่ะในแผนแม่บัทเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศแลื่ะการ

สั่�อสัาร	 (ฉบัับัท่�	 2)	พื่.ศ.	 2552-2556	 ยุทธุศาสัต้รท์่�	 4	 เร่�อง

การใช้เทคโนโลื่ย่สัารสันเทศแลื่ะการสั่�อสัาร	 เพื่่�อสันับัสันุน

การสัรา้งธุรรมาภิบัาลื่ในการบัรหิ้ารแลื่ะการพื่ัฒนาบัรกิาร

อิเล็ื่กทรอนิกส์ัขัองภาครฐัแบับับูัรณ์าการ	 จึงได้ำม่การพื่ัฒนา

ระบับังาน	 แลื่ะแพื่ลื่ต้ฟอร์มกลื่างภาครัฐต่้าง	 ๆ	 ท่�สัำาคัญ	

ได้ำแก่	 ระบับัจดำห้มายอิเล็ื่กทรอนิกสั์กลื่าง	 ระบับัสัารบัรรณ์

อิเล็ื่กทรอนิกสั	์ระบับัการเช่�อมโยงข้ัอมลูื่อิเล็ื่กทรอนิกสั	์ณ์	จดุำ

เด่ำยวขัองปัระเทศไทย	 (National	 Single	Window:	NSW)	

ระบับั	Interbank	Transaction	Management	and	Exchange	

(ITMX)	 แลื่ะระบับัเว็บัไซึ่ต์้กลื่างการบัรกิารภาครฐั	 เปั็นต้้น	

	 โดำยในช่วงเวลื่าดัำงกล่ื่าว	 รัฐบัาลื่ยังได้ำเล็ื่งเห็้น

ความสัำาคัญขัองการยกระดัำบัภาครัฐไปัสัู่การเปั็นรัฐบัาลื่

อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 จึงได้ำจัดำตั้�งสัำานักงานรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั	์

(องค์การมห้าชน)	 (สัรอ.)	 ในสัังกัดำกระทรวงเทคโนโลื่ย่

สัารสันเทศแลื่ะการสั่�อสัาร	 ซึ่ึ�งได้ำรบััโอนอำานาจ	ห้น้าท่�	 แลื่ะ

กิจการขัองสัำานักบัรกิารเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศภาครฐั	(สับัทร.)	

ในสัังกัดำสัำานักงานพื่ัฒนาวิทยาศาสัต้รแ์ลื่ะเทคโนโลื่ย่	 ม่ห้น้า

ท่�ให้้บัรกิารแลื่ะบัรหิ้ารจัดำการโครงสัรา้งพื่่�นฐานสัารสันเทศใน

สัว่นท่�เก่�ยวกับัรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	ได้ำแก่	การให้้บัรกิารระบับั

คลื่าวด์ำภาครฐั	 (Government	Cloud)	 การยกระดัำบัการให้้

บัรกิารระบับัเครอ่ขั่ายสั่�อสัารขั้อมูลื่เช่�อมโยงห้น่วยงานภาครฐั	

(Government	Information	Network:	GIN)	แลื่ะการพื่ฒันา

ระบับัปัระชมุทางไกลื่ผา่นเครอ่ขัา่ยภาครฐั	(GIN	Conference)

เปั็นต้้น	 โดำยในแผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจ	 แลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้

ฉบัับัท่�	 11	 (พื่.ศ.	 2555-2559)	 ยังคงได้ำให้้ความสัำาคัญในการ

นำาเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศแลื่ะการสั่�อสัารมาเพื่ิ�มปัระสัิทธุิภาพื่

การบัริห้ารจัดำการภาครัฐอย่างต่้อเน่�องแลื่ะยังได้ำม่การ

จัดำทำา	 (รา่ง)	แผนแม่บัทเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศแลื่ะการสั่�อสัาร	

(ฉบับััท่�	3)	พื่.ศ.	2557-2561	อ่กด้ำวย



28

	 ต่้อมารัฐบัาลื่ได้ำม่ความพื่ยายามในการปัรับัปัรุง

ปัระสิัทธุิภาพื่กระบัวนการภาครัฐแลื่ะบัริการปัระชาชน

ให้้ม่ความสัะดำวก	 รวดำเร็ว	 แลื่ะลื่ดำภาระขัองปัระชาชน	

รวมถึึงเพื่ิ�มขั่ดำความสัามารถึในการปัระกอบัธุุรกิจ	 จึงม	่

พื่.ร.บั.	การอำานวยความสัะดำวกในการพื่จิารณ์าขัออนุญาต้ขัอง

ทางราชการ	พื่.ศ.	 2558	 เพ่ื่�อกระตุ้้นให้้ห้น่วยงานภาครฐัเรง่

ขัับัเคล่ื่�อนการพื่ัฒนาการออกเอกสัารแลื่ะการให้้บัรกิารใน

รูปัแบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั	์(e-Services)	แก่ปัระชาชนแลื่ะผูป้ัระกอบั

การอย่างเต็้มรูปัแบับั	 โดำยสัามารถึลื่ดำขัั�นต้อนการดำำาเนินงาน

ลื่งได้ำ	 ร้อยลื่ะ	 30-50	 จำานวน	 63	 ห้น่วยงาน	 รวม	 532	

ใบัอนุญาต้	 ลื่ดำระยะเวลื่าการดำำาเนินงานเฉล่ื่�ยได้ำร้อยลื่ะ	

41 .7 1 	 แลื่ะลื่ดำรายการเอกสัารท่� เร่ยกจากปัระชาชน

ได้ำ	 1,212	 รายการ	 จากสั่วนราชการ	 58	 ห้น่วยงาน	 รวม	

530	 ใบัอนุญาต้	 โดำยม่ห้น่วยงานท่�สัามารถึยกเลิื่กการขัอ

สัำาเนาบััต้รปัระชาชนแลื่ะสัำาเนาทะเบ่ัยนบ้ัาน	 ได้ำครบัทุก

งานบัริการ	 จำานวน	 60	 ห้น่วยงาน	 แลื่ะได้ำดำำาเนินการ

ออกเอกสัารห้ลัื่กฐานขัองทางราชการผ่านระบับัดิำจิทัลื่	

ใน	 5	 ปัระเภทเอกสัาร	 โดำยเน้นเอกสัารท่�เก่�ยวขั้องกับัช่วิต้

ปัระจำาวนัแลื่ะอำานวยความสัะดำวกในการปัระกอบัธุุรกิจ	ได้ำแก่	

ใบัรบััรองอิเล็ื่กทรอนิกสั	์(e-Certificate)	บัตั้รท่�ออกให้้ปัระชาชน	

(e-card)	 ใบัรับั/ใบักำากับัภาษ่อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (e-Receipt

/e-Tax	 Invoice)	 ใบัรบััรองแพื่ทย์	 (e-Medical	Certificate)	

แลื่ะใบัมอบัอำานาจ	 (e-Proxy)	 (ขั้อมูลื่	ณ์	 วันท่�	 6	 มกราคม	

2563)	 (สัพื่ร.,	 2563)	 จากผลื่การดำำาเนินงานดัำงกล่ื่าว	 ยังม่

ความจำาเปั็นท่�จะต้้องพัื่ฒนาการบัรกิารปัระชาชนในรูปัแบับั

อิเล็ื่กทรอนิกสัใ์ห้้ครบัถ้ึวนสัมบูัรณ์์แลื่ะครอบัคลื่มุทกุห้น่วยงาน

จากนั�นได้ำม่การต้รา	พื่.ร.บั.	 การพื่ัฒนาดิำจิทัลื่เพื่่�อเศรษฐกิจ

แลื่ะสัังคม	 พื่.ศ.	 2560	 แลื่ะ	 พื่.ร.บั.	 ว่าด้ำวยการกระทำาผิดำ

เก่�ยวกับัคอมพื่ิวเต้อร	์ (ฉบัับัท่�	 2)	พื่.ศ.	 2560	พื่รอ้มทั�งจัดำตั้�ง

สัำานักงานสัง่เสัรมิเศรษฐกิจดิำจิทลัื่	โดำยในแผนพื่ฒันาเศรษฐกิจ

แลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้	ฉบับััท่�	12	(พื่.ศ.2560-2564)	ยงัคงมุง่เน้น

การนำาเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศมาปัรบััปัรุงการบัรหิ้ารจัดำการ

ภายในองค์กรภาครฐั	เพื่่�อให้้การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิาร

ภาครัฐม่ปัระสัิทธุิภาพื่มากยิ�งขัึ�น	 ควบัคู่กันนั�นรัฐบัาลื่ได้ำ

เรง่ยกระดัำบัภาครฐัไทยไปัสัู่การเปั็นรฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 (Digital	

Government	Transformation)	จึงได้ำมก่ารโอนยา้ยสัำานักงาน

รัฐบัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 จากกระทรวงดิำจิทัลื่เพื่่�อเศรษฐกิจ

แลื่ะสัังคม	 มาเปั็นสัำานักงานพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 (องค์การ

มห้าชน)	 (สัพื่ร.)	 สัังกัดำสัำานักนายกรัฐมนต้ร่	 พื่ร้อมทั�งได้ำม่

การปัระกาศ	พื่.ร.บั.	 การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิารภาค

รฐัผ่านระบับัดิำจิทัลื่	พื่.ศ.	 2562	 โดำยมุ่งเน้นการปัรบััปัรุงการ

บัรหิ้ารจัดำการแลื่ะบูัรณ์าการขั้อมูลื่ภาครฐัแลื่ะการทำางานให้้

ม่ความสัอดำคล้ื่องแลื่ะเช่�อมโยงกันอย่างมั�นคง	ปัลื่อดำภัยแลื่ะ

ม่ธุรรมาภิบัาลื่	 โดำยการนำาเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มาปัระยุกต์้ใช้

เพื่่�อ เพื่ิ�มปัระสิัทธุิภาพื่แลื่ะอำานวยความสัะดำวกในการ

ให้้บัริการปัระชาชน	 จึงได้ำม่การปัระกาศใช้แผนพื่ัฒนา

รฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ระยะ	3	ปัี	 	 พื่.ศ.	 2559-2561	ท่�ม่เปั้าห้มายใน

การบูัรณ์าการระห้ว่างห้น่วยงานให้้ม่การดำำาเนินการแบับั

อัจฉริยะแลื่ะพื่ัฒนาบัริการสัาธุารณ์ะท่�ยึดำห้ลัื่กปัระชาชน

เปั็นศูนย์กลื่าง	 โดำยในช่วงเวลื่าดัำงกล่ื่าวม่การดำำาเนินงานท่�
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สัำาคัญ	ได้ำแก่	การพื่ฒันาระบับัภาษ่ไปัไห้น	ระบับั	e-Payment 

แลื่ะระบับั	PromptPay	 รวมถึึงการจัดำตั้�งศูนย์กลื่างบัรกิาร 

ภาครัฐสัำาห้รับัปัระชาชน	 (GovChannel)	 การออกสัำาเนา

ทะเบั่ยนการค้าเปั็นสิั�งพื่ิมพื่์ผ่านธุนาคาร	 การพื่ัฒนาระบับั 

โอนเงนิผา่น	Mobile	Banking	ท่�นำาไปัสู่ัการยกเลิื่กค่าธุรรมเน่ยม

โอนเงนิธุนาคาร	การออกมาต้รฐานแอปัพื่ลิื่เคชนัภาครฐัสัำาห้รบัั

อุปักรณ์์เคล่ื่�อนท่�	 1.0	การออกมาต้รฐานเว็บัไซึ่ต์้เวอรช์ัน	 2.0	

แลื่ะการจัดำตั้�งคณ์ะทำางานเฉพื่าะกิจเพื่่�อศึกษาแนวทางการ

พื่ฒันาระบับั	Big	Data	เปัน็ต้้น	ซึ่ึ�งต่้อมาได้ำมก่ารจัดำทำา	(รา่ง)	

แผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ขัองปัระเทศไทย	พื่.ศ.	2560-2564	ม่

เปัา้ห้มายในการยกระดัำบัการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่อยา่งต่้อเน่�อง

ให้้เปัน็ไปัต้ามกรอบัท่�วางไว	้โดำยในช่วงเวลื่าดัำงกล่ื่าว	สัพื่ร.	ได้ำ

พื่ฒันาศูนย์แลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่กลื่างภาครฐั	(Government	Data	

Exchange:	 GDX)	 ให้้เปั็นแพื่ลื่ต้ฟอรม์ดิำจิทัลื่กลื่างท่�ทุกสั่วน

ราชการสัามารถึใชเ้ช่�อมโยงแลื่ะแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมลูื่ดิำจิทลัื่	สัำาห้รบัั

นำาไปัใช้ให้้บัริการปัระชาชนแลื่ะการดำำาเนินงานอ่�น	 ๆ	 ต้าม

ภารกิจ	ภายใต้้มาต้รฐานเด่ำยวกัน	นอกจากน่�	 ยังม่การพื่ัฒนา

แพื่ลื่ต้ฟอรม์ดิำจิทลัื่กลื่างสัำาห้รบัับัรกิารภาคธุุรกิจ	(Biz	Portal)	

ซึ่ึ�งผูป้ัระกอบัการสัามารถึขัอรบัับัรกิารต่้าง	ๆ	ได้ำแบับัเบัด็ำเสัรจ็ 

	 จากการดำำาเนินงานต้ามแผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ท่�

ผา่นมา	สัำานักงานคณ์ะกรรมการดิำจิทลัื่เพ่ื่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม

แห่้งชาติ้	(สัดำช.)	ได้ำวเิคราะห์้แลื่ะวดัำผลื่การดำำาเนินงาน	รวมทั�ง

สัิ�น	75	โครงการ	พื่บัวา่	มโ่ครงการท่�เสัรจ็สัมบูัรณ์์	รอ้ยลื่ะ	12	

โครงการท่�เสัรจ็บัางสั่วน	 รอ้ยลื่ะ	 47	 โครงการท่�อยู่ระห้ว่าง

ดำำาเนินการ	 รอ้ยลื่ะ	22	แลื่ะโครงการท่�ไม่ดำำาเนินการ	 รอ้ยลื่ะ	

19แลื่ะพื่บัปััญห้าอุปัสัรรคท่�สัำาคัญ	 7	 ด้ำาน	 ได้ำแก่	 ด้ำานข้ัอมูลื่	

ด้ำานกฎระเบัย่บั	ด้ำานบุัคลื่ากร	ด้ำานการใชง้าน	ด้ำานงบัปัระมาณ์	

ด้ำานโครงสัรา้งพื่่�นฐาน	แลื่ะด้ำานนโยบัาย	 โดำยมปั่ัญห้าห้ลัื่กใน

การดำำาเนินโครงการ	 ค่อ	ปััญห้าด้ำานข้ัอมูลื่	 (สัดำช.,	 2562)	 จึง

นับัเปั็นความท้าทายท่�สัำาคัญในการดำำาเนินนโยบัาย	แลื่ะการ

วางแผน	 เพื่่�อพื่ัฒนาการดำำาเนินงานขัองห้น่วยงานภาครฐัท่�จะ

ต้้องม่การปัรบััปัรุงข้ัอมูลื่ให้้ม่ความถูึกต้้องแลื่ะได้ำมาต้รฐาน	

รวมถึึงให้้มก่ารเช่�อมโยงแลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มูลื่ระห้ว่างห้น่วยงานได้ำ 

	 นอกเห้น่อจากการดำำาเนินงานดัำงกล่ื่าวขั้างต้้น	

รัฐบัาลื่ยังมุ่งเน้นการเปิัดำเผยขั้อมูลื่แลื่ะการม่สั่วนร่วมขัอง

ปัระชาชน	 โดำยม่กฎห้มายท่�เก่�ยวข้ัองท่�	 ได้ำแก่	 รฐัธุรรมนูญ

แห่้งราชอาณ์าจักรไทย	พื่.ศ.	2560	พื่.ร.บั.	ขัอ้มลูื่ขัา่วสัารขัอง

ทางราชการ	พื่.ศ.	2540	แลื่ะ	พื่.ร.บั.	การบัรหิ้ารงานแลื่ะการ

ให้้บัรกิารภาครฐัผ่านระบับัดิำจิทัลื่	 พื่.ศ.	 2562	 ท่�กำาห้นดำให้้ 

ห้น่วยงานขัองรัฐจัดำทำาขั้อมูลื่ท่�ต้้องเปิัดำเผยต้ามกฎห้มาย

ว่าด้ำวยขั้อมูลื่ขั่าวสัารขัองราชการในรูปัแบับัขั้อมูลื่ดิำจิทัลื่

ต่้อสัาธุารณ์ะ	 โดำยต้้องให้้ปัระชาชนทั�วไปัสัามารถึเขั้าถึึง

ได้ำอย่างเสัร่โดำยไม่เสั่ยค่าใช้จ่าย	 สัามารถึนำาไปัเผยแพื่ร	่ 

ใชป้ัระโยชน์	ห้รอ่พื่ฒันาบัรกิารแลื่ะนวัต้กรรมในรูปัแบับัต่้าง	ๆ  

ได้ำ	รวมถึึงความโปัรง่ใสัในการดำำาเนินงานท่�สัามารถึต้รวจสัอบั 

ได้ำจากทุกภาคส่ัวน	 ดัำงนั�น	 สัพื่ร.	 จึงได้ำพื่ัฒนาศูนย์กลื่าง

ขั้อมูลื่เปิัดำภาครัฐ	 (data.go.th)	 สัำาห้รับัให้้ห้น่วยงาน 

ภาครัฐเปิัดำเผยขั้อมูลื่ในรูปัแบับัดิำจิทัลื่ต่้อสัาธุารณ์ชน		

นอกจากน่� 	 ยังได้ำม่การปัระกาศ	 พื่.ร.บั.	 คุ้มครองขั้อมูลื่

สั่วนบุัคคลื่	 พื่.ศ.	 2562	 แลื่ะพื่.ร.บั.	 การรักษาความมั�นคง

ปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอร์	 พื่.ศ.	 2562	 เพื่่�อการเก็บัรวบัรวมขั้อมูลื่	 

การใช้แลื่ะการเปิัดำเผยขั้อมูลื่สั่วนบุัคคลื่ให้้ม่มาต้รฐาน	 

บันพื่่�นฐานการรกัษาความมั�นคงปัลื่อดำภัย	อย่างไรก็ต้าม	การ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่ภาครฐัยงัมอ่ยูอ่ยา่งจำากัดำ	จึงต้้องเรง่ผลัื่กดัำนการ

ดำำาเนินงาน	รวมถึึงการสัรา้งเขัา้ใจให้้แก่เจ้าห้น้าท่�ขัองรฐัในการ

ให้้ความสัำาคัญขัองการเปิัดำเผยขั้อมูลื่ท่�จำาเปั็นต่้อสัาธุารณ์ชน	 

	 จากการทบัทวนพัื่ฒนาการขัองรัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่

ขัองปัระเทศไทยดัำงกล่ื่าว	 ได้ำม่การถึอดำบัทเรย่นการดำำาเนิน

งานโครงการสัำาคัญท่�น่าสันใจ	 2	 โครงการ	 ได้ำแก่	 (1)	 การ

พื่ัฒนาระบับัการเช่�อมโยงขั้อมูลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั์	ณ์	 จุดำเด่ำยว

ขัองปัระเทศไทย	 (National	 Single	Window:	 NSW)	 ซึ่ึ�ง

เปั็นโครงการขันาดำให้ญ่แลื่ะม่ความเก่�ยวขั้องกับัห้ลื่าย 

ภาคส่ัวนแลื่ะ	 (2)	การพัื่ฒนาระบับั	 Interbank	Transaction	 

Management	 and	Exchange	 (ITMX)	 	 ซึ่ึ�งเปั็นการพัื่ฒนา

ระบับัโดำยอาศัยความรว่มม่อระห้ว่างภาครฐัแลื่ะภาคเอกชน	

โดำยมร่ายลื่ะเอ่ยดำดัำงน่�

วิเคราะห์สถานกัารณ์
ข้องกัารพั

ฒ
นารัฐบาล้ดิจิที่ล้

CHA
PTER 3        /
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	 กรมศุลื่กากรเริ�มพื่ัฒนาระบับัการให้้บัริการแก่

ผูป้ัระกอบัการในการนำาเขัา้สัง่ออก	โดำยในปั	ี2541	 ได้ำมก่ารนำา

ระบับั	Electronic	Data	 Interchange	 (EDI)	มาใช้ทำาให้้เกิดำ

ความสัะดำวกรวดำเรว็ให้้กับัผู้ปัระกอบัการการนำาเขั้าสั่งออก	

วันเพื่็ญ	 เพื่็งสัมบูัรณ์์,	 จันทิมา	ทาทอง	แลื่ะนัฐภูมิ	 งามเนต้ร	

(2561)	 ได้ำทำาการศกึษาระบับั	EDI	 ในพื่ธิุก่ารศุลื่กากร	 ค่อการ

จัดำทำาใบัขันสันิค้าขัาเขัา้แลื่ะขัาออก	โดำยการนำาเอกสัารปัระกอบั

ต่้าง	 ๆ	มาทำาการต้รวจสัอบั	คำานวณ์ราคา	นำาห้นัก	ปัรมิาณ์	

ชนิดำขัองสันิค้า	คำาแปัลื่ช่�อสันิค้า	จากนั�นจึงทำาการทำาใบัขันสันิค้า

ในระบับัอิเล็ื่กทรอนิกสัข์ัองกรมศุลื่กากร	 ซึึ่�งเปัน็ระบับัท่�ต้้องสัง่

ขัอ้มูลื่ผา่น	Value	Added	Network	Services	(VANS)	เพื่่�อต้รวจสัอบั

ต้ามขัอ้กำาห้นดำ	 เม่�อการต้รวจสัอบัดำำาเนินการเสัรจ็สัิ�นแล้ื่วระบับั

จะออกเลื่ขัใบัขันสัง่สันิค้า	 เพื่่�อให้้ผูน้ำาเขัา้ส่ังออกจัดำพื่มิพื่ใ์บัขัน

สันิค้าแลื่ะจัดำชดุำเอกสัารผา่นพื่ธิุก่ารศุลื่กากรจำานวน	3	ชดุำ	 โดำย

มว่ธิุก่ารดำำาเนินการใน	2	 รูปัแบับั	ค่อ	ระบับั	Red	Line	ท่�จะต้้อง

ผ่านการต้รวจสัอบัเอกสัารแลื่ะต้รวจปัล่ื่อยจากเจ้าห้น้าท่�แลื่ะ

ระบับั	Green	Line	ท่�ไม่ต้้องม่การต้รวจปัล่ื่อย	อย่างไรก็ต้าม

การดำำาเนินการในระบับั	EDI	 น่�ยังม่ความจำาเปัน็ท่�จะต้้องจัดำเก็บั

เอกสัารท่�เปั็นกระดำาษอยู่	 ทั�งน่�	 ผลื่ขัองการพื่ัฒนาระบับั	EDI	

พื่บัวา่สัามารถึลื่ดำขัั�นต้อนเวลื่าแลื่ะปัรบััลื่ดำค่าบัรกิารลื่งได้ำทำาให้้

สัามารถึรองรบััลืู่กค้าไว้ได้ำในระยะสัั�น	แต่้ยังต้้องม่การพัื่ฒนา

ระบับัการบัรหิ้ารจัดำการเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศท่�มป่ัระสัทิธุภิาพื่

เพื่่�อรองรับัการใช้บัริการขัองลืู่กค้าท่� เพิื่�มขัึ�นในอนาคต้	

(ปัฎิมา	สัคุนธุมา,	2551)

รุะบบการุเช่�อม่โยงข้�อม้่ลอิเล็กทรุอนิกส์ 
ณ จุิด้เด่้ยวข้องปรุะเทศไทย 
(National Single Window: NSW) 

1.
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31สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ปััญห้าในเร่�องขัองการย่นยันตั้วต้นขัองผู้นำาเขั้าสั่งออก	

ในการรบััสั่งขั้อมูลื่กับักรมศุลื่กากร	 ซึ่ึ�งผู้ปัระกอบัการ

จำาเป็ันท่�จะต้้องศึกษากฎระเบั่ยบัขัองการปัฏิบััติ้การ	

ซึ่ึ�งอาจจะเกิดำความผิดำพื่ลื่าดำ	 ไม่สัามารถึเปัล่ื่�ยนแปัลื่ง

แก้ไขัได้ำ	แลื่ะอาจจะถึกูดำำาเนินคด่ำได้ำ	

ห้น่วยงานภาครฐัยังไม่พื่รอ้มท่�จะทำาให้้เกิดำขัอ้มลูื่ท่�มก่าร

ปัรบััเปัล่ื่�ยนต้ลื่อดำเวลื่า	(Real	Time)	

การพื่ัฒนาระบับัสั่งผลื่ให้้ม่ต้้นทุนในค่าซึ่อฟต์้แวร	์

ค่าใชจ่้ายด้ำานเอกสัาร	ต้้นทนุด้ำานการฝ้กึอบัรม	ซึ่ึ�งเปัน็ต้้น

ทนุในการเปัล่ื่�ยนแปัลื่ง

	 จากจุดำอ่อนท่�ระบับั	EDI	ยังต้้องม่การจัดำทำาเอกสัาร

กระดำาษ	แลื่ะไม่พื่รอ้มท่�จะรองรบัับัรกิารในปัรมิาณ์ท่�มากขัึ�น	

ทำาให้้กรมศุลื่กากรได้ำม่การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งเทคโนโลื่ย่ให้้ม่ความ

ก้าวห้น้ามากขัึ�นโดำยการนำาเทคโนโลื่ย	่ebXML	มาใชง้าน	เรย่กวา่

ระบับั	e-Customs	(วันเพื่ญ็	เพื่ง็สัมบูัรณ์์,	จันทิมา	ทาทอง	แลื่ะนัฐ

ภมู	ิงามเนต้ร,	2561)	โดำยจากการนำาเสันอขัอง	V-Serve	Group	

ได้ำอธุบิัายวา่	 ระบับั	ebXML	 เป็ันการกำาห้นดำมาต้รฐานในสัว่น

ขัอง	XML	(eXtensible	Markup	Language)	สัำาห้รบััใชใ้นการทำา

ธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกสัท์่�สัามารถึแลื่กเปัล่ื่�ยนระห้วา่งแพื่ลื่ต้ฟอรม์

ได้ำโดำยไม่ต้้องแปัลื่ภาษา	 เพื่ราะ	XML	 เปั็นทั�ง	Source	Code	

ตั้วแปัลื่ภาษาแลื่ะฐานขัอ้มลูื่โดำยระบับัเองอยู่แล้ื่ว	โดำยท่�	ebXML	

จะเป็ันขั้อกำาห้นดำทางเทคนิคท่�ครอบัคลืุ่มถึึงความปัลื่อดำภัย	

ความสัามารถึในการเช่�อมโยงกับัแพื่ลื่ต้ฟอรม์	แลื่ะการติ้ดำต่้อ

ธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกส์ัแลื่ะในเทคโนโลื่ย่พ่ื่�นฐานเปิัดำ	 สั่งผลื่

ให้้การดำำาเนินการพิื่ธุก่ารศุลื่กากรไมจ่ำาเปัน็ท่�จะต้้องใชก้ระดำาษ	

(Paperless)	โดำยมข่ัั�นต้อนค่อ	ผูใ้ห้้บัรกิารนำาเขัา้ส่ังออกจะดำำาเนิน

การรบััสัง่ขัอ้มลูื่ผา่น	VANS	ไปัยงัคอมพื่วิเต้อรข์ัองกรมศุลื่กากร

เพื่่�อต้รวจสัอบัความถูึกต้้อง	 ถ้ึาต้รวจสัอบัแล้ื่วพื่บัว่าถึูกต้้อง

เคร่�องคอมพื่ิวเต้อรข์ัองกรมศุลื่กากรจะออกเลื่ขัใบัท่�ขันสัินค้า

ให้้	 แต่้ถ้ึาไม่ถึูกต้้องระบับัจะแจ้งบัอกรหั้สัท่�ผิดำพื่ลื่าดำกลัื่บัไปั	

โดำยการต้รวจสัอบัสันิค้านั�น	เคร่�องคอมพื่วิเต้อรข์ัองกรมศุลื่กากร

จะดำำาเนินการสัุม่ต้รวจสันิค้าแบับัอัต้โนมติั้	อยา่งไรก็ด่ำ	จากการ

ศึกษาขัอง	วันเพื่็ญ	 เพื่็งสัมบูัรณ์์,	 จันทิมา	ทาทอง	แลื่ะนัฐภูม	ิ

งามเนต้ร	(2561)	การพื่ฒันาจากระบับั	EDI	ไปัเปัน็ระบับั	ebXML	

มป่ัระเด็ำนท่�เปัน็อุปัสัรรคดัำงน่�
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	 นอกจากน่�	 จากการศึกษาดัำงกล่ื่าวได้ำม่การอ้างอิง

ถึึงเอกสัารจากการสั่�อสัารแห่้งปัระเทศไทย	 (2548)	 แลื่ะ	 

ชยัดำำารงค์	อุทริมัย์นะ	(2543)	เปัรย่บัเทย่บัความแต้กต่้างระห้ว่าง

การใชร้ะบับั	EDI	แลื่ะระบับั	ebXML	ดัำงน่�	

ความปัลื่อดำภัยขัองเอกสัาร	พื่บัว่า	 ระบับั	 ebXML	 ม่ความ

ปัลื่อดำภัยมากกว่า	 เน่�องจากม่การใช้รหั้สัในการเขั้าถึึงเอกสัาร	

ในขัณ์ะท่�ระบับั	 EDI	 เปั็นเอกสัารท่�สัามารถึเปิัดำอ่านได้ำโดำย 

ไมต้่้องเขัา้รหั้สั	

สัามารถึนำาใบัรับัรอง	 (CA)	 ไปัใช้กับังานธุุรกรรมอ่�น	 ๆ	 

ได้ำ	พื่บัว่า	ระบับั	ebXML	สัามารถึนำาไปัใชไ้ด้ำ	 เน่�องจากเอกสัาร

ทุกฉบัับัสัามารถึย่นยันความเปั็นเจ้าขัองได้ำ	 แลื่ะระบับั	 EDI	 

ไม่สัามารถึใชไ้ด้ำ	เน่�องจากไม่ได้ำใชใ้บัรบััรองอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	

การยน่ยันความเปัน็เจ้าขัอง	พื่บัว่า	ระบับั	ebXML	สัามารถึยน่ยัน

ได้ำต้ามขัอ้มลูื่	CA	ท่�มก่ารลื่งลื่ายมอ่ช่�ออิเล็ื่กทรอนิกสั	์ ในขัณ์ะท่�	

EDI	ไม่สัามารถึยน่ยันตั้วต้นได้ำ	

มาต้รฐานท่�ใช	้พื่บัว่า	ebXML	Standard	 เปัน็มาต้รฐานสัากลื่

ท่�ใชติ้้ดำต่้อกันระห้วา่งปัระเทศ	แต่้	EDI	 ใช	้B2B	Standard	 ค่อ	 

ขัอ้ต้กลื่งระห้ว่างองค์กร		

ความสัอดำคล้ื่องกับั	พื่.ร.บั.	 การทำาธุุรกรรมทาอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	

พื่บัวา่	 ระบับั	ebXML	มค่วามสัอดำคล้ื่องจากการลื่งลื่ายม่อช่�อ

อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	แต่้ระบับั	EDI	ยังขัาดำในปัระเด็ำนเร่�องขัองการ

ยน่ยันความเปัน็เจ้าขัองเอกสัาร

ค่าใช้จ่ายในการจัดำเก็บัเอกสัาร	พื่บัว่า	ระบับั	ebXML	ไม่มค่่า 

ใช้ จ่าย	 เน่�องจากเอกสัารถึูกจัดำเก็บัในรูปัแบับัเอกสัาร

อิเล็ื่กทรอนิกสั	์ในขัณ์ะท่�ระบับั	EDI	มค่่าใชจ่้ายสังู	 เน่�องจากต้้อง

จัดำเก็บัเอกสัารท่�เปัน็กระดำาษต้ามระยะเวลื่าแลื่ะกฎห้มายกำาห้นดำ	

ใบัรบััรองอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	 (CA)	พื่บัวา่	ระบับั	ebXML	สัามารถึใช้

ต้ามห้ลัื่กกุญแจคู	่(PKI)	แต่้ระบับั	EDI	ไม่มก่ารกำาห้นดำไว	้

ความยากง่ายในการพัื่ฒนาระบับั	พื่บัว่า	ระบับั	ebXML	ง่ายต่้อ

การพื่ฒันามากกว่า	 เน่�องจากใชม้าต้รฐานสัากลื่	แต่้ระบับั	EDI	

เปัน็การใชม้าต้รฐานท่�ต้กลื่งกันเองระห้ว่างห้น่วยงานท่�เก่�ยวขัอ้ง	
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	 ระบับั	 ITMX	ดำำาเนินการภายใต้้	บัรษัิท	 เนชั�นเนลื่	 ไอ

ทเ่อ็มเอ็กซึ่	์จำากัดำ	 (National	 ITMX	Co.,	Ltd.)	ซึ่ึ�งก่อตั้�งขัึ�นในปั	ี

พื่.ศ.	2548	ในรูปัแบับักิจการรว่มค้า	(Joint	Venture)	โดำยเปัน็การ

รว่มทนุระห้วา่งห้น่วยงานธุนาคารภาครฐักับัธุนาคารพื่าณิ์ชยอ่์�น	ๆ

อ่ก	 11	ห้น่วยงาน	ท่�รว่มกันพื่ฒันาระบับัการทำาธุุรกรรมทางการ

เงนิอิเล็ื่กทรอนิกสัก์ลื่างขัองปัระเทศ	แลื่ะการเช่�อมโยงระบับัการ

ชำาระเงนิไปัยังต่้างปัระเทศ	ซึึ่�งเปัน็รากฐานท่�สัำาคัญขัองการพัื่ฒนา

บัรกิารทางการเงินท่�สัำาคัญต่้าง	ๆ	 เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกแก่

ปัระชาชนในการทำาธุุรกรรมทางการเงิน	แลื่ะการโอนเงินผ่าน

ชอ่งทางท่�ห้ลื่ากห้ลื่าย	ทั�งเอทเ่อ็ม	เคาน์เต้อรธ์ุนาคาร	อินเทอรเ์น็ต้

แลื่ะโทรศัพื่ท์ม่อถ่ึอ	 ด้ำวยระบับัท่�ม่ความปัลื่อดำภัย	 รวมถึึงการ

พื่ัฒนาโครงสัรา้งพื่่�นฐานแลื่ะกำาห้นดำมาต้รฐานระบับัการโอน

เงนิระห้วา่งธุนาคาร	โดำยการรว่มทนุดัำงกล่ื่าวชว่ยให้้ภาครฐัแลื่ะ

ภาคเอกชนใชศั้กยภาพื่ขัองต้นได้ำอย่างเต็้มท่�	แลื่ะสัามารถึปัฏิบัติั้

งานได้ำอย่างม่ปัระสัิทธุภิาพื่	ม่ความย่ดำห้ยุ่นในการดำำาเนินงาน

แลื่ะต้อบัสันองต่้อความต้้องการขัองผูร้บัับัรกิาร	สัอดำรบััต่้อการ

ทำางานในสัภาพื่แวดำล้ื่อมดิำจิทลัื่	 โดำยม่ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย

เปัน็ผูข้ับััเคล่ื่�อนสัำาคัญ	ต่้อมาในปั	ีพื่.ศ.	2550	ได้ำม่การให้้บัรกิาร

ระบับั	SMART	Creditแลื่ะระบับั	SMART	Credit	Same	Day	เพื่่�อ

อำานวยความสัะดำวกให้้แก่ลื่กูค้าขัองธุนาคารสัมาชกิท่�ใชบ้ัรกิาร

โอนเงินรายย่อยระห้ว่างธุนาคารให้้ได้ำรบััการบัรกิารท่�รวดำเรว็	

พื่รอ้มทั�งเปิัดำให้้บัรกิาร	ATM	POOL	สัำาห้รบััการถึอนเงนิ	สัอบัถึาม

ยอดำเงินแลื่ะโอนเงินผ่านระบับั	ATM	แลื่ะเคาน์เต้อรธ์ุนาคาร	

รวมถึึงการเปิัดำให้้บัรกิารระบับัควบัคมุ	แลื่ะบัรหิ้ารความเสั่�ยงใน

การชำาระดำลุื่ระห้วา่งธุนาคาร	แลื่ะในปั	ีพื่.ศ.	2560	กระทรวงการ

คลัื่ง	ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย	แลื่ะสัมาคมธุนาคารไทย	 เปิัดำตั้ว

บัรกิารพื่รอ้มเพื่ย	์ (PromptPay)	อยา่งเปัน็ทางการ	 โดำยเริ�มให้้

บัรกิารรบััเงนิแลื่ะโอนเงนิทางเล่ื่อกให้ม	่โดำยใชห้้มายเลื่ขัโทรศพัื่ท์

มอ่ถ่ึอ	ห้รอ่ห้มายเลื่ขัปัระจำาตั้วปัระชาชน	แทนเลื่ขัท่�บััญชเ่งินฝ้าก

เพื่ิ�มความสัะดำวกแลื่ะปัระห้ยัดำ	 ในการรับัเงินแลื่ะโอนเงิน

ให้้กับัปัระชาชน	 นับัเปั็นก้าวสัำาคัญสัู่การขัับัเคล่ื่�อนแผน

ยุทธุศาสัต้รร์ะบับัการชำาระเงินแบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั์แห่้งชาติ้	

(National	e-Payment)

รุะบบ Interbank Transaction 
Management and Exchange (ITMX)
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 ประเที่ศัไที่ยม่การซึ่่�อขายหลักที่รัพย์ผ่านตลาด

หลักที่รพัย์มาตั�งแต่ปี 2518 โดยข้อมูลจัากตลาดหลักที่รพัย์

แห่งประเที่ศัไที่ย (2547) ได้นำาเส่นอการพฒันาของการซ่ึ่�อขาย

หลักที่รพัยผ์า่นระบบคอมพวิเตอรใ์นประเที่ศัไที่ย  ซึ่่�งเริ�มจัากการ

ที่่�ปรมิาณการซึ่่�อขายที่่�เพิ�มข่�นอยา่งต่อเน่�องในช่วงเวลาระหวา่ง

ป ี2530-2534 ที่ำาให้ตลาดหลักที่รพัยต้์องหาวธิิก่ารที่่�มารองรบั

ปรมิาณการซึ่่�อขายที่่�ม่มูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาที่ต่อวัน 

ซึ่่�งการซึ่่�อขายหลักที่รพัย์แบบเคาะกระดานไม่ส่ามารถท่ี่�จัะ

รองรับได้ ตลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศัไที่ยจ่ังได้ริเริ�มนำา

ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการซ่ึ่�อขายหลักที่รัพย์ และเป็น

ตลาดหลักที่รพัย์แห่งแรกในภูมิภาคเอเช่ยตะวันออกเฉ่ยงใต้ 

ที่่�มก่ารนำาระบบคอมพวิเตอรม์าใช้อยา่งเต็มรูปแบบ โดยได้มก่าร

ตั�งคณะที่ำางานที่่�มผู่แ้ที่นจัากบรษัิที่หลักที่รพัยแ์ละผูแ้ที่น บรษัิที่

ที่างด้านเที่คโนโลยส่่ารส่นเที่ศัเขา้มารว่มกันศัก่ษา และตัดส่นิใจั

ในการจััดซึ่่�อระบบ ซึ่่�งได้ม่การไปดูงานยังตลาดหลักที่รพัย์

ส่ำาคัญ ๆ ในยุโรปและอเมรกิา โดยส่ดุที่า้ยคณะที่ำางานได้เล่อก

ที่่�จัะใชร้ะบบเด่ยวกับตลาดหลักที่รพัยช์คิาโก (Chicago Stock 

Exchange) ซึ่่�งในขณะนั�นใช้ช่�อว่าตลาดหลักที่รพัย์มิดเวส่ต์ 

(Midwest Stock Exchange) ช่�อว่า Automated System 

for The Stock Exchange of Thailand หรอ่ ASSET โดย

ได้ม่การดำาเนินการติดตั�ง และจััดการฝึกอบรมเจ้ัาหน้าที่่�

เปน็เวลา 16 เด่อนจ่ังมก่ารเปดิใช้อยา่งเปน็ที่างการในป ี2534 ซึ่่�ง

ระบบมก่ารดำาเนินงานดังน่�

การุซ่ื้�อข้ายหลักทรัุพัย์อิเล็กทรุอนิกส์ 
ข้องต้ลาด้หลักทรัุพัย์แห่งปรุะเทศไทย 

3.

34
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จัับคู่คำาส่ั�งซึ่่�อขายอัตโนมัติ  (Automatic Order 

Matching: AOM) โดยกำาหนดหลักเกณฑ์ก์ารเรย่งคำาส่ั�ง

ซึ่่�อขายตามเวลาและราคา

ม่การแจ้ังผลการซึ่่�อขายส่่งกลับไปยังผู้ส่่งคำาส่ั�งที่ั�ง 2 

โดยที่นัที่ผ่า่นระบบคอมพวิเตอร์

ส่ามารถรองรบัปรมิาณการซึ่่�อขายหลักที่รพัยไ์ด้ 10,000 

คำาส่ั�งต่อชั�วโมง และได้ม่การขยายข่ดความส่ามารถ

เพิ�มข่�นอยา่งต่อเน่�อง

ส่ามารถกระจัายข้อมูลการลงทีุ่นในหลักที่รัพย์ไปสู่่

ผูล้งที่นุในที่นัที่ท่ี่ั�งในและต่างประเที่ศั

ส่ามารถเช่�อมโยงข้อมูลการซึ่่�อขายหลักที่รพัย์กับระบบ

อ่�น ๆ เช่น การชำาระราคาและการส่่งมอบหลักที่รพัย ์

ศันูยร์บัฝากหลักที่รพัย ์และระบบที่ะเบย่นหุ้น เปน็ต้น

 นอกจัากน่� ยงัได้มก่ารพัฒนาโปรแกรมเพ่�อรายงานราคา

หลักที่รพัยช่์�อ Price Reporting System หรอ่ PRS โดยจัะเช่�อมโยง

ขอ้มลูจัากระบบ ASSET เพ่�อใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลูการลงที่นุได้

ที่นัเวลา หรอ่แบบ Real Time ที่ำาให้ส่มาชิกที่ราบข้อมูลได้อยา่ง

รวดเรว็และเที่า่เที่ย่ม 

 ในช่วงเวลาเด่ยวกันนั�น ตลาดหลักที่รพัยแ์ห่งประเที่ศัไที่ย 

(2547) ยงัได้ระบุถ่งการพฒันาศันูยร์บัฝากหลักที่รพัยแ์ละระบบ

ไรใ้บหุ้น โดยการนำาระบบบารโ์คดมาใช้ในการจััดระบบใบหุ้น

และเก็บขอ้มลูต่าง ๆ ไวใ้นระบบคอมพวิเตอร ์ได้แก่ เลขที่่�ใบหุ้น 

ช่�อหลักที่รพัย์ จัำานวนหุ้น รหัส่บตัรส่มาชิกผูถ่้อหุ้น ซึ่่�งการดำาเนินการ

เช่นน่�ที่ำาให้ม่ความส่ะดวกและรวดเรว็มากยิ�งข่�น ซึ่่�งต่อมาได้

พัฒนาเป็นระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) และได้ม่การบรรจุัไว้ใน 

พ.ร.บ. หลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์ พ.ศั. 2535 ที่ำาให้

ใบรบัฝากน่�ถ่อเปน็เส่มอ่นใบหุ้นตามกฎหมาย และที่ำาให้การโอน

หลักที่รพัย์ระหว่างบรษัิที่ส่มาชิกที่ำาได้ส่ะดวก รวดเรว็มากข่�น 

ซึ่่�งต่อมาได้ม่การจััดตั�ง บริษัที่ ศัูนย์รับฝากหลักที่รัพย ์

(ประเที่ศัไที่ย) จัำากัด เพ่�อมาที่ำาหน้าที่่�เป็นนายที่ะเบ่ยน และที่ำา

ส่ำาเนาหักบญัช่ส่ำาหรบัระบบไรใ้บหุ้นน่� ที่ำาให้ส่ามารถรองรบัการซึ่่�อ

ขายหลักที่รพัยใ์นปรมิาณที่่�เพิ�มข่�นได้

1.

2.

3.

4.

5.
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 เม่�อม่การนำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการ

ซึ่่�อขายหลักที่รพัย์แล้วนั�น ตลาดหลักที่รพัย์แห่งประเที่ศัไที่ย 

(2547) ได้ม่การกล่าวถ่งการพัฒนาระบบส่ารส่นเที่ศั

ธุิรกิจัหลักที่รพัย์ (SET Information Management System) 

เพ่�อเปน็ศันูยก์ลางในการจััดเก็บและเผยแพรข่อ้มลูส่ำาคัญเก่�ยวกับ

การลงทีุ่นในการซึ่่�อขายหลักที่รพัย์ อาที่ิเช่น ข้อมูลการซึ่่�อขาย 

ขอ้มูลบรษัิที่จัดที่ะเบ่ยน ขอ้มลูราคาหลักที่รพัย ์และขอ้มลูส่ถิติ

ต่าง ๆ ซึ่่�งเช่�อมโยงจัากระบบ ASSET และในป ี2538 ได้มก่าร

พฒันาระบบ ELCID (Electronic Listed Company Information 

Disclosure) เพ่�อใช้ในการอำานวยความส่ะดวกในการเปิดเผย

ขอ้มลูบรษัิที่จัดที่ะเบย่นและระบบ SIMS ก็มก่ารเช่�อมโยงเช่นกัน

ที่ำาให้ฐานข้อมูลของตลาดหลักที่รพัย์ม่ความส่มบูรณ์ยิ�งข่�น ซึ่่�ง

ระบบดังกล่าวชว่ยให้การวเิคราะห์ และการตัดส่นิใจัของผูล้งที่นุ

เปน็อยา่งมาก ซึ่่�งในเวลาต่อมาตลาดหลักที่รพัยไ์ด้มก่ารพฒันา

ระบบ SET Smart เข้ามาที่ดแที่นระบบ SIMS ที่ำาให้ผู้ลงทีุ่น

ส่ามารถเขา้ถ่งข้อมลูผา่นชอ่งที่างออนไลน์ โที่รศัพัที่ม์อ่ถ่อ และ

อินเที่อรเ์น็ตเพิ�มมากข่�น 

 ในปจััจับุนั จัะพบวา่ ระบบ AOM ยงัคงเปน็ระบบพ่�นฐาน

ส่ำาคัญของตลาดหลักที่รพัยใ์นการซึ่่�อขายหลักที่รพัยผ์า่นชอ่งที่าง

อิเล็กที่รอนิกส่์ โดยตลาดหลักที่รพัย์ได้ม่การพัฒนาระบบการ

ซึ่่�อขาย และการเข้าถ่งข้อมลูต่าง ๆ ผา่นชอ่งที่างออนไลน์ได้ ที่ั�งบน

หน้าเวบ็ไซึ่ต์และโที่รศััพที่ม์อ่ถ่อ ซึ่่�งเปน็การอำานวยความส่ะดวกให้

กับผูซ้ึ่่�อขายหลักที่รพัยเ์ปน็อยา่งมาก 

 จัากการศั่กษาการพัฒนาการซึ่่�อขายหลักที่รพัย์ที่าง

ชอ่งที่างอิเล็กที่รอนิกส่ข์องประเที่ศัไที่ย จัะพบวา่ การนำาระบบ

อิเล็กที่รอนิกส่์มาใช้ช่วยให้เกิดการส่รา้งมูลค่าจัากปรมิาณการ

ซึ่่�อขายหลักที่รพัยท์ี่่�เพิ�มข่�น รวมที่ั�งจัากความส่ะดวกที่่�เอ่�อให้การ

ซึ่่�อขายหลักที่รพัย ์และการเข้าถ่งข้อมลูเปน็ไปอยา่งคุม้ค่าทัี่�งที่าง

ต้นที่นุเวลา และต้นที่นุที่่�เปน็ตัวเงนิ รวมไปถ่งความส่ะดวกจัากการ

ลดขั�นตอน และเปล่�ยนรูปแบบของเอกส่ารมาเปน็รูปแบบเอกส่าร

อิเล็กที่รอนิกส่์ที่่�เป็นการควบรวม (Merge) หน้าที่่�ของเอกส่าร

ในแต่ละส่ว่นเข้ามาเปน็หน้าที่่�เด่ยวกัน ซ่ึ่�งส่ง่ผลต่อการประหยดั

ต้นที่นุในการจััดเก็บเอกส่ารและต้นที่นุในการดำาเนินขั�นตอนต่าง ๆ 

ซึ่่�งถ่อเปน็การพฒันาที่่�มค่วามคุม้ค่า และส่รา้งมลูค่าที่างเศัรษฐกิจั

ของประเที่ศัไที่ยได้อย่างเต็มที่่�
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4.

 แนวคิดในการจััดตั�งศูันยข้์อมลูเครดิตนั�น ได้เริ�มข่�นตั�งแต่

ป ีพ.ศั. 2504 โดยส่มาคมธินาคารไที่ยได้หารอ่กับธินาคารแห่ง

ประเที่ศัไที่ยวา่ม่ความประส่งค์ให้มแ่หล่งกลางส่ำาหรบัแลกเปล่�ยน

ข้อมลูเก่�ยวกับลกูค้าของธินาคารพาณิชย ์เพ่�อลดความเส่่�ยงในการ

ให้กู ้และปอ้งกันความเส่ย่หายที่่�อาจัเกิดข่�นกับธินาคารพาณิชย ์

โดยขอให้ธินาคารแห่งประเที่ศัไที่ยเปน็แหล่งกลางในการรวบรวม

ข้อมลู ต่อมาป ีพ.ศั. 2541 กระที่รวงการคลังได้ยน่ยนันโยบายให้ม่

การจััดตั�งศันูยข์อ้มลูเครดิต เพ่�อประโยชน์ในการวเิคราะห์ส่นิเช่�อ

และลดภาระหน่�เส่ย่ของส่ถาบนัการเงนิต่าง ๆ อันเปน็ปญัหาใหญ่

และเรง่ด่วนของส่ถาบนัการเงนิในประเที่ศัอยูใ่นขณะนั�น ในเด่อน

กรกฎาคม 2541 รฐัมนตรช่่วยวา่การกระที่รวงการคลังในขณะนั�น

ในฐานะผู้รบัผิดชอบดูแลธินาคารอาคารส่งเคราะห์ (ธิอส่.) 

จ่ังได้ส่ั�งการให้ ธิอส่. เปน็หน่วยงานหลักในการจััดตั�งศันูยข์อ้มลู

เครดิตข่�น ขณะเด่ยวกัน ธินาคารแห่งประเที่ศัไที่ยก็ได้ประกาศั

นโยบายให้ส่มาคมธินาคารไที่ยเรง่รดัดำาเนินการจััดตั�งศัูนย์

ข้อมลูเครดิต โดยส่มาคมธินาคารไที่ยได้จััดตั�งที่ม่ที่ำางานในรูป

คณะกรรมการเพ่�อส่านภารกิจัต่อไป การดำาเนินการจััดตั�งศันูย์

ขอ้มูลเครดิตจ่ังได้แบง่ออกเปน็ 2 ฝา่ย ค่อ ฝา่ยที่่�จััดตั�งโดย ธิอส่. 

ได้จััดตั�ง บรษัิที่ ข้อมลูเครดิตไที่ย จัำากัด ข่�น ส่ว่นฝา่ยธินาคารแห่ง

ประเที่ศัไที่ยและส่มาคมธินาคารไที่ย ได้จััดตั�ง บรษัิที่ ระบบขอ้มลู

กลาง จัำากัด ข่�น โดยที่ั�งส่องบรษัิที่ก็ได้จััดตั�งข่�นโดยมวั่ตถุประส่งค์

เด่ยวกันค่อ เพ่�อเปน็ศูันยก์ลางรวบรวมข้อมลูลกูค้า เพ่�อชว่ยลด

ความเส่่�ยง และเพิ�มประส่ทิี่ธิภิาพของการให้ส่นิเช่�อ เพ่�อปอ้งกัน

ปัญหาหน่�เส่่ยในระบบเศัรษฐกิจั หรอ่หน่�ที่่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ต่อมาในป ีพ.ศั. 2548 บรษัิที่ ข้อมลูเครดิตกลาง จัำากัด ได้รวม

กิจัการกับบรษัิที่ข้อมลูเครดิตอ่กแห่งหน่�ง ค่อ บรษัิที่ ข้อมลูเครดิต

ไที่ย จัำากัด และได้เปล่�ยนช่�อเปน็ บรษัิที่ ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จัำากัด 

เม่�อวันที่่� 19 พฤษภาคม 2548 ซึ่่�งม่ผู้ถ่อหุ้นของบรษัิที่ ข้อมูล

เครดิตไที่ย จัำากัด และธินาคาร รวมที่ั�งส่ถาบนัการเงนิของรฐัเขา้มา

ถ่อหุ้นในบรษัิที่ ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จัำากัด 

การุแลกเปล่�ยนข้�อม้่ลเครุดิ้ต้บ้โรุ  
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  ปจััจับุนับรษัิที่ ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จัำากัด เปน็องค์กรที่่�

ได้รบัใบอนุญาต และบรกิารการให้ขอ้มลูเหล่าน่�ภายใต้กรอบของ

กฎหมายที่่�มช่่�อวา่  พระราชบญัญติัการประกอบธุิรกิจัขอ้มลูบตัร

เครดิต พ.ศั. 2545 ได้รบัขอ้มลูมาจัากส่ถาบนัที่างการเงนิและ 

Non-bank ที่่�เป็นส่มาชิกของหน่วยงานกลางน่� โดยหน่วยงาน

กลางน่�จัะเก็บข้อมูลไว้ให้ส่มาชิกหรอ่บุคคลที่ั�วไป ได้เข้ามาดู

พฤติกรรมที่างการเงนิและประวติัการชำาระหน่� ปจััจุับนัส่มาชกิ

ของเครดิตบูโรในไตรมาส่ 1 ป ีพ.ศั. 2563 มอ่ยู ่103 แห่ง แบง่เปน็

ธินาคารพาณิชย์ 17 แห่ง และส่ถาบันการเงินเฉพาะกิจัของรฐั 

(SFIs) 6 แห่ง น็อนแบงก์-นาโนไฟแนนซึ่แ์ละพโิกไฟแนนซึ่ร์วม 18 

แห่ง เชา่ซึ่่�อ-ล่ส่ซึ่ิ�ง 52 แห่งและอ่�น ๆ อ่ก 10 แห่ง โดยจัำานวนบญัช่

ส่นิเช่�อที่่�เป็นบุคคลธิรรมดามอ่ยูร่าว 108 ล้านบญัช ่ครอบคลมุ

ลกูหน่� 28 ล้านราย ขณะที่่�ส่นิเช่�อนิติบุคคลอยู่ที่่� 4.3 ล้านบัญช ่

ครอบคลมุ 4 แส่นบรษัิที่ ทัี่�งน่� ไตรมาส่ 1 ปีน่�ม่จัำานวนรายการ

ส่่บค้นข้อมูลเฉล่�ยอยู่ที่่� 20.37 ล้านครั�ง ขณะที่่�ปี 2562 ที่ั�งปีม่

จัำานวนรายการส่บ่ค้นข้อมลูที่ั�งหมดอยูท่ี่่� 73.83 ล้านครั�ง

 ส่ำาหรบัข้อมูลที่่�เครดิตบูโรเก็บจัะประกอบไปด้วย 2 

ส่ว่น ค่อ  1. ข้อมลูส่ว่นตัวเก่�ยวกับลกูค้า ประกอบด้วย ช่�อ ที่่�อยู ่

วนัเด่อนปเีกิด ส่ถานภาพ อาชพ่ เลขบตัรประชาชน เปน็ต้น และ 

2. ข้อมูลเก่�ยวกับประวัติการขอและได้รบัการอนุมัติส่ินเช่�อ

และการชำาระส่นิเช่�อ แต่เครดิตบูโรจัะแส่ดงขอ้มลูฝั� งหน่�ส่นิ เที่า่นั�น

ไม่รวมถ่งข้อมูลส่่วนที่รัพย์ส่ิน โดยข้อมูลที่่�ได้นั�นจัะมาจัาก 

ส่มาชิกของเครดิตบูโร มท่ี่ั�งธินาคารพาณิชย ์ธินาคารเฉพาะกิจั

ของรฐั บรษัิที่เงนิที่นุ บรษัิที่หลักที่รพัย ์บรษัิที่เครดิตฟองซึ่เิอร ์

บรษัิที่ประกัน (ที่ั�งวินาศัภัยและประกันช่วิต) และผู้ให้บรกิาร

บตัรเครดิต เปน็ต้น จัะมข่อ้มลูเช่�อมโยงไปที่่�เครดิตบูโรหมด แต่

ผูใ้ห้บรกิารส่าธิารณูปโภค เช่น การประปานครหลวง การไฟฟา้

นครหลวง ค่ายบรษัิที่มอ่ถ่อ ผูใ้ห้บรกิารอินเที่อรเ์น็ต เหล่าน่�จัะ

มิได้เป็นส่มาชิกของเครดิตบูโร โดยบุคคลหรอ่หน่วยงานที่่�ขอ

ดูข้อมูลเหล่าน่�ได้ ค่อหน่วยงานที่่�เป็นส่มาชิกและบุคคลที่ั�วไป 

(ดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเองเที่่านั�น) โดยวัตถุประส่งค์ในการ

ขอดูนั�นเพ่�อประกอบการวิเคราะห์ส่ินเช่�อและออกบัตรเครดิต

เที่า่นั�นและหากขอ้มลูในเครดิตบูโรไม่ถกูต้อง เราส่ามารถขอแก้ไข

ข้อมูลจัากส่ถาบันที่างการเงิน เน่�องจัากส่ถาบันที่างการเงินจัะ

ต้องส่ง่ขอ้มลูที่่�อัพเดที่ให้แก่เครดิตบูโรเปน็ประจัำา

 เครดิตบูโร ถ่อเป็นความส่ำาเรจ็ัในการเช่�อมโยงข้อมูล

ของหน่วยงานที่่�เป็นภาค่ส่มาชิก ที่่�ที่ำาให้วิเคราะห์การปล่อย

ส่ินเช่�อได้รวดเรว็และแม่นยำามากยิ�งข่�น โดยในอนาคต หากม่

การเช่�อมโยงข้อมูล ค่าไฟฟ้า ค่านำาประปา ค่าโที่รศััพท์ี่ม่อถ่อ 

หรอ่ประวัติการชำาระเงินกู้ย่มเงินเพ่�อการศั่กษา จัะที่ำาให้ลูกหน่�

มก่ารพจิัารณาการส่รา้งหน่�อยา่งรอบคอบ ยกระดับความม่วนัิย

ที่างการเงนิของคนไที่ย และลดปญัหาหน่�เส่ย่ให้แก่ผูป้ระกอบการ 

รวมถ่งความส่ามารถในการปล่อยกูใ้ห้แก่ลกูหน่�ที่่�มพ่ฤติกรรมที่่�ด่

ในอนาคตอ่กด้วย
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จากการดำำาเนิินิโครงการทั้้�ง 4 ระบบด้ำงกล่่าว สามารถวเิคราะห์์

ข้อ้สง้เกตจากการดำำาเนิินิงานิได้ำด้ำงน้ิ�

การส่่งเส่ริมรูปแบบการบริหารจััดการของภาครัฐที่่�เอกชน

ส่ามารถเขา้มามส่่ว่นรว่มได้ เชน่ การรว่มลงที่นุ (Public Private 

Partnership) กิจัการรว่มค้า (Joint Venture) และการจ้ัางดำาเนิน

งาน (Outsourcing Contract) โดยอาศััยศัักยภาพและความ

พรอ้มจัากภาคเอกชน เพ่�อการส่รา้งส่รรค์นวตักรรม บรกิาร และ

การดำาเนินโครงการอยา่งมป่ระส่ทิี่ธิภิาพ 

การจััดตั�งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพ่�อที่ำาหน้าที่่�

กำาหนดนโยบาย ยุที่ธิศัาส่ตร์ และแนวที่างการดำาเนินการ  

ตลอดจันกำากับดแูลและติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเน่�อง

และส่มำาเส่มอ หรอ่การติดตามโดยคณะกรรมการเฉพาะเร่�อง  

ซึ่่�งหากเกิดปญัหาและอุปส่รรค จัะที่ำาให้มก่ารระดมความคิดเพ่�อ

แก้ไขปญัหาได้อยา่งที่นัที่ว่งที่ ่

การได้รบังบประมาณในการพฒันาอยา่งต่อเน่�อง รวมที่ั�งส่ามารถ

จััดส่รรงบประมาณบางส่่วนให้กับหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องท่ี่�ไม่ม ่

งบประมาณส่ำาหรบัการดำาเนินโครงการให้ประส่บความส่ำาเรจ็ั

การประยุกต์ใช้ เที่คโนโลย่ที่่� เหมาะส่มส่ามารถช่วยเพิ�ม

ประส่ิที่ธิิภาพการให้บรกิารประชาชน และส่่งเส่รมิการดำาเนิน

ธุิรกิจัได้เปน็อยา่งด่

การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่่�ม่ความยุ่งยากและซัึ่บซึ่้อน 

จัำาเปน็ต้องมก่ารจััดโครงส่รา้งการที่ำางานที่่�ชัดเจัน และเหมาะส่ม

และมร่ะบบควบคุมโครงการที่่�มป่ระสิ่ที่ธิภิาพ เชน่ การควบคุม

คณุภาพ การควบคมุแผนการดำาเนินงาน การเงนิและด้านอ่�น ๆ 

การปรบัเปล่�ยนนโยบายและผูบ้รหิารระดับส่งูอาจัส่ง่ผลต่อความ

ต่อเน่�องของการดำาเนินโครงการ ที่ั�งน่� อาจัมก่ารพจิัารณาระบุ

โครงการส่ำาคัญที่่�ต้องดำาเนินการเอาไว้ในแผนระดับชาติ เพ่�อ

ให้เกิดความต่อเน่�องในการดำาเนินการ และผูท้ี่่�มส่่ว่นได้ส่ว่นเส่ย่

ส่ามารถวางแผนการดำาเนินการได้ชดัเจันไปในที่ศิัที่างเด่ยวกัน

ปัญหาและอุปส่รรคด้านกฎหมาย กฎและระเบ่ยบต่าง ๆ ที่่�

จัำาเป็นต้องม่การปรบัปรุง หรอ่แก้ไขให้ส่อดรบัและส่นับส่นุน

โครงการ และการดำาเนินงานตามภารกิจัของหน่วยงานราชการ

การขาดแคลนบุคลากรด้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศัของประเที่ศั 

ซึ่่�งจัำาเปน็ต้องเรง่ดำาเนินการพฒันาที่กัษะดิจิัที่ลั และเพิ�มจัำานวน

บุคลากรให้เพ่ยงพอกับความต้องการที่ั�งของหน่วยงานภาครฐั

และเอกชน

การตกลง และกำาหนดชดุขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานเจ้ัาของขอ้มลู 

เพ่�อให้เกิดการแลกเปล่�ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ดังจัะเห็น

ได้จัากการแลกเปล่�ยนข้อมูลเพ่�อการซึ่่�อขายหลักที่รพัย์ และ

การแลกเปล่�ยนข้อมูลเครดิตบูโรส่ำาหรบัการพิจัารณาส่ินเช่�อ 

 จัากการที่บที่วนการพฒันารฐับาลดิจิัที่ลัของประเที่ศัไที่ยที่่�ผา่นมา ที่ั�งด้านกฎหมาย การปรบัโครงส่รา้งเชงิองค์กร แผนระดับ

ชาติ และโครงการส่ำาคัญต่าง ๆ  พบวา่ ประเที่ศัไที่ยได้เล็งเห็นความส่ำาคัญ และมก่ารพฒันาด้านรฐับาลดิจิัที่ลัมาอยา่งต่อเน่�อง ดังจัะเห็น

ได้จัากการประกาศัใชก้ฎหมายดิจิัที่ลัที่่�ส่ำาคัญ การจััดที่ำาแผนระดับชาติ และแผนพฒันารฐับาลดิจิัที่ลั รวมถ่งการดำาเนินโครงการตาม

แผน          อ่กทัี่�งยงัได้ม่การปรบัเปล่�ยนโครงส่รา้งเชงิองค์กร ให้ส่อดรบักับยุคส่มัยที่่�เปล่�ยนแปลง เพ่�อรองรบัการพัฒนารฐับาลดิจิัที่ลั ตลอดจัน 

การให้ความส่ำาคัญกับการวางโครงส่รา้งพ่�นฐานที่างดิจิัที่ลั การให้บรกิารอิเล็กที่รอนิกส่ ์และการรเิริ�มการพฒันาแพลตฟอรม์กลาง 

และบรกิารดิจิัที่ลัแก่ประชาชนและภาคประชาชน
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จัากการศั่กษากรอบแนวที่างการพัฒนารัฐบาลดิจิัที่ัลใน 

ต่างประเที่ศั และการที่บที่วนการพัฒนารัฐบาลดิจิัที่ัลของ

ประเที่ศัไที่ยนั�น ส่ามารถส่รุปประเด็นความท้ี่าที่ายในการพฒันา

รฐับาลดิจิัที่ลัได้ที่ั�งส่ิ�น 12 ประเด็น ดังน่� 

การอำานวยความสัะดำวก	แลื่ะความสัามารถึในการ

ปัระยุกต์้ใชเ้ทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่สัำาห้รบััการทำางานขัอง

รฐั	เพื่่�อปัระชาชน

การพัื่ฒนาทักษะแลื่ะสัมรรถึนะให้ม่	 เพื่่�อสัรา้ง

ความพื่ร้อมเชิงกลื่ยุทธุ์ให้้กับักำาลัื่งคนภาครัฐ

การลื่ดำความซึ่ำาซ้ึ่อนในการทำางาน	มก่ารปัฏิบัติั้งาน 

ท่�สัอดำคล้ื่องกันระห้ว่างห้น่วยงานขัองรฐั

การลื่ดำขัั�นต้อนการปัฏิบััติ้งานภายในห้น่วยงาน

ภาครฐัแลื่ะระห้ว่างห้น่วยงานภาครฐัให้้ม่ความ

คล่ื่องตั้วแลื่ะรวดำเรว็

การพื่ฒันาให้้ระบับัการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างภาครฐัคล่ื่องตั้ว	

โปัร่งใสั	 ม่กลื่ไกปั้องกันการทุจริต้ทุกขัั�นต้อน

การปัรบััเปัล่ื่�ยนการทำางานภาครฐัด้ำวยเทคโนโลื่ย่

ดิำจิทัลื่ให้้ม่ปัระสัิทธุิภาพื่แลื่ะม่ธุรรมาภิบัาลื่การ

บัรหิ้ารจัดำการ

การปัรบััปัรุงกฎห้มาย	กฎ	ระเบัย่บัท่�เอ่�อต่้อการขัับั

เคล่ื่�อนรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

การบูัรณ์าการข้ัอมูลื่ท่�ม่มาต้รฐานแลื่ะเช่�อมโยง

ถึึงกัน	 เพื่่�อปัระโยชน์ในการบัรหิ้าร	การตั้ดำสันิใจแลื่ะ

การบัรกิารท่�เปัน็เลิื่ศ

การสัรา้งความเช่�อมโยงในการให้้บัรกิารสัาธุารณ์ะ

ต่้าง	ๆ	 ผ่านการนำาเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มาปัระยุกต์้ใช้

การจัดำให้้มร่ะบับัรกัษาความมั�นคงปัลื่อดำภัยในการ

เขัา้สัูบ่ัรกิารดิำจิทลัื่	 เพื่่�อให้้มค่วามพื่รอ้มใช	้ น่าเช่�อถ่ึอ

การเปิัดำโอกาสัให้้เอกชน	ปัระชาชน	 เขั้าถึึงข้ัอมูลื่

ขั่าวสัารภาครฐั	 เพื่่�อเพื่ิ�มโอกาสัในการแขั่งขัันแลื่ะ

ปัระโยชน์ในการใชช้วิ่ต้

การสัง่เสัรมิให้้ปัระชาชนแลื่ะทกุภาคสัว่นมส่ัว่นรว่มใน

การพัื่ฒนาปัระเทศผ่านช่องทางดิำจิทลัื่

ประเด็ันความท้ี่าที่าย
ในการพัฒนารัฐบาลดิัจิัทัี่ล

1 7

2 8
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 โดยประเด็นที่า้ที่าย 12 ประเด็นที่่�กล่าวมาน่� ได้ถกูนำาไป

หารอ่รว่มกับหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เพ่�อพจิัารณาถ่ง

ประเด็นปญัหาและอุปส่รรค (Pain Point) ของหน่วยงานภาครฐั

ในการให้บรกิารผา่นระบบดิจิัที่ลั โดยแยกออกเปน็ 6 กลุ่มนโยบาย

ส่ำาคัญของประเที่ศั ได้แก่ การศัก่ษา การส่าธิารณสุ่ข การเกษตร 

ความโปรง่ใส่และการม่ส่่วนรว่ม ส่วัส่ดิการประชาชน และการ 

ส่ง่เส่รมิวสิ่าหกิจัขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึ่่�งมป่ระเด็นปญัหา 

และอุปส่รรคที่่�ส่ำาคัญ ดังต่อไปน่�  

ใ น ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส่ ร ร ค ที่ า ง ด้ า น ก ฎ ห ม า ย

พ บ ว่ า ม่ อุ ป ส่ ร ร ค ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ที่่� เข้ า ม า เ ก่� ย ว ข้ อ ง กั บ

การดำาเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน

ระบบดิจิัที่ัล ที่ำาให้ไม่ส่ามารถดำาเนินการได้อย่างเต็มที่่�  

เช่น พ.ร.บ. คุ้มรองข้อมูลส่่วนบุคคล เป็นต้น และหน่วยงาน 

ภาครัฐมองว่ายังขาดการกำาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่่�ชัดเจัน   

โดยแต่ละกลุม่มร่ายละเอ่ยดความเห็น ดังน่�

กลุ่ม่การุศึกษา / ข้าดำการผล้่กด้ำนิให้์กฎห์มายข้้อมลู่แล่ะ

เปิิดำเผยสิทั้ธิสิว่นิบุคคล่ รวมทั้้�งข้าดำการผล้่กด้ำนิให้์เกิดำการ

จ้ดำทั้ำากฎห์มาย ห์รอืนิโยบายในิการใช้ ้Digital Signature 

ให้์สามารถนิำามาใช้ใ้นิห์น่ิวยงานิภาครฐ้ได้ำ 

กลุ่ม่ความ่โปรุง่ใสและการุม่่สว่นรุ่วม่ / ติดำปิญัห์า

ข้อง พ.ร.บ. ข้้อมูล่ข้่าวสาร แล่ะ พ.ร.บ. คุ้มครองข้้อมูล่ 

ส่วนิบุคคล่ทั้้�ห์น่ิวยงานิราช้การไม่กล้่าทั้้�จะดำำาเนิินิการ 

เปิิดำเผยข้อ้มลู่ภาครฐ้ 

กลุ่ม่สวัสดิ้การุปรุะชาชน 

กลุ่ม่การุส่งเสริุม่วิสาหกิจิข้นาด้กลางและข้นาด้ย่อม่ 
/ ติดำข้ด้ำในินิโยบายต่าง ๆ  ทั้้�มค้วามไมช่้ด้ำเจน

กลุ่ม่สาธารุณสุข้ / ติดำข้ด้ำในิเรื�องข้อง พ.ร.บ. คุม้ครอง 

ข้อ้มลู่ส่วนิบุคคล่, พ.ร.บ. สขุ้ภาพแห่์งช้าติ แล่ะ พ.ร.บ. ระบบ

สขุ้ภาพปิฐมภมู ิ เนืิ�องจากภาคสาธิารณสขุ้จำาเปิน็ิทั้้�จะต้องม้

การแล่กเปิล้่�ยนิข้อ้มูล่ส่วนิบุคคล่สำาห์รบ้การวิเคราะห์์ แล่ะ

การจ้ดำบรกิารข้องห์น่ิวยงานิทั้้�ให้์บรกิาร

กลุ่ม่การุเกษต้รุ /  ติดำข้ด้ำในินิโยบายต่าง ๆ ทั้้�มค้วามไม่

ช้ด้ำเจนิ ห์รอืนิโยบายข้องผูบ้รหิ์ารพบว่าข้าดำความเข้า้ใจในิ

การใช้เ้ทั้คโนิโล่ย้

1.
ด้�าน กฎหม่าย กฎรุะเบ่ยบ กลไก และม่าต้รุการุ

วิเคราะห์สถานกัารณ์
ข้องกัารพั

ฒ
นารัฐบาล้ดิจิที่ล้

CHA
PTER 3        /
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• การจััดซึ่่�อจััดจ้ัางเที่คโนโลย่และนวัตกรรมดิจิัที่ัลของ 

หน่วยงานภาครัฐยังติดปัญหาเร่�องของกลไกการจััดซึ่่�อ 

จััดจ้ัาง และความกังวลของเจ้ัาหน้าที่่�ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

ส่ง่ผลให้การจััดซึ่่�อจััดจ้ัางเปน็อุปส่รรคต่อการดำาเนินงานของ

ภาคเอกชนในการบรกิารภาครฐั

• จัากปัญหาเร่�องของการจััดซึ่่�อจััดจ้ัางเที่คโนโลย่และ

นวัตกรรมดิจิัที่ัล ควรที่่�จัะม่การจััดที่ำาบัญช่นวัตกรรมที่่�

ส่ำานักงานตรวจัเงนิแผน่ดินให้การยอมรบั หรอ่ ส่พร. ที่ำาหน้าที่่�

เป็นหน่วยงานรบัรอง ว่าหน่วยงานภาครฐัส่ามารถจััดซ่ึ่�อ 

จััดจ้ัางเที่คโนโลยแ่ละนวตักรรมดิจิัที่ลัในรายการได้ 

• การที่่�หน่วยงานภาครฐัจัะขอรบับรกิารจัากภาคเอกชนนั�น 

หน่วยงานภาครฐัไม่ส่ามารถซึ่่�อแค่เพย่งบรกิารได้ แต่จัะต้อง

ซ่ึ่�อระบบที่ั�งระบบ ที่ำาให้สิ่�นเปล่องบประมาณและใชเ้วลาในการ

จััดซึ่่�อจััดจ้ัางอยา่งมาก 

• หน่วยงานภาคเอกชนมองว่า การจััดซึ่่�อจััดจ้ัางแบบปีต่อป ี

ที่ำาให้การที่ำางานขาดความต่อเน่�อง

ปรุะเด็้นการุจัิด้ซ่ื้�อจัิด้จิ�างบริุการุ 
จิากภาคเอกชนข้องหน่วยงานภาครัุฐ 

2.
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ข้�อเสนอแนะในการุพััฒนารัุฐบาลดิ้จิิทัล  
จิากภาคเอกชน 

• การปรบัเปล่�ยนกระบวนการที่ำางาน และการให้บรกิารของ

หน่วยงานภาครฐัจัะเริ�มตั�งแต่การปรบัเปล่�ยนชุดความคิด 

(Mindset) ของบุคลากรและผู้บริหารของหน่วยงาน 

ภาครัฐก่อนที่่�จัะม่การนำาเที่คโนโลย่ต่าง ๆ มาใช้ใน 

หน่วยงานภาครฐั 

• ในประเด็นของการพัฒนาบุคลากร ควรที่่�จัะมก่ารจััดที่ำาฐาน

ข้อมูลบุคคลซึ่่�งรวมถ่งข้อมูลการศั่กษา ข้อมูลประวัติการ

ที่ำางาน และขอ้มลูที่่�เก่�ยวขอ้งกับบุคคล ซึ่่�งส่ามารถจััดที่ำาได้ใน

ลักษณะของ e-Portfolio 

• ส่ำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิัที่ัลควรที่่�จัะที่ำาหน้าที่่� เป็น  

Data Hub ของประเที่ศั

3.

 จากการที่บูที่วนิขั้อมูลเอกสู่าร การจัดำการ

ประช่มเพื่่�อระดำมความคิดำเห็นิจากที่ั�งภาครัฐ และ 

ภาคเอกชนินัิ�นิ ที่ำาให้สู่ำานัิกงานิพัื่ฒนิารัฐบูาลดิำจิที่ัล

สู่ามารถึที่ี�จะจัดำที่ำา (รา่ง) แผนิพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลัขัอง

ประเที่ศไที่ย พื่.ศ. 2563-2565 ซึ่ึ�งมสีู่าระสู่ำาคัญจำานิวนิ  

4 ย่ที่ธศาสู่ติร ์



43สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

แนวที่างกัารข้บเคล้ �อนแผนพั
ฒ

นารัฐบาล้ดิจิที่ล้
CHA

PTER 5        /

สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

วิเคราะห์สถานกัารณ์
ข้องกัารพั

ฒ
นารัฐบาล้ดิจิที่ล้

CHA
PTER 3        /

สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)
43สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)
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สารุะสำาคัญข้อง
(รุ่าง) แผู้นพััฒนา
รัุฐบาลดิ้จิิทัล
ข้องปรุะเทศไทย
พั.ศ. 2563-2565

44 4
สารุะสำาคัญข้อง
(รุ่าง) แผู้นพััฒนา
รัุฐบาลดิ้จิิทัล
ข้องปรุะเทศไทย
พั.ศ. 2563-2565



45สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

วิสัยทัศน์

“รัุฐบาลดิ้จิิทัล 
เปิด้เผู้ย เช่�อม่โยง 
และรุ่วม่กันสรุ�าง
บริุการุท่�ม่่คุณค่า
ให�ปรุะชาชน”
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ในการดำาเนินการพัฒนารฐับาลดิจิัที่ัล ตาม (รา่ง) แผนพัฒนา

รฐับาลดิจิัที่ัลของประเที่ศัไที่ย พ.ศั. 2563-2565 ได้ม่การ

กำาหนดกรอบแนวที่างของการพัฒนาตามส่ถาปัตยกรรมรฐับาล

ดิจิัที่ลั ซึ่่�งเปน็กรอบโครงส่รา้งระบบนิเวศัการพฒัารฐับาลดิจิัที่ลั

ของประเที่ศัไที่ย (Digital Government Ecosystem) โดยม ่

องค์ประกอบที่่�เช่�อมโยงกัน 7 องค์ประกอบ ซ่ึ่�งเช่�อมโยง และ

ส่มัพนัธิกั์น โดยมร่ายละเอ่ยดดังน่� 

การุพััฒนาท่�เป็นพ่ั�นฐาน (Foundation)  

เปัน็การพัื่ฒนาพื่่�นฐานเพื่่�อสันับัสันุนการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ใน

องค์ปัระกอบัอ่�น	ๆ	ซึึ่�งปัระกอบัไปัด้ำวย	

การุพััฒนาทักษะด้�านดิ้จิิทัลสำาหรัุบบุคลากรุภาครัุฐ 

เพ่�อให้บุคลากรภาครฐัม่ความพรอ้มส่ำาหรบัปฏิิบัติงานและให้

บรกิารประชาชนผ่านระบบดิจิัที่ัล ซึ่่�งเป็นบที่บาที่หน้าที่่�ของ 

ส่ำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอ่น (ก.พ.) กระที่รวง

ดิจิัที่ัลเพ่�อเศัรษฐกิจัและส่ังคม (ดศั.) ส่ถาบันคุณวุฒิวิชาช่พ 

ส่ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ

ส่ำานักงานพฒันารฐับาลดิจิัที่ลั (ส่พร.)

การุพััฒนาโครุงสรุ�างพ่ั�นฐาน (Infrastructure) 

เพ่�อให้หน่วยงานภาครฐัมเ่ที่คโนโลยดิ่จิัที่ลัที่่�จัำาเปน็ใชง้านรว่มกัน 

อาที่ิเช่น ระบบคลาวด์และศัูนย์ข้อมูลภาครฐั (GDCC) โดย

กระที่รวงดิจิัที่ลัเพ่�อเศัรษฐกิจัและส่งัคม (ดศั.) ระบบ GIN และ

คลาวด์ภาครฐั ซึ่่�งรบัผิดชอบโดยส่ำานักงานพฒันารฐับาลดิจิัที่ลั 

(ส่พร.) รวมที่ั�งส่ำานักงานคณะกรรมการดิจิัที่ลัเพ่�อเศัรษฐกิจัและ

ส่งัคมแห่งชาติ (ส่ดช.) ส่ำานักงานพฒันาธุิรกรรมอิเล็กที่รอนิกส่ ์

(ส่พธิอ.) บมจั. แคที่ เที่เลคอม (CAT) และ บมจั. ที่่โอที่่ (TOT) 

1.

1.1 1.3

1.41.2
การุจัิด้ทำานโยบาย กฎหม่ายและกฎรุะเบ่ยบ 

เพ่�อกำาหนดแนวที่างและปรบัแก้ไขกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องที่่�เอ่�อ

ต่อการพัฒนารฐับาลดิจิัที่ัลตามองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่่�งตาม 

พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิัที่ัล 

ได้กำาหนดให้ม่การจััดที่ำาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิัที่ัลของ

ประเที่ศัไที่ย และกำาหนดให้เป็นหน้าที่่�ของส่ำานักงานพัฒนา

รฐับาลดิจิัที่ลั (ส่พร.) 

การุจัิด้ทำาม่าต้รุฐาน (Standard) 

เพ่�อให้การพัฒนารฐับาลดิจิัที่ัลของประเที่ศัไที่ยม่มาตรฐาน

ความปลอดภัย และส่ามารถเช่�อมโยง และบูรณาการขอ้มลู และ

การให้บรกิารรว่มกันได้ เช่น กรอบธิรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั 

มาตรฐานข้อมูลเปิดภาครฐั ซึ่่�งรบัผิดชอบโดยกระที่รวงดิจิัที่ัล

เพ่�อเศัรษฐกิจัและส่ังคม (ดศั.) ส่ำานักงานพัฒนารฐับาลดิจิัที่ัล 

(ส่พร.) ส่ำานักงานคณะกรรมการดิจิัที่ลัเพ่�อเศัรษฐกิจัและส่งัคม

แห่งชาติ (ส่ดช.) ส่ำานักงานพฒันาธุิรกรรมอิเล็กที่รอนิกส่ ์(ส่พธิอ.)  

ส่ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ

ส่ำานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอ่น (ก.พ.) 

สา
ระ

สำา
คัญ

ข้อ
งแ

ผน
พั
ฒ

นา
รัฐ

บา
ล้ดิ

จิที่
ล้ข้

อง
ปร

ะเที่
ศไ

ที่ย
 พั

.ศ
. 2

56
3-

25
65

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4



47สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

การุพััฒนาแพัลต้ฟอร์ุม่ดิ้จิิทัล  
(Digital Platform) 

เป็นการพัฒนาแพลตฟอรม์กลางส่ำาหรบัส่นับส่นุนการ

ที่ำางานของหน่วยงานภาครฐั เพ่�อส่นับส่นุนการที่ำางาน

ของภาครฐั การแลกเปล่�ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ภาครฐัและการให้บรกิารภาครฐัแบบเบด็เส่รจ็ั โดยมร่าย

ละเอ่ยด ดังน่�

แพัลต้ฟอร์ุม่กลางสนับสนุนการุทำางานภาครัุฐ  
(Back Office)

เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มส่ำาหรับการที่ำางาน และการ 

บรหิารงานภายในหน่วยงานภาครฐั รวมถ่งแพลตฟอรม์ส่ำาหรบั

การวางแผนงานและการกำากับการที่ำางานของหน่วยงานภาครฐั 

เช่นระบบส่ารบรรณอิเล็กที่รอนิกส์่ (e-Saraban) ระบบการ 

จััดซึ่่�ออิเล็กที่รอนิกส์่ (e-Procurement) หรอ่ระบบการวางแผน

ที่รพัยากรภาครฐั (ERP) ซึ่่�งรบัผดิชอบการพัฒนาโดยกระที่รวง

ดิจิัที่ัลเพ่�อเศัรษฐกิจัและส่ังคม (ดศั.) ส่ำานักงานพัฒนารฐับาล

ดิจิัที่ลั (ส่พร.) ส่ำานักงานคณะกรรมการดิจิัที่ลัเพ่�อเศัรษฐกิจัและ

ส่งัคมแห่งชาติ (ส่ดช.) และกรมบญัชก่ลาง

3.

แพัลต้ฟอร์ุม่กลางแลกเปล่�ยนข้�อม้่ลภาครัุฐ 
(Exchange Platform) 

เป็นแพลตฟอรม์ส่ำาหรบัการแลกเปล่�ยนข้อมูลระหว่างหน่วย

งานภาครฐั เพ่�อส่นับส่นุนการให้บรกิาร และการปฏิิบติังานของ 

หน่วยงานภาครฐั เชน่ ศันูยแ์ลกเปล่�ยนขอ้มลูภาครฐั (Government 

Data Exchange Center: GDX) ระบบส่ารส่นเที่ศัเช่�อมต่อฐานขอ้มลู

ประชาชน (Linkage Center) เปน็ต้น โดยการพฒันาแพลตฟอรม์

การแลกเปล่�ยนขอ้มลูภาครฐัน่�จัะชว่ยลดการเรย่กส่ำาเนา

แพัลต้ฟอร์ุม่กลางสนับสนุนบริุการุภาครัุฐ  
(Common Platform) 

เป็นการพัฒนาช่องที่างการรบับรกิารภาครฐัส่ำาหรบัประชาชน

และภาคธุิรกิจั ในรูปแบบของการให้บรกิารแบบเบ็ดเส่รจ็ัใน

ลักษณะของ End - to - End service process โดยมก่ารพฒันา

ระบบการพสิ่จูัน์และยน่ยนัตัวตน (Digital ID & Signature) ซึ่่�ง

รบัผิดชอบโดยส่ำานักงานพฒันารฐับาลดิจิัที่ลั (ส่พร.) ส่ำานักงาน

พัฒนาธุิรกรรมอิเล็กที่รอนิกส่์ (ส่พธิอ.) และกรมการปกครอง 

กระที่รวงมหาดไที่ยและศันูยก์ลางขอ้มลูเปดิภาครฐั (Open Data 

Platform) ที่่�รบัผดิชอบโดยส่ำานักงานพฒันารฐับาลดิจิัที่ลั (ส่พร.)

3.1

3.2

3.3

การุพััฒนานวัต้กรุรุม่รัุฐบาลดิ้จิิทัล  
(Digital Government Innovation)

เป็นการพัฒนาช่องที่างเพ่�อส่่งเส่ริมให้ภาคเอกชน 

ส่ถาบนัวจัิัย นักวจัิัยจัากส่ถาบันอุดมศัก่ษา และนักวจัิัย

จัากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาม่ส่่วนรว่มในการพัฒนา

นวตักรรมดิจิัที่ลั เพ่�อส่นับส่นุนการพัฒนาบรกิารและการ

ที่ำางานของหน่วยงานภาครฐั โดยมห่น่วยงานที่่�เก่�ยวขอ้ง

ได้แก่ ส่ำานักงานพฒันารฐับาลดิจิัที่ลั (ส่พร.) ส่ำานักงาน

พฒันาธุิรกรรมอิเล็กที่รอนิกส์่ (ส่พธิอ.) ส่ำานักงานส่่งเส่รมิ

เศัรษฐกิจัดิจิัที่ลั (Depa) ศันูยเ์ที่คโนโลยอิ่เล็กที่รอนิกส่ ์และ

คอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) ส่ำานักงานการวิจััยแห่ง

ชาติ (วช.) ส่ำานักงานคณะกรรมการส่ง่เส่รมิวทิี่ยาศัาส่ตร ์

วจัิัยและนวตักรรม (ส่กส่ว.) ส่ำานักงานพฒันาเที่คโนโลย่

อวกาศัและภูมสิ่ารส่นเที่ศั (GISTDA) ส่ำานักงานนวตักรรม

แห่งชาติ (NIA) และส่ถาบนัการศัก่ษาต่าง ๆ 

2. สาระสำาคัญ
ข้องแผนพั
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การุให�บริุการุปรุะชาชนผู่้านแพัลต้ฟอร์ุม่กลาง 
บริุการุภาครัุฐแบบเบ็ด้เสร็ุจิ  
(Customer Experience via 
End - to - End Services)

เปั็นการพื่ัฒนาแพื่ลื่ต้ฟอรม์กลื่างสัำาห้รบััการให้้บัรกิาร

ปัระชาชน	ภาคธุุรกิ	 จแลื่ะชาวต่้างชาติ้	 การให้้บัรกิาร

ขั้อมูลื่เปิัดำภาครฐัเพื่่�อให้้ปัระชาชนแลื่ะภาคธุุรกิจเขั้าถึึง

ขัอ้มลูื่ภาครฐั	แลื่ะการสัง่เสัรมิการมส่ัว่นรว่มผา่นช่องทาง

อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	โดำยมร่ายลื่ะเอ่ยดำดัำงน่�	

ช่องทางการุให�บริุการุชาวต่้างชาติ้ (Foreigner Portal) 

เป็นการพัฒนาช่องที่างการให้บรกิารส่ำาหรบัชาวต่างชาติ เพ่�อ

เป็นการอำานวยความส่ะดวกในการที่่องเที่่�ยวและการประกอบ

อาชพ่ในประเที่ศัไที่ย ซึ่่�งรบัผดิชอบโดยส่ำานักงานพฒันารฐับาล

ดิจิัที่ลั (ส่พร.) และส่ำานักงานตรวจัคนเขา้เมอ่ง 

4. 

5.

4.1

4.2

4.3

ช่องทางการุให�บริุการุปรุะชาชน (Citizen Portal)

เปน็การให้บรกิารส่ำาหรบัประชาชนแบบเบด็เส่รจ็ั ซึ่่�งจัะเปน็การ

รวมบรกิารส่ำาหรบัประชาชนที่่�จัำาเปน็มารวมไวท้ี่่�แพลตฟอรม์กลาง

น่� เพ่�ออำานวยความส่ะดวก และลดขั�นตอนการเขา้รบับรกิารของ

ประชาชน รวมไปถ่งการลด หรอ่ยกเลิกการเรย่กเก็บส่ำาเนาเอกส่าร

ของประชาชนในการเขา้รบับรกิารของภาครฐั ซึ่่�งรบัผดิชอบโดย 

ส่ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส่ำานักงาน

พฒันารฐับาลดิจิัที่ลั (ส่พร.) และกระที่รวงการคลัง 

ช่องทางการุรัุบคำาข้ออนุญาต้ 
เพ่ั�ออำานวยความ่สะด้วกให�ภาคธุรุกิจิ  
(Business Portal) 

เป็นการมุ่งเน้นการให้บรกิารกับภาคธุิรกิจั เพ่�ออำานวยความ

ส่ะดวกในการเขา้รบับรกิารภาครฐั โดยจัะชว่ยลดขั�นตอนการออก

ใบอนุญาตที่่�มค่วามซึ่บัซึ่อ้น และเก่�ยวขอ้งกับหลายหน่วยงาน เพ่�อ

ที่ำาให้ส่ามารถลดระยะเวลา และต้นที่นุในการดำาเนินการของภาค

ธุิรกิจั โดยเฉพาะธุิรกิจัขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึ่่�งรบัผดิชอบ 

โดยส่ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ส่ำานักงานพฒันารฐับาลดิจิัที่ลั (ส่พร.) และหน่วยบรกิารที่่�เก่�ยวขอ้ง

การุปรัุบกรุะบวนการุให�บริุการุภาครัุฐ  
(Core Service Processes)  

เปั็นการดำำาเนินงานท่�ครอบัคลุื่มการพัื่ฒนาแพื่ลื่ต้ฟอรม์

กลื่างแลื่ะการให้้บัรกิารภาครฐั	 โดำยการดำำาเนินการปัรบัั

เปัล่ื่�ยนกระบัวนการทำางานแลื่ะการให้้บัรกิารภาครฐัจาก

การทำางานแบับัแอนะล็ื่อก	ห้รอ่กึ�งดิำจิทลัื่	ให้้เปัน็การทำางาน

แลื่ะการให้้บัรกิารภาครฐัในรูปัแบับัดิำจิทลัื่อยา่งเต็้มรูปัแบับั	

ซึ่ึ�งเปัน็บัทบัาทสัำาคัญขัองสัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	

(สัพื่ร.)	ในการขัับัเคล่ื่�อน
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49สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

6. 7.

6.1

6.2

การุวิเครุาะห์ข้�อม้่ล (Data Analytics)  

เปั็นการสันับัสันุนให้้ภาครฐันำาขั้อมูลื่ท่�ม่การรวบัรวมจากการ

ทำางาน	แลื่ะการปัฏิบัติั้งานขัองห้น่วยงานมาวิเคราะห์้เพื่่�อปัรบััปัรุง

บัรกิารภาครฐั	แลื่ะพื่ฒันานโยบัายท่�สัอดำคล้ื่องกับัลัื่กษณ์ะขัอง

ความต้้องการขัองผูร้บัับัรกิาร	(Customer	Centric)	ทั�งปัระชาชน

แลื่ะภาคธุุรกิจ	โดำยแบัง่ออกเปัน็	2	ระบับัปัระกอบัด้ำวย

ภาค่รุ่วม่ด้ำาเนินการุ (Partners/Owners) 

การดำำาเนินการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ต้ามสัถึาปัตั้ยกรรม

แลื่ะระบับันิเวศขัองการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่น่�	 จะไม่

สัามารถึท่�จะดำำาเนินการได้ำห้ากขัาดำห้น่วยงานภาค่อัน

ได้ำแก่	กระทรวงดิำจิทลัื่เพ่ื่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม	กระทรวง

การคลัื่ง	สัำานักงานคณ์ะกรรมการพื่ฒันาระบับัราชการ	

สัำานักงานคณ์ะกรรมการข้ัาราชการพื่ลื่เรอ่น	สัำานักงาน

สัภาพัื่ฒนาเศรษฐกิจ	แลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้	สัำานักงานคณ์ะ

กรรมการดิำจิทัลื่เพื่่�อเศรษฐกิจสัังคม	สัำานักงานพื่ัฒนา

ธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	แลื่ะห้น่วยงานท่�เก่�ยวขัอ้งทั�งภาค

รฐัแลื่ะเอกชน	

การุจัิด้ทำาและวิเครุาะห์ข้�อม้่ลข้นาด้ใหญ่  
(Big Data and Analytics)

เปัน็การนำาขัอ้มลูื่จากการให้้บัรกิารปัระชาชน	รวมทั�งขัอ้มลูื่จาก

การทำางานขัองห้น่วยงานภาครฐัท่�ได้ำม่การรายงานผ่านระบับั	

GFMIS	มาจัดำทำาชดุำขัอ้มูลื่ขันาดำให้ญ	่แลื่ะวิเคราะห์้ขัอ้มูลื่ภาครฐั 

ผา่นระบับัการวเิคราะห์้ขัอ้มลูื่ขันาดำให้ญ	่ซึ่ึ�งจะชว่ยให้้นำาผลื่การ

วิเคราะห์้มาพื่ัฒนาบัรกิารสัำาห้รบััปัระชาชน	แลื่ะการพื่ัฒนา

นโยบัายภาครฐัท่�มค่วามสัอดำคล้ื่องกับัสัภาวะทางเศรษฐกิจแลื่ะ

สัังคมขัองปัระชาชน	ซึ่ึ�งการพื่ัฒนาระบับัการวิเคราะห์้ขั้อมูลื่ 

ภาครฐัน่�รบััผดิำชอบัโดำยกระทรวงดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม	

(ดำศ.)	แลื่ะสัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	(สัพื่ร.)

รุะบบบริุหารุการุเงินการุคลังภาครัุฐ  
แบบอิเล็กทรุอนิกส์ (GFMIS) 

เปั็นระบับัสัำาห้รบััการติ้ดำต้ามการใช้งบัปัระมาณ์ภาครฐั	ความ

ค่บัห้น้า	 แลื่ะผลื่การดำำาเนินงานต้ามท่�ได้ำม่การกำาห้นดำไว้ต้าม

แผนปัฏิบัติั้การ	รวมถึึงนโยบัายแลื่ะแผนอ่�น	ๆ	ท่�เก่�ยวข้ัอง	ซึ่ึ�งเปัน็

ความรบััผิดำชอบัขัองสัำานักงานสัภาพื่ฒันาเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม

แห่้งชาติ้	(สัศช.)	กระทรวงการคลัื่ง	สัำานักงบัปัระมาณ์	กรมบัญัช่

กลื่าง	แลื่ะสัำานักงานคณ์ะกรรมการพัื่ฒนาระบับัราชการ	(ก.พื่.ร.)

 ที่ั�งนีิ� สู่ถึาปตัิยกรรมและระบูบูนิิเวศการพื่ฒันิา

รฐับูาลดิำจิที่ัลขัองประเที่ศไที่ยนีิ� ได้ำมีการออกแบูบู

แผนิภาพื่ความสู่ัมพื่ันิธ์ระหว่างองค์ประกอบูต่ิาง ๆ  

ดัำงภาพื่หน้ิาต่ิอไป

สาระสำาคัญ
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ภาพัทั่� 2 แผนภาพัสถาปตัยกรรมรฐับาลดิิจิิทัลั
ตาม (รา่ง) แผนพัฒันารฐับาลดิิจิิทัลัของประเทัศไทัย พั.ศ. 2563-2565

ที่่�มา: สำำานัักงานัพัฒันัารัฐับาลดิิจิิที่ลั วันััที่่� 9 กันัยายนั 2563 

DIGITAL GOVERNMENT ARCHITECTURE

PlatformPlatform



51สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ภาพัทั่� 3 แผนภาพัระบบนิเวิศการพัฒันารฐับาลดิิจิิทัลัของประเทัศไทัย

DIGITAL GOVERNMENT ECOSYSTEM

ที่่�มา: สำำานัักงานัพัฒันัารัฐับาลดิิจิิที่ลั วัันัที่่� 9 กันัยายนั 2563

(ก.พั.ร(ก.พั.ร

(ก.พั.ร(ก.พั.ร
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 จากสถาปิตัยกรรมรฐ้บาล่ดิำจิทั้ล้่แล่ะระบบ
นิิเวศร้ฐบาล่ดิำจิทั้้ล่ตามทั้้�ได้ำแสดำงในิห์น้ิาทั้้� 31 
แล่ะห์น้ิาทั้้� 32 ซึ่ึ�งได้ำม้การกล่่าวถึงการให้์บรกิาร
ปิระช้าช้นิแล่ะธุิรกิจแบบเบด็ำเสรจ็ (End - to - End 
Services) ผ่านิช้่องทั้างการให้์บรกิารปิระช้าช้นิ 
(Citizen Portal) ช้่องทั้างการม้ส่วนิรว่มธุิรกิจ 
(Business Portal) แล่ะการเปิิดำเผยข้อ้มลู่ภาครฐ้ 
(Open Data) ซึ่ึ�งการทั้้�จะดำำาเนิินิการให้์บรกิารแบบ
เบ็ดำเสรจ็ แล่ะการเปิิดำเผยข้้อมลู่ภาครฐ้ให้์ปิระช้าช้นิ
แล่ะภาคธุิรกิจเข้า้ถึงได้ำน้ิ�นิ จำาเปิน็ิต้องมก้ารกำาห์นิดำ
สถาปิัตยกรรมการแล่กเปิล้่�ยนิข้้อมูล่ระห์ว่าง
ห์น่ิวยงานิภาครฐ้ (Government Data Sharing 
Strategy) 

52



53สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น) 53สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ภาพัทั่�  4 (รา่ง) สถาปตัยกรรมการแลกเปล่�ยนขอ้มลูภาครฐั*

*รัา่งแผนัภาพัอยูร่ัะหวัา่งเสำนัอคณะอนุักรัรัมการัสำถูาป็ตัุยกรัรัมและมาตุรัฐานัการัพัฒันัารัฐับาลดิิจิิที่ลั
ป็รับัป็รุังจิาก :  Hetherington and West  (2020); สำพัรั. (2563) และสำำานัักงานัส่ำงเสำรัมิเศรัษฐกิจิดิิจิิที่ลั (2563)
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	 จากภาพื่	4	แสัดำง	(รา่ง)	สัถึาปัตั้ยกรรมการแลื่กเปัล่ื่�ยน

ขัอ้มลูื่ภาครฐัมอ่งค์ปัระกอบัท่�เก่�ยวขัอ้งกับัการแลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่

ผ่านศูนย์กลื่างแลื่กเปัล่ื่�ยนขั้อมูลื่ภาครฐั	 (Government	Data	

Exchange:	GDX)	ปัระกอบัด้ำวย	3	องค์ปัระกอบัห้ลัื่ก	ได้ำแก่	

หน่วยงานเจิ�าข้องข้�อม้่ล

ซึ่ึ�งจะต้้องดำำาเนินการจัดำเต้รย่มขัอ้มลูื่ภาครฐัให้้เปัน็ขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่

ต้ามธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มูลื่ภาครฐั	(Data	Governance	Framework)	

โดำยเม่�อขั้อมูลื่ขัองห้น่วยงานถึูกแปัลื่งให้้เปั็นขั้อมูลื่ดิำจิทัลื่ต้าม

ธุรรมาภิบัาลื่ขั้อมูลื่แล้ื่วนั�น	 ห้น่วยงานจะต้้องนำาสั่งขั้อมูลื่ท่�

สัามารถึแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำเผยได้ำเขั้าสัู่ศูนย์แลื่กเปัล่ื่�ยนขั้อมูลื่

ภาครฐั	(Government	Data	Exchange	Center:	GDX)	

รุะบบการุแลกเปล่�ยนข้�อม้่ล

เปัน็ระบับักลื่างในลัื่กษณ์ะขัองชอ่งทาง	 (Gateway)	สัำาห้รบััการ

แลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มูลื่ระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐั	ซึึ่�งจะปัระกอบัไปัด้ำวย	

1.

2.
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55สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

มุ่ม่ม่องข้องข้�อม้่ลท่�เปิด้เผู้ยได้� (Authorized View) 
ค่อ ชอ่งที่างส่ำาหรบัให้หน่วยงานภาครฐัส่ามารถที่่�จัะเขา้มาเรย่กด ู

ข้อมูลผ่านแพลตฟอรม์ศูันย์กลางการแลกเปล่�ยนข้อมูลภาครฐั  

ซึ่่�งการที่่�หน่วยงานจัะเขา้มาเรย่กดขู้อมลูได้นั�น จัะต้องมก่ารยน่ยนั

ตัวตนของผูใ้ชง้าน รวมถ่งการแส่ดงส่ทิี่ธิใินการเขา้ถ่งข้อมลูภาครฐั 

ของหน่วยงานที่่�เรย่กข้อมูล ซึ่่�งเม่�อหน่วยงานย่นยันตัวตนเข้าสู่่

ระบบแล้ว เม่�อเรย่กขอ้มลู แพลตฟอรม์ศันูยก์ลางการแลกเปล่�ยน

ข้อมูลภาครฐัจัะส่ามารถจัำาแนกสิ่ที่ธิิการเข้าถ่งชั�นข้อมูลของ 

หน่วยงานได้ในที่นัที่ ่ซึ่่�งถ้าหน่วยงานเรย่กดขูอ้มลูที่่�ไมต่รงกับส่ทิี่ธิิ

ที่่�กำาหนดข่�น ระบบจัะแส่ดงผลการปฏิิเส่ธิการให้ขอ้มลู  

รุะบบการุรุบัข้�อม้่ล ซึ่่�งหน่วยงานภาครฐัจัะส่ง่ขอ้มลูที่่�ได้มก่าร

จััดที่ำาให้เป็นดิจิัที่ัลตามธิรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐัแล้ว ส่่งเข้าสู่่

ศันูยแ์ลกเปล่�ยนขอ้มลูกลางภาครฐั (Data Publishing) ซึ่่�งระบบ

จัะที่ำาการบนัที่ก่การส่่งขอ้มลูข่�นสู่ร่ะบบแลกเปล่�ยนขอ้มลู รวมถ่ง

การบนัที่ก่การเรย่กดขูอ้มลูจัากหน่วยงานต่าง ๆ หรอ่ระบบล็อก 

(Logging System) 

บัญช่ข้�อม้่ล (Data Catalogue) เม่�อข้อมูลถูกส่่งเข้าสู่่

แพลตฟอรม์ศันูยก์ลางการแลกเปล่�ยนขอ้มลูภาครฐั แพลตฟอรม์

จัะที่ำาหน้าท่ี่�ในการบันที่่กข้อมูลที่่�ม่การส่่งผ่านศัูนย์กลางการ

แลกเปล่�ยนข้อมูลภาครฐั ในรูปแบบของบัญช่ข้อมูล เพ่�อให้

พรอ้มส่ำาหรบัการเรย่กขอดขูอ้มลูจัากหน่วยงานให้บรกิาร หรอ่ 

หน่วยงานที่่�ต้องการใชข้อ้มลู 

การุกำาหนด้ชั�นข้องข้�อม้่ล (Authorization Layer) 
ค่อการกำาหนดประเภที่ของข้อมูลที่่�ส่ามารถแลกเปล่�ยนและ 

เปดิเผยได้ หรอ่เปดิเผยไมไ่ด้ ซึ่่�งเปน็การบรหิารจััดการและการ

กำากับขอ้มูลท่ี่�ม่ความปลอดภัย ตลอดจันกำากับระยะเวลาในการ

เข้าถ่งข้อมูลของภาครฐั โดยการแบ่งชั�นของข้อมูลน่�หน่วยงาน

เจ้ัาของข้อมูลม่ความจัำาเป็นที่่�จัะต้องจััดที่ำาธิรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครฐัในรูปแบบ (Format) และมาตรฐาน (Standard) เด่ยวกัน 

ซึ่่�งการที่่�จัะเขา้ถ่งชั�นของข้อมลูภาครฐัจัะต้องอยูภ่ายใต้มาตรการ

ของการเขา้ถ่งขอ้มลูภาครฐั (Protocol) 

รุะบบความ่ปลอด้ภัย (Security) ค่อ แพลตฟอรม์

ศันูยก์ลางการแลกเปล่�ยนขอ้มลูภาครฐั จัำาต้องได้รบัการออกแบบ

ระบบความปลอดภัย ที่่�ส่อดคล้อง เป็นไปตามมาตรฐานส่ากล  

โดย ส่พร. ม่หน้าที่่�จัะต้องออกแบบและพัฒนาระบบความ

ปลอดภัยดังกล่าว เพ่�อไม่ให้ข้อมูลรั�วไหลไปยังผู้ที่่�ไม่เก่�ยวข้อง 

หรอ่ผูไ้มม่ส่่ทิี่ธิเิขา้ถ่งขอ้มลูภาครฐั 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

สาระสำาคัญ
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รุะบบการุให�บริุการุ 

สัามารถึแบัง่ออกเปัน็	2	ส่ัวน	ปัระกอบัด้ำวย	

การุให�บริุการุแบบเบ็ด้เสร็ุจิ (One Stop Service: OSS) 
เปน็ส่ว่นของการให้บรกิารประชาชนและธุิรกิจัตามที่่�รอ้งขอ โดย

ประชาชนหรอ่ธุิรกิจัจัะต้องได้รบัการย่นยันตัวตนเม่�อขอเข้ารบั

บรกิาร จัากนั�นระบบจัะเริ�มกระบวนการให้บรกิารจัากข้อมูลที่่�

ถกูส่ง่มาจัากระบบแลกเปล่�ยนโดยอัตโนมติั ซึ่่�งระบบดังกล่าวจัะ

ที่ำาให้ประชาชนส่ามารถรบับรกิารได้ตลอดเวลา (24 ชั�วโมงต่อวนั 

7 วนัต่อส่ปัดาห์) 

3.

รุะบบส่บค�นข้�อม้่ลกลาง ซึ่่�งที่ำาหน้าที่่�เปน็ศันูยข์อ้มลูเปดิ และ

ระบบการส่บ่ค้นขอ้มลูส่ำาหรบัการให้บรกิารของหน่วยงานภาครฐั 

ซึ่่�งหน่วยงานจัะส่ามารถเรย่กขอ้มลูตามลำาดับชั�นท่ี่�หน่วยงานได้

รบัอนุญาตให้เขา้ถ่งชั�นของข้อมลู เพ่�อการให้บรกิารภาครฐัตาม

ที่่�ประชาชนและภาคธุิรกิจัรอ้งขอ หรอ่ส่ำาหรบัการนำาข้อมูลไป

วเิคราะห์เพ่�อตัดส่นิใจันโยบาย หรอ่เพ่�อการปรบัปรุงบรกิารภาครฐั 

3.2

3.1

 จัากการแลกเปล่�ยนข้อมูลภาครฐัแล้วนั�น หน่วยงาน 

ผูร้บัขอ้มลู/ผูใ้ห้บรกิารจัะส่ามารถนำาขอ้มลูไปให้บรกิารประชาชน

ที่่�เข้ามาใช้บรกิารผ่านศัูนย์การให้บรกิารภาครฐัแบบเบ็ดเส่รจ็ั 

(End - to - End Service) ซึ่่�งเป็นบที่บาที่การพัฒนาโดย

ส่ำานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส่ำานักงานพัฒนา

รฐับาลดิจิัที่ลั (ส่พร.) ที่ำาหน้าที่่�เปน็หน่วยงานส่นับส่นุนที่างด้าน

การพัฒนาที่างด้านเที่คโนโลย่ ที่ั�งน่� การพัฒนาศูันย์การให้

บรกิารภาครฐัแบบเบ็ดเส่รจ็ัน่� ม่แนวที่างในการพัฒนาบรกิาร

เบด็เส่รจ็ั ณ จัดุเด่ยว ดังแส่ดงตามตารางที่่� 5 
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57สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ภาพัทั่� 5 แนวิทัางการพัฒันาศูนยบ์รกิารเบด็ิเสรจ็ิ ณ จิดุิเด่ิยวิ

ป็รับัป็รุังจิาก: เอกสำารัเรัื�อง “ศูนัยบ์รักิารัเบด็ิเสำรัจ็ิ” ของนัายกรัฐัมนัตุรั ่ที่่�มอบให้กับคณะกรัรัมการัขบัเคลื�อนัการัพัฒันัารัฐับาลดิิจิิที่ลั 

ในัครัาวัการัป็รัะชุมเมื�อเดืิอนัสำงิหาคม 2561

สาระสำาคัญ
ข้องแผนพั

ฒ
นารัฐบาล้ดิจิที่ล้ข้องประเที่ศไที่ย พั
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 จัากแนวที่างการพัฒนาศัูนย์บริการแบบเบ็ดเส่ร็จั

ส่ามารถแบง่ออกเปน็ 4 ระดับ จัาก 10 ประเด็นของการพัฒนา

ศันูยบ์รกิารแบบเบด็เส่รจ็ั โดย (รา่ง) แผนพฒันารฐับาลดิจิัที่ลัของ

ประเที่ศัไที่ย พ.ศั. 2563-2565 มุง่เน้นไปที่่�การพฒันาศันูยบ์รกิาร

แบบเบด็เส่รจ็ัในระดับที่่� 4 โดยมร่ายละเอ่ยดดังต่อไปน่�

การุให�บริุการุภาครัุฐไม่่ม่่การุจิำากัด้สถานท่�  

ซึ่ึ�งปัระชาชนสัามารถึท่�จะเขัา้รบัับัรกิารได้ำต้ลื่อดำเวลื่า	24	ชม.ต่้อ

วนั	7	วันต่้อสัปััดำาห์้	ผ่านช่องทางดิำจิทลัื่	โดำยท่�ไม่ต้้องมาขัอรบััการ

บัรกิารยังท่�ตั้�งขัองห้น่วยงานให้้บัรกิาร	

1.

2. 4.

5.3.

แบบฟอร์ุม่ข้อรัุบบริุการุภาครัุฐ 
อย่้ในรุ้ปแบบฟอร์ุม่อิเล็กทรุอนิกส์แบบบ้รุณาการุ 

ปัระชาชนผู้เขัา้รบัับัรกิารสัามารถึกรอกแบับัฟอรม์การรบัับัรกิาร

ผา่นชอ่งทางดิำจิทลัื่	 โดำยแบับัฟอรม์จะถึกูทำาให้้อยูใ่นรูปัแบับัขัอง

แบับัฟอรม์อิเล็ื่กทรอนิกสั์ท่�บูัรณ์าการคำารอ้งขัอรบัับัรกิารจาก

ห้น่วยงานต่้าง	ๆ	ให้้เปัน็การขัอรบัับัรกิาร	ณ์	จุดำเด่ำยวแบับัเบัด็ำเสัรจ็	

การุเรุ่ยกข้�อม้่ลผู้้�เข้�ารัุบบริุการุเป็นแบบอัต้โนมั่ติ้ 
ไม่่ม่่การุข้อสำาเนาเอกสารุจิากผู้้�เข้�ารัุบบริุการุ 

ในการพัื่ฒนาศูนย์บัรกิารแบับัเบั็ดำเสัรจ็น่�	 จะไม่ม่การเรย่กเก็บั

สัำาเนาเอกสัารจากผู้ขัอรบัับัรกิาร	 แต่้ห้น่วยงานผู้ให้้บัรกิาร

สัามารถึเรย่กดูำขัอ้มูลื่ผ่านศูนย์กลื่างการแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่ภาครฐั	

การุเช่�อม่โยงข้�อม้่ลผู่้านศ้นย์แลกเปล่�ยนข้�อม้่ลกลาง
ภาครัุฐ (Government Data Exchange: GDX)  

เพื่่�อให้้ห้น่วยงานภาครฐัต่้าง	ๆ	สัามารถึเรย่กขัอ้มูลื่ท่�เก่�ยวขัอ้ง

สัำาห้รบััให้้บัรกิารปัระชาชน	ห้น่วยงานภาครฐัจะต้้องถึกูกำาห้นดำ

สัทิธุใินการเขัา้ถึึงชั�นขัอ้มลูื่ท่�แต้กต่้างกัน	ขัึ�นอยู่กับับัทบัาทแลื่ะ

ห้น้าท่�ในการให้้บัรกิารขัองห้น่วยงานภาครฐั	

การุอนุมั่ติ้และการุลงลายม่่อช่�อดิ้จิิทัล  
(Digital Signature) 

จะม่การกำาห้นดำคุณ์สัมบัติั้แลื่ะความปัลื่อดำภัย	ท่�สัามารถึต้รวจสัอบั

การลื่งลื่ายมอ่ช่�อกลัื่บัได้ำต้ลื่อดำเวลื่าเพื่่�อต้รวจสัอบัความถูึกต้้อง	
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6.

7. 9.

10.8.
รุะบบการุให�บริุการุดิ้จิิทัลเป็นรุ้ปแบบ 
ข้องการุให�บริุการุภาครัุฐแบบเบ็ด้เสร็ุจิ  
(Single Government Platform)

โดำยเปัน็ระบับัการให้้บัรกิารภาครฐัแบับัเบัด็ำเสัรจ็	ท่�ปัระชาชาชน

สัามารถึขัอรบัับัรกิารจากแพื่ลื่ต้ฟอรม์กลื่างภาครฐัโดำยไมจ่ำาเปัน็

ท่�จะต้้องไปัขัอรบัับัรกิารภาครฐัจากช่องทางอ่�นอ่ก	แลื่ะไม่จำาเปัน็

ท่�จะต้้องไปัรบัับัรกิารยังสัถึานท่�ให้้บัรกิารขัองห้น่วยงานภาครฐั	

ซึ่ึ�งระบับัจะทำาห้น้าท่�ในการรวบัรวมบัรกิารภาครฐัต่้าง	ๆ	ไวบ้ัน

แพื่ลื่ต้ฟอรม์สัำาห้รบััให้้บัรกิารปัระชาชน	

การุจัิด้ส่งเอกสารุและการุแจิ�งเต่้อนจิะด้ำาเนินการุ 
ผู่้านกล่องจิด้หม่ายดิ้จิิทัล (Digital Inbox)

ท่�ห้น่วยงานภาครฐัจะจัดำสั่งใบัรบััรองห้รอ่ใบัอนุญาต้ต่้าง	 ๆ		 

รวมถึึงการแจ้งเต่้อนต่้าง	ๆ	ผา่นกล่ื่องจดำห้มายดิำจิทลัื่ขัองผูร้บัั

บัรกิาร	 โดำยท่�ไม่มค่วามจำาเปัน็ท่�จะต้้องจัดำสัง่เอกสัารในรูปัแบับั

กระดำาษให้้กับัผูร้บัับัรกิาร	

การุชำารุะเงินผู่้านช่องทางอิเล็กทรุอนิกส์  
สำาหรัุบการุด้ำาเนินการุธุรุกรุรุม่ทางการุเงิน 
ทั�งภาครัุฐและผู้้�เข้�ารัุบบริุการุ จิะด้ำาเนินการุ 
ผู่้านช่องทางอิเล็กทรุอนิกส์ (e-Payment) 

ซึ่ึ�งห้น่วยงานภาครฐัจะจ่ายเงินผ่านระบับั	e-Payment	 ขัอง

กระทรวงการคลัื่ง	สัำาห้รบััสัวัสัดิำการต่้าง	ๆ	ขัองปัระชาชน	รวมถึึง

งบัปัระมาณ์ขัองห้น่วยงานภาครฐัเอง	 ในสัว่นขัองปัระชาชนนั�น	

จะมก่ารออกแบับัระบับัให้้สัามารถึรองรบััการจ่ายเงนิผา่นระบับั	

Promptpay	การโอนเงินต่้างธุนาคาร	การจ่ายเงินผ่านบััต้ร

เครดิำต้	ห้รอ่ระบับั	e-Wallet	 อ่�น	ๆ	ทั�งรฐัแลื่ะเอกชน	เพื่่�ออำานวย

ความสัะดำวกในการใชจ่้ายงบัปัระมาณ์ภาครฐั	แลื่ะการจ่ายค่า

ธุรรมเน่ยมสัำาห้รบััการรบัับัรกิารภาครฐัขัองปัระชาชน	

การุออกเอกสารุรัุบรุองและใบอนุญาต้อิเล็กทรุอนิกส์ 
(e-Certification/e-License) 

ซึ่ึ�งผู้รบัับัรกิารสัามารถึดำำาเนินการขัอใบัรบััรองแลื่ะใบัอนุญาต้

อิเล็ื่กทรอนิกส์ัผา่นศูนย์ให้้บัรกิารแบับัเบัด็ำเสัรจ็	โดำยท่�ผูร้บัับัรกิาร

ไมจ่ำาเปัน็ต้้องไปัดำำาเนินการรอ้งขัอเอกสัารจากจดุำบัรกิารจดุำอ่�น

อ่ก	นอกจากน่�	ผูร้บัับัรกิารยงัสัามารถึท่�จะติ้ดำต้ามขัั�นต้อนการ

ออกใบัรบััรองแลื่ะใบัอนุญาต้ผา่นระบับัการเรย่กดำแูลื่ะติ้ดำต้าม

การบัรกิาร	(Service	Request	and	Tracking)	

รุะบบการุย่นยันตั้วต้นผู่้านรุะบบ Digital ID  
สำาหรัุบการุย่นยันตั้วต้นดิ้จิิทัล 

ซึ่ึ�ง	สัพื่ร.	แลื่ะห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้ัองจะต้้องจัดำให้้ม	่Digital	ID	ขัอง

บุัคคลื่ต้ามฐานขัอ้มลูื่ปัระชากรขัองกรมการปักครอง	กระทรวง

มห้าดำไทย	โดำยระบับั	Digital	ID	น่�จะต้้องสัามารถึยน่ยันตั้วต้นได้ำ 

จากการใชเ้ลื่ขัปัระจำาตั้ว	 13	ห้ลัื่กเปัน็อย่างน้อย	โดำยในอนาคต้

จะมก่ารต่้อยอดำการพัื่ฒนาให้้มค่วามสัะดำวกต่้อการให้้บัรกิารแก่

ปัระชาชนแลื่ะห้ลื่ากห้ลื่ายมากขึั�นต่้อไปั

สาระสำาคัญ
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 ในการกำาหนดเป้าหมายและตัวช่�วัดความส่ำาเรจ็ัของ 

(รา่ง) แผนพฒันารฐับาลดิจิัที่ลัของประเที่ศัไที่ย พ.ศั. 2563-2565 

จัะยด่หลักประชาชนเปน็ศันูย์กลางที่่�จัะได้รบัประโยชน์ส่งูส่ดุ จัาก

การนำาระบบดิจิัที่ัลที่่�เหมาะส่มมาใช้ในการบรหิารและการให้

บรกิารของหน่วยงานรฐัที่กุแห่ง เพ่�อเพิ�มประส่ทิี่ธิภิาพ และให้ม่

การใชร้ะบบดิจิัที่ลัอยา่งคุม้ค่าและเต็มศักัยภาพ  ซึ่่�งได้ดำาเนินการ

โดยยด่ถ่อหลักการส่ำาคัญ 3 ส่ว่น ค่อ

• ความส่อดคล้องกับที่ศิัที่าง และเปา้หมายของแผนระดับชาติ

ต่าง ๆ ที่่�เก่�ยวข้อง รวมถ่งแผนที่่�เก่�ยวกับการพฒันารฐับาล

ดิจิัที่ลั 

• การย่ดหลักแนวที่าง และวิธิ่การตามเจัตนารมณ์ของ

พระราชบญัญัติการบรหิารงานและการให้บรกิารภาครฐัผ่าน

ระบบดิจิัที่ลั พ.ศั. 2562

• การตอบโจัที่ยเ์พ่�อแก้ไขปญัหา หรอ่ลดอุปส่รรคของภาครฐั

ในการบรหิารงาน และให้บรกิารประชาชนด้วยดิจิัที่ลั 

เป้าหมายข้องแผน 
และตัิวช่�วัดัความสิำาเร็จั

60
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• การศกึษา (การศัก่ษาก่อนประถมวยั การศัก่ษาประถมวยั 

การศัก่ษามัธิยมศัก่ษา การศัก่ษาระดับอุดมศัก่ษา และการ

เรย่นรูต้ลอดช่วิต) โดยเตรย่มความพรอ้มกำาลังคนดิจิัที่ัล 

ภาครฐัให้ม่ความพรอ้มที่ั�งด้านที่กัษะ มท่ี่ศัันคติด้านความ

คิดใหม่บนรากฐานของความเช่�อในการพัฒนาข่ดความ

ส่ามารถที่่�ส่ามารถเปล่�ยนแปลงได้ตลอด ผา่นความพยายาม 

การเรย่นรู ้และความไม่ยอ่ท้ี่อ (Growth Mindset) รองรบั

ความก้าวหน้าที่างเที่คโนโลย่ดิจิัที่ัลในอนาคต และเพิ�ม

จัำานวนบุคลากรที่่�ม่ที่ักษะความเช่�ยวชาญ ให้ม่ส่มรรถนะ

ส่งู ปฏิิบติังานอยา่งมค่ณุภาพ เพ่�อประชาชนและประโยชน์ 

ส่ว่นรวม ยด่มั�นในคณุธิรรมสู่่รฐับาลดิจิัที่ลั 

 

• สขุภาพัและการแพัทัย ์ (การรกัษาพื่ยาบัาลื่	โรคติ้ดำต่้อแลื่ะ

โรคไม่ติ้ดำต่้อแลื่ะสุัขัภาพื่	สุัขัภาวะขัองปัระชาชน)	โดำยบูัรณ์า

การขัอ้มลูื่แลื่ะการเขัา้ถึึงระบับัสัาธุารณ์สัขุัแลื่ะห้ลัื่กปัระกัน

ทางสัังคมแลื่ะการใชเ้ทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่เพื่่�อเพื่ิ�มปัระสิัทธุผิลื่

แลื่ะปัระสัิทธุิภาพื่ในการให้้บัรกิารแก่ปัระชาชนได้ำอย่าง

สัะดำวก	ทั�วถึึง

 

• การเกษตร (การเกษตร ที่รพัยากรนำา ที่รพัยากรธิรรมชาติ

และการพยากรณ์อากาศั) โดยบูรณาการข้อมูลด้าน

การเกษตรแบบครบวงจัร เพ่�อเพิ�มประส่ทิี่ธิภิาพการบรหิาร

จััดการที่างการเกษตร การใชเ้ที่คโนโลยดิ่จิัที่ลัเพ่�อยกระดับ

ฐานะที่างเศัรษฐกิจัของเกษตรกรไที่ย ส่รา้งความได้เปรย่บ

ที่างการแขง่ขนั เพิ�มความส่ามารถในการผลิตมุง่สู่ก่ารเปน็

ประเที่ศัเกษตรกรรมมลูค่าส่งู

จิากหลักการุสำาคัญดั้งกล่าวข้�างต้�น จึิงได้� 
นำาม่าส่้การุกำาหนด้ปรุะเด็้นมุ่่งเน�นความ่สำาคัญ 
ใน 6 กลุ่ม่เป้าหม่าย (Sector) ปรุะกอบด้�วย

• ควิามเหล่�อมลำาทัางสิทัธิิสวิัสดิิการประชาชน	 (สัิทธุิ

สัวัสัดิำการ	 การรักษาพื่ยาบัาลื่	 การดูำแลื่ทางสัังคม	 

การม่งานทำาแลื่ะการจ้างงาน	ความยากจน)	 โดำยมุ่งเน้น

การเพื่ิ�มปัระสัิทธุิภาพื่การให้้บัริการขัองห้น่วยงานรัฐ 

ในการแก้ไขัปััญห้าความเห้ล่ื่�อมลื่ำาในการเขั้าถึึงบัรกิาร 

ภาครฐัขัองปัระชาชนโดำยเฉพื่าะผู้ด้ำอยโอกาสั	ผู้ท่�อยู่ใน 

ทอ้งถิึ�นทรุกันดำาร	คนพิื่การแลื่ะผูสู้ังอายุ	ท่�งา่ย	สัะดำวก	รวดำเรว็

 

 

• การมส่่วินรว่ิม โปรง่ใสและตรวิจิสอบได้ิของประชาชน 

(ขั้อรอ้งเรย่นแลื่ะการม่ส่ัวนรว่มขัองปัระชาชน)	 โดำยให้้

ความสัำาคัญกับัการสัรา้งโอกาสัการม่ส่ัวนรว่ม	 ในการ

ทำางานระห้ว่างภาครฐั	ภาคเอกชน	แลื่ะภาคปัระชาชน	ท่�

มุ่งเน้นการเปิัดำเผยขั้อมูลื่การทำางานขัองห้น่วยงานรฐัท่�

โปัรง่ใสั	ต้รวจสัอบัได้ำ

• การส่งเสรมิวิสิาหกิจิขนาดิกลางและขนาดิย่อม (SME) 

(การขัอจัดำตั้�งสัถึานปัระกอบัการ	การขัออนุมติั้ใบัอนุญาต้

ปัระกอบักิจการแลื่ะการขัอรับับัริการสัาธุารณู์ปัโภค 

ภาครฐั)	 โดำยอำานวยความสัะดำวกในการจดำจัดำตั้�งธุุรกิจ	 

ลื่ดำขัั�นต้อน	แนวปัฏิบัติั้เพื่่�อให้้เกิดำความคล่ื่องตั้ว	ง่าย	สัะดำวก

แลื่ะสัรา้งโอกาสัทางการต้ลื่าดำให้ม่ในการเพื่ิ�มขั่ดำความ

สัามารถึทางการแขัง่ขันัด้ำวยนวัต้กรรมดิำจิทลัื่

สาระสำาคัญ
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• ปัระชาชนได้ำรับัความสัะดำวกรวดำเร็วในการใช้

บัรกิารขัองห้น่วยงานภาครฐั	ลื่ดำภาระทางด้ำานเวลื่า	

ค่าใชจ่้าย	แลื่ะการจัดำเต้รย่มเอกสัารขัองปัระชาชน

• บัรกิารภาครฐัท่�สัำาคัญได้ำรบััการปัรบััเปัล่ื่�ยนเปั็น

บัรกิารในรูปัแบับัดิำจิทลัื่แบับัเบัด็ำเสัรจ็	(End-to-End	

Digital	 Services)	 โดำยเฉพื่าะบัรกิารพื่่�นฐานท่�

จำาเปัน็ต่้อการดำำารงช่วิต้

• เกิดำศูนย์แลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่กลื่างในการแลื่กเปัล่ื่�ยน

ขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่แลื่ะทะเบัย่นดิำจิทลัื่ระห้วา่งห้น่วยงาน

ขัองรฐั	 เพื่่�อสันับัสันุนการดำำาเนินการขัองห้น่วยงาน

ขัองรฐัในการให้้บัรกิารปัระชาชนผ่านระบับัดิำจิทลัื่

• ภาคธุุรกิจได้ำรบััความสัะดำวกในการทำาธุุรกิจ	(Ease	

of	Doing	Business)	ซึ่ึ�งจะก่อให้้เกิดำการลื่งทุน

แลื่ะการเพื่ิ�มความสัามารถึในการแขั่งขััน	 รวมถึึง

เปัน็การกระตุ้น้เศรษฐกิจแลื่ะพื่ฒันาสังัคมในระยะ

ยาว	

• เพื่ิ�มปัระสิัทธุิภาพื่ในการสั่งเสัริมแลื่ะพื่ัฒนา 

ผู้ปัระกอบัการให้้สัามารถึแขั่งขัันด้ำวยกลื่ไกการ 

บูัรณ์าการขัองรฐั	 โดำยมุง่เน้นขัั�นต้อนการปัระกอบั

ธุุรกิจท่�สัำาคัญ

• อันดัำบัดัำชน่รฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	 (E-Government	

Development	 Index	 (EGDI))	 โดำยองค์การ

สัห้ปัระชาชาติ้	ด่ำขัึ�น	10	อันดัำบั*	

(ปัี 	 พื่.ศ. 	 2563	 ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่� 	 57	 

แลื่ะปีั	พื่.ศ.	2561	อยู่ท่�อันดัำบัท่�	73)	

• อันดัำบัความยากง่ายในการดำำาเนินธุุรกิจ	 (Ease	of	

Doing	Business	(EoDB))	 จัดำทำาโดำยธุนาคารโลื่ก	

ด่ำขัึ�น	10	อันดัำบั	

(ปัี	 พื่.ศ.	 2563	 ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	 21	 แลื่ะ 

ปั	ีพื่.ศ.	2562	ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	27)

เปา้หมายท่ี่� 1 

ลดำความเหล่�อมลำาในิการเขั้าถึึงบูรกิารและสู่วัสู่ดิำการขัอง

ประชาชนิ ด้ำวยขั้อมูลื่แลื่ะบัรกิารผ่านช่องทางดิำจิทัลื่สัำาห้รบัั

ปัระชาชนทุกกลืุ่ม่เพื่่�อยกระดัำบัคณุ์ภาพื่ช่วิต้ท่�ด่ำ

เปา้หมายท่ี่� 2 

เพื่ิ�มขัีดำความสู่ามารถึที่างการแขั่งขัันิให้กับูผู้ประกอบูการ

วสิู่าหกิจขันิาดำกลางและขันิาดำย่อมขัองไที่ย	 ด้ำวยการบูัรณ์าการ 

กลื่ไกภาครฐัในการสันับัสันุนให้้เกิดำการอำานวยความสัะดำวก 

แก่การปัระกอบัธุุรกิจผ่านช่องทางดิำจิทลัื่
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• ภาครฐัมก่ลื่ไก	การเปิัดำเผย	การแลื่กเปัล่ื่�ยน	แลื่ะการบัรหิ้าร

จัดำการขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่	 (Digitization)	ต้ามกรอบัธุรรมาภิบัาลื่

ขัอ้มูลื่ภาครฐั

• เกิดำการเช่�อมโยงระบับับัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์การจัดำซ่ึ่�อ

จัดำจ้างภาครฐัท่�ปัระชาชนสัามารถึเขัา้ถึึงแลื่ะต้รวจสัอบัได้ำ	

• ปัระชาชนสัามารถึเขั้าถึึงข้ัอมูลื่ภาครฐัในรูปัแบับัดิำจิทัลื่ได้ำ

อยา่งเสัรไ่มเ่ส่ัยค่าใชจ่้าย	รวมทั�งต้รวจสัอบัการดำำาเนินงาน

ขัองภาครฐั	นำาขัอ้มลูื่ไปัใชป้ัระโยชน์	ห้รอ่พื่ฒันาบัรกิารแลื่ะ

นวตั้กรรมได้ำ	

• ปัระชาชนม่สั่วนรว่มในการตั้ดำสัินใจเชิงนโยบัาย	แลื่ะให้้ 

ขัอ้เสันอแนะในการพัื่ฒนาปัระเทศผ่านระบับัดิำจิทลัื่

• อันดัำบัดัำชน่ภาพื่ลัื่กษณ์์คอรร์ปััชัน	 (Corruption	

Perception	 Index	 (CPI))	 โดำยองค์กรเพื่่�อ 

ความโปัรง่ใสันานาชาติ้	ด่ำขัึ�น	3	อันดัำบั		

(ปัี	 พื่.ศ.	 	 2562	ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	 101	 แลื่ะ 

ปั	ีพื่.ศ.	2561	ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	99)

• อันดัำบัดัำชน่ช่�วัดำการม่ส่ัวนรว่มทางอิเล็ื่กทรอนิกสั	์

(E-Participation	Index	(EPI))	ด่ำขัึ�น	10	อันดัำบั	

(ปัี	 พื่.ศ.	 2563	 ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	 51	 แลื่ะ 

ปั	ีพื่.ศ.	2561	ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	82)

เปา้หมายท่ี่� 3 

การที่ำางานิขัองภาครฐัมีความโปรง่ใสู่ติรวจสู่อบูได้ำ	 	 ด้ำวยการ

ปัรบััปัรุงข้ัอมลูื่ต้ามกรอบัธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มลูื่ภาครฐั	แลื่ะเปิัดำเผย

แก่ปัระชาชนผ่านช่องทางดิำจิทลัื่

เปา้หมายท่ี่� 4 

สู่รา้งการมีสู่่วนิรว่มขัองประชาชนิในิการพื่ัฒนิาบูรกิารขัอง

ภาครฐั และกำาหนิดำนิโยบูายสู่ำาคัญขัองประเที่ศ ด้ำวยการเสันอ

ความคิดำเห็้นด้ำานนโยบัาย	ห้รอ่ปัระเด็ำนการพัื่ฒนาปัระเทศผ่าน

ชอ่งทางดิำจิทลัื่
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ยุทธศาสต้ร์ุท่� 1 
ยกรุะดั้บคุณภาพั 
การุให�บริุการุแก่
ปรุะชาชนด้�วย 
เทคโนโลย่ดิ้จิิทัล

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 1 ม่่งเน้ินิการพื่ัฒนิาบูรกิารดิำจิที่ัลทีี่�
มีค่ณภาพื่สู่ำาหรบัูประชาชนิ โดำยการสู่่งเสู่รมิและ
สู่นัิบูสู่น่ินิให้หน่ิวยงานิรัฐมีที่ัศนิคติิด้ำานิดิำจิที่ัล 
(Digital Mindset) มคีวามพื่รอ้มและศกัยภาพื่ในิการ 
พื่ัฒนิาบูรกิารดิำจิที่ัลที่ี�มีประสู่ิที่ธิภาพื่ การจัดำตัิ�ง 
ศูนิยแ์ลกเปลี�ยนิขัอ้มลูกลางในิการแลกเปลี�ยนิขัอ้มลู
ดิำจิที่ัลและที่ะเบูียนิดิำจิที่ัลระหว่างหน่ิวยงานิขัอง
รฐั รวมที่ั�งการเพื่ิ�มความมั�นิคงปลอดำภัยในิการใช้
บูรกิารดิำจิที่ลัขัองประชาชนิ ด้ำวยการปกปอ้งค่ม้ครอง
ขั้อมูลสู่่วนิบู่คคลขัองประชาชนิ ความปลอดำภัย 
ในิการยน่ิยันิตัิวตินิที่างดิำจิที่ลัสู่ำาหรบัูการที่ำาธ่รกรรม
ที่างดิำจิที่ัล เพื่่�อให้ประชาชนิเกิดำความเช่�อมั�นิ 
ในิการใช้บูริการดิำจิที่ัลภาครัฐ อันินิำาไปสูู่่การ 
ยกระดัำบูคณ่ภาพื่ชวีติิที่ี�ดีำ ที่ั�งด้ำานิระยะเวลาที่ี�สู่ะดำวก
รวดำเรว็ ลดำภาระการเดิำนิที่าง และความพื่ึงพื่อใจ
สู่งูสู่ด่ำจากการรบัูบูรกิารจากภาครฐัในิสู่งัคมดิำจิที่ลั
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เป้าหมาย
และตัิวช่�วัดัรายยุที่ธิศาสิติร์

ประชาชนิได้ำรบัูความสู่ะดำวกรวดำเรว็ในิการใช้

บูรกิารขัองหน่ิวยงานิภาครฐั 

• ความพงึพอใจในิคณุภาพการให้์บรกิารดิำจิทั้ล้่ข้องรฐ้ ไม่

น้ิอยกวา่รอ้ยล่ะ 85* ภายในิปิ ีพ.ศ. 2565 

 *ต้วช้้�วด้ำแผนิแมบ่ทั้ภายใต้ยุทั้ธิศาสตรช์้าติ ปิระเด็ำนิทั้้� 20

• รอ้ยล่ะข้องจำานิวนิเอกสาร/ทั้ะเบ้ยนิดิำจิทั้้ล่ตามโจทั้ย์

สำาค้ญเรง่ด่ำวนิข้องปิระเทั้ศ เกิดำการแล่กเปิล้่�ยนิ เช้ื�อมโยง 

ระห์ว่างห์น่ิวยงานิภาครฐ้ผ่านิศูนิย์แล่กเปิล้่�ยนิข้้อมูล่

กล่าง ไมน้่ิอยกวา่รอ้ยล่ะ 70

• จำานิวนิบรกิารดิำจิทั้้ล่แบบเบ็ดำเสรจ็ (End - to - End 

Digital Services) 50 บรกิาร ในิกลุ่่มบรกิารสำาค้ญ*

 *การศึกษา สุข้ภาพแล่ะการแพทั้ย์ การเกษตร ความ

เห์ลื่�อมล่ำาทั้างสิทั้ธิสิว้สดิำการปิระช้าช้นิ การม้ส่วนิรว่ม 

โปิรง่ใสแล่ะตรวจสอบได้ำข้องปิระช้าช้นิ การส่งเสรมิ

วสิาห์กิจข้นิาดำกล่างแล่ะข้นิาดำยอ่ม (SME)

• ส้ดำส่วนิความสำาเรจ็ข้องกระบวนิงานิทั้้�ได้ำรบ้การปิรบ้

เปิล้่�ยนิให้์เปิน็ิดิำจิทั้ล้่ รอ้ยล่ะ 100* ตามภารกิจสำาค้ญทั้้� 

สง่ผล่กระทั้บสงูต่อบรกิารปิระช้าช้นิ

 *ต้วช้้�ว้ดำแผนิย่อยการพ้ฒนิาบรกิารปิระช้าช้นิ ภายใต้

แผนิแมบ่ทั้ภายใต้ยุทั้ธิศาสตรช์้าติ ปิระเด็ำนิทั้้� 20

เกิดำศูนิย์แลกเปลี�ยนิข้ัอมูลกลางในิการ 

แลกเปลี�ยนิข้ัอมูลดิำจิที่ัลและที่ะเบูียนิดิำจิที่ัล

ระหว่างหน่ิวยงานิขัองรฐั

บูรกิารภาครฐัทีี่�สู่ำาคัญได้ำรบัูการปรบัูเปลี�ยนิ

เป็นิบูรกิารในิรูปแบูบูดิำจิที่ัลแบูบูเบู็ดำเสู่รจ็ 

(End-to-End Digital Services)

เป้าหม่าย ตั้วช่�วัด้ยุทธศาสต้ร์ุ

1.
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เพิั�ม่ปรุะสิทธิภาพัการุบริุการุภาครัุฐ ด้�วยเทคโนโลย่
ดิ้จิิทัลท่�ปรุะชาชนเข้�าถึงได้�ง่าย สะด้วก ด้�วยการุ 
บ้รุณาการุรุ่วม่กัน โด้ยการุด้ำาเนินการุดั้งต่้อไปน่�

พััฒนานวัต้กรุรุม่บริุการุดิ้จิิทัลภาครัุฐ เพ่ั�ออำานวย
ความ่สะด้วกในการุให�บริุการุปรุะชาชน รุองรัุบวิถ่ช่วิต้
แนวใหม่่ (New Normal) หรุ่อรุองรัุบต่้อสถานการุณ์
อุบัติ้ใหม่่ท่�ปรุะเทศต้�องเผู้ชิญ ด้�วยการุด้ำาเนินการุ 
ดั้งต่้อไปน่�

• จััดให้ม่การบรกิารประชาชนผ่านระบบดิจิัที่ัล ด้วยการลด

กระบวนงานการย่�นคำาขอรบับรกิาร และลดการขอส่ำาเนา

เอกส่าร 

• ให้หน่วยงานรฐัจััดที่ำาแบบคำาขอรบับรกิารในรูปแบบดิจิัที่ลั

ฟอรม์ ที่่�ส่ามารถเช่�อมโยงขอ้มลูถ่งกันโดยผูร้บับรกิารไมต้่อง

กรอกขอ้มลูซึ่ำาซึ่อ้น 

• ผลักดันให้หน่วยงานรฐันำาเที่คโนโลย่ดิจิัที่ัลเข้ามาปรบัใช ้

ในการให้บรกิารประชาชนรูปแบบ End - to - End Process

• บูรณาการระหว่างหน่วยงานรฐัต่าง ๆ ตั�งแต่การเช่�อมโยง

ข้อมูล การบรกิาร ไปจันถ่งการดำาเนินงาน เพ่�อยกระดับ

ประส่ิที่ธิิภาพในการปฏิิบัติงานและการให้บรกิารของรฐั 

ที่ั�งในระดับหน่วยงานยอ่ยไปจันถ่งระดับกระที่รวง 

• เปดิโอกาส่ ส่รา้งแรงจังูใจั หรอ่พฒันากลไกการส่นับส่นุน ให้

หน่วยงานภาครฐัส่ามารถนำาเที่คโนโลย่นวัตกรรมดิจิัที่ัลที่่�

พรอ้มใช ้มาเพิ�มประส่ทิี่ธิภิาพการให้บรกิารประชาชน

• จััดให้ม่พ่�นที่่�ที่ดส่อบ ที่ดลองนวัตกรรมดิจิัที่ัลภาครฐั เพ่�อ

นำารอ่งการประยุกต์ใชผ้ลิตภัณฑ์์หรอ่บรกิารจัากนวตักรรม

ดิจิัที่ลัของไที่ย สู่ก่ารใชป้ระโยชน์ได้อยา่งเปน็รูปธิรรม

• จััดหา กลไก มาตรการส่นับส่นุน การพัฒนาต่อยอด

ผลิตภัณฑ์์หรอ่บรกิารนวัตกรรมดิจิัที่ัลภาครฐัไที่ย ที่่�ส่รา้ง

โอกาส่และความเช่�อมั�นในการใช้นวัตกรรมดิจิัที่ัลภาครฐั

จัากผู้พฒันาของไที่ย ผา่นการบูรณาการความรว่มมอ่จัาก

ที่กุภาคส่ว่น

• จััดที่ำาขอ้เส่นอแนะ การปรบัปรุง กฎหมาย กฎ ระเบย่บที่่�เปน็

อุปส่รรคต่อการขับเคล่�อนนวตักรรมดิจิัที่ลัภาครฐัไที่ย สู่ก่าร

ใชป้ระโยชน์ที่่�เปน็รูปธิรรม

• เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจั ส่ร้างความตระหนักถ่ง

คุณค่าของบรกิารหรอ่ผลิตภัณฑ์์นวัตกรรมภาครฐัไที่ย ให้ 

หน่วยงานภาครฐัไที่ยเล็งเห็นถ่งประโยชน์และความส่ำาคัญ

ในการอำานวยความส่ะดวกให้กับประชาชน 

กลไก/มาติรการ

2.
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เพิั�ม่สม่รุรุถนะ ข่้ด้ความ่สาม่ารุถหนว่ยงานรัุฐ ส่้การุ
เป็นองค์กรุดิ้จิิทัล รุองรัุบการุพััฒนารุะบบบริุการุเพ่ั�อ
ศักยภาพัการุบริุการุปรุะชาชน รุวม่ถึงบุคลากรุรัุฐม่่ 
Digital Mindset และม่่ทักษะท่�จิำาเป็นในการุพััฒนา 
รัุฐบาลดิ้จิิทัล โด้ยด้ำาเนินการุดั้งต่้อไปน่� 

• ส่รา้งที่ศัันคติด้านดิจิัที่ลั  (Digital Mindset) ของบุคลากร

ภาครฐั ตั�งแต่การมค่วามคิดเชงิกลยุที่ธิดิ์จิัที่ลั จันถ่งความรู้

ที่่�จัำาเปน็ในการพฒันาเที่คโนโลยดิ่จิัที่ลัในองค์กร รวมที่ั�งการ

ส่รา้งความตระหนักถ่งความส่ำาคัญของการนำาเที่คโนโลย่

ดิจิัที่ัลเข้ามาปรับใช้ในทีุ่กกระบวนการที่ำางานภายใน 

หน่วยงานของรฐั

• ศั่กษาและส่ำารวจัระดับความพรอ้มของหน่วยงานรฐัไที่ย

ในการปรบัเปล่�ยนสู่่การเป็นองค์กรดิจิัที่ัล เพ่�อให้เข้าใจัถ่ง

ส่าเหตุและประเด็นส่ำาคัญในการยกระดับศัักยภาพองค์กร  

สู่ก่ารดำาเนินงานที่่�บรรลผุลส่ำาเรจ็ั

• ส่รา้งแรงจูังใจั กระตุน้ความส่นใจัในการให้ความส่ำาคัญต่อ

การปรบัปรุงกระบวนการที่ำางานขององค์กรให้เปน็รูปแบบ

ดิจิัที่ลัอยา่งครบวงจัร

• จััดให้ม่ระบบนวัตกรรมดิจิัที่ัลที่่�พรอ้มใช้ เพ่�อส่นับส่นุน 

หน่วยงานภาครฐัในการปรบัเปล่�ยนสู่่การเปน็องค์กรดิจิัที่ลั

• จััดให้มท่ี่่�ปรก่ษา ผูเ้ช่�ยวชาญ เขา้มาให้ความรู ้ความเขา้ใจัต่อ

การปรบัปรุงรูปแบบการที่ำางานใหมสู่่่การเปน็องค์กรดิจิัที่ลั

• วางส่ถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ให้รองรบัการที่ำางานในรูป

แบบดิจิัที่ลั ที่่�ส่ามารถที่ำางานได้ที่กุที่่� ที่กุเวลา ส่อดคล้องกับ

การเปน็องค์กรดิจิัที่ลัในที่่�ส่ดุ

3.

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

เพิั�ม่ความ่สาม่ารุถ ความ่มั่�นคง ปลอด้ภัยในการุ 
ปรุะยุกต์้ใช�เทคโนโลย่ด้ิจิิทัลภาครุัฐ พัรุ�อม่ทั�งจัิด้หา
กลไก การุปกป้องคุ�ม่ครุองข้�อม้่ลส่วนบุคคลข้อง
ปรุะชาชน ในการุรัุบบริุการุจิากภาครัุฐ โด้ยด้ำาเนินการุ
ดั้งต่้อไปน่�

• จััดให้ม่ระบบดิจิัที่ัลรองรบัความมั�นคงปลอดภัยในการให้

บรกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั และรองรบัการ

ปกปอ้งคุม้ครองขอ้มลูส่ว่นบุคคลของประชาชน

• ส่รา้งและพฒันาที่กัษะบุคลากรภาครฐัรองรบัส่ถานการณ์

การคุกคาม หร่อการโจัมต่ที่างไซึ่เบอร์ที่ั�งในระดับ 

ขั�นพ่�นฐานและระดับสู่ง ด้วยการเพิ�มส่มรรถนะบุคลากร

ภาครฐัที่่�ปฏิิบัติงานในส่ายงานที่ั�วไป และปฏิิบัติงานด้าน

เที่คโนโลยส่่ารส่นเที่ศัและการส่่�อส่าร หรอ่ปฏิิบติังานเฉพาะ

ที่างด้านความมั�นคงปลอดภัยที่างไซึ่เบอร ์ ให้ส่ามารถรูเ้ที่า่

ที่นั และรบัมอ่กับส่ถานการณ์ได้อยา่งที่นัที่ว่งที่่

• จััดให้มกิ่จักรรมการเผยแพรค่วามรู ้ความเขา้ใจัและการยก

ระดับที่กัษะบุคลากรให้ตระหนักถ่งความส่ำาคัญในการจััดที่ำา

แนวปฏิิบติัการคุ้มครองขอ้มลูส่ว่นบุคคล ที่่�จัะต้องปกปอ้ง

ส่ทิี่ธิิ� และคุม้ครองประชาชนผูร้บับรกิารจัากภาครฐั

• จััดหากลไก มาตรการ ส่นับส่นุนให้หน่วยงานรฐัเกิดความ

ต้องการและตระหนักถ่งความส่ำาคัญ ที่ั�งด้านความมั�นคง

ปลอดภัยที่างไซึ่เบอร ์และการคุม้ครองข้อมลูส่ว่นบุคคลตาม

ที่่�กฏิหมายกำาหนด ผ่านการบูรณาการระหว่างเครอ่ข่าย

ความรว่มมอ่ที่ั�งในและต่างประเที่ศั

4.
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แผู้นภาพัความ่เช่�อม่โยงข้องเป้าหม่าย 
ม่าต้รุการุ และแผู้นงาน ภายใต้�ยุทธศาสต้ร์ุท่� 1
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ยุที่ธศาสติร์ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

ตัิวอย่างโครงการสิำาคัญ 
ผ้้รับผิดัชอบ และงบประมาณ ภายใต้ิยุที่ธิศาสิติร์ท่ี่� 1

แผู้นงานท่� 1 แพัลต้ฟอรุ์ม่บรุิการุภาครุัฐ (Common Platform) สำาหรุับรุองรุับการุให�บรุิการุปรุะชาชน

โครุงการุท่� 1 การุพััฒนาแพัลต้ฟอรุ์ม่การุให�บรุิการุปรุะชาชนแบบเบ็ด้เสรุ็จิ (Citizen Platform)

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ	เพื่่�อพื่ัฒนาระบับับัรกิารเพื่่�อรองรบััการให้้บัรกิารแบับัเบั็ดำเสัรจ็ขัองห้น่วยงานรฐั	สัำาห้รบััปัระชาชน
แลื่ะผู้เดิำนทางจากต่้างปัระเทศสัามารถึเขั้าถึึงบัรกิารภาครฐัอย่างทั�วถึึง	

คู่ม่อ/ม�ตรัฐ�นั: อยู่รัะหว่�งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัให้บรักิ�รัภ�ครัฐัผ่�นัรัะบบดิิจิิทััล 

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

• พื่ฒันา	ทดำสัอบั	ติ้ดำตั้�ง	แลื่ะเปิัดำให้้

ดำาวน์โห้ลื่ดำแอปั	 “ทางรฐั”	 โดำยให้้

เริ�มใช้ภายในห้น่วยงานแลื่ะห้น่วย

งานนำารอ่งแลื่ะเปิัดำให้้บัรกิารกับั

ปัระชาชนทั�วไปัวนัท่�	1	ต้.ค.	63	

• แผนแม่บัทเพ่ื่�อขัับัเคล่ื่�อนระยะ	3	ปั ี

สัำาห้รับัแพื่ลื่ต้ฟอร์มดิำจิทัลื่กลื่าง

เพื่่�อปัระชาชน

• จำานวน	30	บัรกิาร	 5	 ล้ื่านราย	 ได้ำใช้

ปัระโยชน์จากบัริการ/63.46	 ล้ื่าน

บัาท*/สัพื่ร.	 (*Citizen+Foreigner+	

Business	Portals)

• จำานวน	60	บัรกิาร	15	ล้ื่านราย

ได้ำใช้ปัระโยชน์จากบัรกิาร/90	

ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: ก.พั.รุ./สพัรุ./กค.

โครุงการุท่� 2 การุพััฒนาแพัลต้ฟอร์ุม่เพ่ั�อการุแลกเปล่�ยนข้�อม้่ลภาครัุฐ  
(Government Data Exchange: GDX)

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ  

• เพื่่�อพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์สัำาห้รบััแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมลูื่ระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐั

• เพื่่�อให้้บัรกิารปัระชาชนแลื่ะภาคธุุรกิจ	โดำยไม่เรย่กเก็บัสัำาเนาจากผูเ้ขัา้รบัับัรกิาร

คูม่อ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว่�งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐัผ�่นัศููนัยก์ล�งก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐั (GDX)

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

• ขัอ้เสันอแนะแนวทางการเช่�อมโยง

ขั้อมูลื่ระห้ว่างห้น่วยงานภาครัฐ	

ว่าด้ำวยแนวทางการจัดำทำาบััญช่

ขั้อมูลื่ภาครัฐ	 (GDC)	 ผ่านการ 

รบััฟงัความคิดำเห็้น	9	ก.ย.	63

• GDX	รา่งข้ัอเสันอแนะแนวทางการ

เช่�อมโยงข้ัอมูลื่ระห้ว่างห้น่วยงาน

ภาครฐั	

• 100	 ห้น่วยงานภาครัฐ	 12	 จังห้วัดำ	 

4	ภมูภิาค/15.72	ล้ื่านบัาท*/สัพื่ร.

• 160	 ห้น่วยงานภาครัฐ 	 30	

จังห้วัดำ	 4	 ภูมิภาค/50	 ล้ื่าน

บัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: ก.พั.รุ./สพัรุ.

3.
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โครุงการุท่� 3 การุพััฒนารุะบบคลาวด์้กลางภาครัุฐ (GDCC)

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพ่ื่�อจัดำให้้มร่ะบับัคลื่าวด์ำท่�รองรบััการใชง้านขัองห้น่วยงานภาครฐัต้ามความต้้องการ	 
เพื่่�อให้้เพื่ย่งพื่อต่้อการให้้บัรกิารปัระชาชน	แลื่ะบัรหิ้ารจัดำการภายในภาครฐั

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว�่งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐัผ่�นัศููนัยก์ล�งก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐั 

(GDX) ในัส่ำวนัข้องม�ตรัฐ�นัข้้อมูลเปดิิภ�ครัฐัสำ�ม�รัถุศึูกษ�ได้ิจิ�กรั�ยชื่่�อในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

• 98	ห้น่วยงาน	

• 258	ระบับั

• 1450	VMs

(ข้ัอมลูื่	ณ์	วนัท่�	9	สังิห้าคม	63)

• 12,000	VM	ผู้ใช้งาน	 1	 ล้ื่านคนต่้อปีั/

845.76	ล้ื่านบัาท*/สัดำช.

• 20,000	VM/1,992.900	 ล้ื่าน

บัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: ด้ศ./สด้ช.

โครุงการุท่� 4 การุพััฒนาแพัลต้ฟอร์ุม่สำาหรัุบจัิด้เก็บข้�อม้่ลสิทธิสวัสดิ้การุปรุะชาชนในพ่ั�นท่�

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์สัำาห้รบััห้น่วยงานรฐัในการจัดำเก็บัขัอ้มลูื่สัทิธุสิัวสััดิำการขัองปัระชาชนในพื่่�นท่�	

• เพื่่�อให้้เกิดำการรวมศูนยข์ัอ้มลูื่สัทิธุสิัวสััดิำการปัระชาชนแลื่ะใชป้ัระโยชน์ในการพัื่ฒนาบัรกิารเพื่่�อแก้ไขัปัญัห้าปัระชาชนในพื่่�นท่�

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว�่งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐัผ่�นัศููนัยก์ล�งก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐั 

(GDX) ในัส่ำวนัข้องม�ตรัฐ�นัข้้อมูลเปดิิภ�ครัฐัสำ�ม�รัถุศึูกษ�ได้ิจิ�กรั�ยชื่่�อในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-

• ปัระชาชน	 	 10	 ล้ื่านคนสัามารถึต้รวจ

สัอบัสัทิธุสิัวสััดิำการต้นเองได้ำ/	70	ล้ื่าน

บัาท**

• ปัระชาชน		20	ล้ื่านคน	สัามารถึ

ต้รวจสัอบัสัทิธุสิัวสััดิำการต้นเอง

ได้ำ/30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: พัม่./กค./สพัรุ./ปค./สศช.



71สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

โครุงการุท่� 6 พััฒนารุะบบฐานข้�อม้่ลการุเกษต้รุ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อเพื่ิ�มปัระสิัทธุภิาพื่ในการเช่�อมโยงข้ัอมลูื่แลื่ะการสัำารวจจัดำเก็บัขัอ้มลูื่

• เพื่่�อพื่ฒันา	ออกแบับั	จัดำทำาฐานข้ัอมูลื่ขันาดำให้ญ่

• เพื่่�อเปัน็ศูนยก์ลื่างขัอ้มูลื่ขันาดำให้ญด้่ำานการเกษต้ร	สัำาห้รบััใชใ้นการวิเคราะห์้ขัอ้มลูื่	ตั้ดำสันิใจคาดำการณ์์	เต่้อนภัย	 

เฝ้า้ระวงั	รวมถึึงจัดำทำารายงานต้ามความต้้องการขัองผูใ้ช้

• เพื่่�อให้้บัรกิารข้ัอมลูื่แก่ภาครฐั	เอกชน	เกษต้รกรแลื่ะปัระชาชน	ผ่าน	Program	Platform	(CPP)

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว่�งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐัผ่�นัศููนัยก์ล�งก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐั 

(GDX) ในัส่ำวนัข้องม�ตรัฐ�นัข้้อมูลเปดิิภ�ครัฐัสำ�ม�รัถุศึูกษ�ได้ิจิ�กรั�ยชื่่�อในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- • แพื่ลื่ต้ฟอร์มระบับัฐานขั้อมูลื่	 แลื่ะม่

ผู้ใช้งาน	 1,500	คนต่้อปีั/41.59	 ล้ื่าน

บัาท*/สัศก.

• แพื่ลื่ต้ฟอร์มระบับัฐานขั้อมูลื่

แลื่ะม่ผู้ใช้งาน	 1,500	คนต่้อปัี/	

45	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สศก./สพัรุ.

โครุงการุท่� 5 บ้รุณาการุรุะบบขั้อม้่ลทะเบ่ยนเกษต้รุกรุ เเละจัิด้ทำาข้�อม้่ลทางด้�านการุเกษต้รุ 
แบบเปิด้เช่�อม่โยงกับศ้นย์กลางข้�อม้่ลเปิด้ภาครัุฐ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อพื่ฒันาระบับังานทะเบ่ัยนเกษต้รกรแลื่ะขัอ้มลูื่อ่�นท่�เก่�ยวขัอ้ง	มายงัชดุำโครงสัรา้งมาต้รฐานทางด้ำานการเกษต้ร

• เพื่่�อพื่ฒันาชดุำโครงสัรา้งมาต้รฐานเพ่ื่�อการแลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่ทางด้ำานการเกษต้รแลื่ะการเช่�อมโยงขัอ้มลูื่

• เพื่่�อให้้เกิดำการแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่ด้ำานการเกษต้รระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐัต้ามนโยบัายขัองรฐับัาลื่	ก้าวสัูร่ฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-
• โครงสัร้างมาต้รฐานเพื่่�อการแลื่ก

เปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่ทางด้ำานการเกษต้ร/	

29.10	ล้ื่านบัาท*/สัวทช.

• โครงสัร้างมาต้รฐานเพื่่�อการ

แลื่กเปัล่ื่� ยนขั้อมูลื่ทาง ด้ำาน

การเกษต้ร/30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: กษ./สพัรุ./สวทช.
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แผู้นงานท่� 2 การุส่งเสริุม่ สนับสนุน การุสรุ�างความ่เช่�อมั่�นและการุใช�บริุการุดิ้จิิทัลภาครัุฐในปรุะชาชน

โครุงการุท่� 1 กิจิกรุรุม่เผู้ยแพัรุ่ สรุ�างความ่ต้รุะหนักในการุใช�บริุการุดิ้จิิทัลภาครัุฐแก่ปรุะชาชน 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อสัง่เสัรมิให้้ปัระชาชนมค่วามรู	้ความเขัา้ใจในการใชบ้ัรกิารดิำจิทลัื่ภาครฐั	

• เพื่่�อเปัน็ขัอ้มลูื่สัำาห้รบััภาครฐัในการปัรบััปัรุง	ห้รอ่พื่ฒันาบัรกิารดิำจิทลัื่สัำาห้รบััปัระชาชน

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	อยูร่ะห้วา่งการจัดำทำามาต้รฐานการให้้บัรกิารภาครฐัผา่นระบับัดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- • ปัระชาชนรับัรู้บัริการดิำจิทัลื่ภาครัฐ

อยา่งน้อย	5	ล้ื่านราย/40	ล้ื่านบัาท**

• ปัระชาชนรบััรูบ้ัรกิารดิำจิทลัื่ภาค

รฐัอย่างน้อย	 10	 ล้ื่านราย/40	

ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ. และหน่วยงานรัุฐท่�เก่�ยวข้�อง

แผู้นงานท่� 3 นวัต้กรุรุม่บริุการุภาครัุฐเพ่ั�อบริุการุปรุะชาชน รุองรัุบวิถ่ช่วิต้แนวใหม่่และปรุะเด็้นอุบัติ้ใหม่่

โครุงการุท่� 1 พััฒนารุะบบหนังส่อเดิ้นทางสุข้ภาพั (Digital Health Passport Application)

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อใชใ้นการติ้ดำต้ามแลื่ะต้รวจสัอบัข้ัอมลูื่ผูเ้ดิำนทางเขัา้-ออกปัระเทศไทย	ภายห้ลัื่งสัถึานการณ์์	COVID-19	

• เพื่่�อเช่�อมโยงขัอ้มลูื่ผูเ้ดิำนทางในแลื่ะต่้างปัระเทศ	จากระบับัให้้บัรกิารขัองภาครฐัท่�เก่�ยวขัอ้ง	เชน่	ต้ม.,	กรมควบัคมุโรค,	

ททท.,	กรมการกงสัลุื่,	กรมการจัดำห้างาน	เปัน็ต้้น

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- • ระบับัท่�เช่�อมโยงระห้ว่างห้น่วยงาน

รองรบััผู้เดิำนทางจำานวน	 10	 ล้ื่านคน/	

40.7	ล้ื่านบัาท

• ระบับัท่�เช่�อมโยงระห้ว่างห้น่วย

งานรองรบััผูเ้ดิำนทางจำานวน	10	 

ล้ื่านคน/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./ด้ศ/ครุ./ททท.



73สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นงานท่� 4 การุยกรุะดั้บศักยภาพัการุให�บริุการุและการุบริุหารุจัิด้การุ 
ข้องหน่วยงานภาครัุฐด้�วยนวัต้กรุรุม่ดิ้จิิทัล

โครุงการุท่� 1 พััฒนานวัต้กรุรุม่ดิ้จิิทัลภาครัุฐ เพ่ั�อการุบริุการุดิ้จิิทัลสำาหรัุบปรุะชาชน 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพื่่�อผลัื่กดัำนการนำานวตั้กรรมจากเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่พื่รอ้มใชข้ัองไทย	ให้้เกิดำการปัระยุกต์้ใชง้านใน
ห้น่วยงานรฐัแลื่ะเพิื่�มข่ัดำความสัามารถึทั�งในเชงิบัรหิ้ารจัดำการแลื่ะในการให้้บัรกิารปัระชาชนขัองห้น่วยงานภาครฐั	ต้ลื่อดำจน

เปิัดำโอกาสัแลื่ะสัรา้งความเช่�อมั�นให้้ผลื่งานนวตั้กรรมดิำจิทลัื่ภาครฐัไทย

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-
• 100	ห้น่วยงานภาครฐั	 12	 จังห้วัดำ	 4	

ภมิูภาค	ได้ำใชป้ัระโยชน์/35	ล้ื่านบัาท

• 160 หน่วยงานภาครฐั 20 จัังหวดั  
4 ภูมิภาคได้ใช้ประโยชน์/45  
ล้านบาที่**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./สถ./สถาบันอุด้ม่ศึกษา

โครุงการุท่� 2 ยกรุะดั้บศักยภาพัการุบริุการุภาครัุฐ ด้�วยนวัต้กรุรุม่ดิ้จิิทัลสำาหรัุบคนพิัการุ  
ผู้้�ส้งอายุและปรุะชาชนในกลุ่ม่ผู้้�ม่่รุายได้�น�อย

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ	เพื่่�อลื่ดำข้ัอจำากัดำ	อุปัสัรรค	ในการให้้บัรกิารขัองห้น่วยงานภาครฐัต่้อกลืุ่ม่คนพื่กิาร	ผูสู้ังอายุแลื่ะ
ปัระชาชนผูม้ร่ายได้ำน้อย	ผา่นนวตั้กรรมดิำจิทลัื่ให้้ปัระชาชนสัามารถึเขัา้ถึึงบัรกิารสัาธุารณ์ะขัองรฐัได้ำโดำยสัะดำวก	ทุกท่�	ทกุเวลื่า	

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- -

• กลืุ่่มคนพื่ิการ	 ผู้สัูงอายุแลื่ะ

ปัระชาชนผู้ม่รายได้ำน้อยเขั้าถึึง

บัรกิารรฐัได้ำ	ไมน้่อยกวา่	10	ล้ื่าน

ราย/	80	ล้ื่านบัาท	**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./พัม่./สวทช./ด้ศ.

โครุงการุท่� 2 แพัลต้ฟอร์ุม่บริุการุ เพ่ั�อบริุหารุจัิด้การุแรุงงานข้�าม่ชาติ้ 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพื่่�อจัดำให้้มร่ะบับัแพื่ลื่ต้ฟอรม์บัรกิาร	สัำาห้รบััการบัรหิ้ารจัดำการ	ติ้ดำต้าม	ต้รวจสัอบัแรงงานขัา้ม

ชาติ้ท่�เขัา้มาทำางานในปัระเทศไทย	ต้ลื่อดำจนจัดำให้้มฐ่านขัอ้มลูื่เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกในการกำาห้นดำนโยบัายขัองรฐั	รองรบัั

สัถึานการณ์์การเขัา้มาขัองแรงงานข้ัามชาติ้ไรฝ้้มีอ่ในปัระเทศไทย

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- -
• ระบบรายงานขอ้มลูแรงงานขา้ม

ชาติเพ่�อบรหิารจััดการและวาง
นโยบาย/35 ล้านบาที่**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: รุง./สพัรุ.
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โครุงการุท่� 2 พััฒนารุะบบปรุะเมิ่นสม่รุรุถนะสำาหรัุบหน่วยงานภาครัุฐ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อจัดำให้้มร่ะบับัปัระเมนิสัมรรถึนะส่ัวนบุัคคลื่เพื่่�อยกระดัำบัทกัษะต้ามขัด่ำความสัามารถึท่�ห้น่วยงานรฐัคาดำห้วงั	

• เพื่่�อให้้ผูไ้ด้ำรบััการปัระเมินทกัษะสัามารถึนำาสิั�งท่�เรย่นรูไ้ปัปัระยุกต์้ใชใ้นสัายงานวชิาชพ่ื่	โดำยจะได้ำรบััการปัระเมินแลื่ะ

แนวทาง/คู่มอ่ในการพัื่ฒนางานในองค์กร

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: ก.พั.รั., ก.พั.และ สำพัรั. จิะดิำ�เนิันัก�รัจัิดิทัำ�คู่มอ่ก�รัปรัะเมินัสำมรัรัถุนัะหน่ัวยง�นัภ�ครัฐัทั่�สำอดิคล้องกับ

แนัวทั�งก�รัปฏิิบติั PDPA และ Cyber Security ต�มกฎหม�ยในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-

• องค์ความรู/้แนวปฏิิบติัที่างด้าน  
PDPA และ Cyber Security เพ่�อใชใ้น
การที่ำางาน/30 ล้านบาที่**

• องค์ความรู/้แนวปฏิิบติัเพ่�อใชใ้น
การที่ำางาน/30 ล้านบาที่**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สกม่ช./สคช./สคส./สพัรุ.

แผู้นงานท่� 5 การุพััฒนาบุคลากรุภาครัุฐให�ม่่ทักษะ 
และแนวทางในการุพััฒนาแพัลต้ฟอร์ุม่และให�บริุการุดิ้จิิทัลภาครัุฐ

โครุงการุท่�  1 การุปรุะยุกต์้ใช�เทคโนโลย่ดิ้จิิทัล เพ่ั�อเพิั�ม่ปรุะสิทธิภาพั 
การุทำางานและบริุการุปรุะชาชน (Digital Transformation) 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อให้้คำาปัรกึษาแลื่ะปัระสัานงานสัำาห้รบััการสันับัสันุนห้น่วยงานภาครฐัให้้ปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการทำางาน	

• เพื่่�อให้้ห้น่วยงานรฐัมแ่นวทาง	แนวปัฏิบััติ้ในการให้้บัรกิารดิำจิทลัื่อย่างเต็้มรูปัแบับั	เชน่	ท่�ปัรกึษาการจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง	เปัน็ต้้น	

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-
• เปัา้ห้มาย	100	ห้น่วยงาน 

/50	ล้ื่านบัาท**

• เปัา้ห้มาย	100	ห้น่วยงาน/50	

ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ.



75สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

โครุงการุท่� 3 การุพััฒนาทักษะ ทัศนคติ้และความ่สาม่ารุถบุคลากรุภาครัุฐทางด้�านดิ้จิิทัล 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพื่่�อส่ังเสัรมิให้้บุัคลื่ากรภาครฐัพื่ฒันาทกัษะ	ทศันคติ้ด้ำานดิำจิทลัื่	(Digital	Mindset)	แลื่ะ 

องค์ความรูท้างด้ำานดิำจิทลัื่	รวมทั�งสัง่เสัรมิให้้บุัคลื่ากรภาครฐัต้ระห้นักถึึงความสัำาคัญในการให้้บัรกิารภาครฐัผา่นระบับัดิำจิทลัื่

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: บุคล�กรัภ�ครัฐัสำ�ม�รัถุทั่�จิะศึูกษ�แนัวทั�งก�รัพัฒันั�บุคล�กรัภ�ครัฐัต�มเอกสำ�รัแนัะนัำ�ในัภ�คผนัวก 4 

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

 

 

 

• สัดำช.แลื่ะสัพื่ร.	จัดำทำาห้ลัื่กสูัต้ร

ต้้นแบับัสัำาห้รบััใชใ้นกระบัวนการ

รบััรองห้ลัื่กสัูต้รด้ำานการฝ้กึ

อบัรมแลื่ะพื่ัฒนาทักษะดิำจิทัลื่ให้้

แก่บุัคลื่ากรภาครฐั	

   * เปดิิโครังก�รัฝึกึอบรัมผูบ้รัหิ�รั 

(CEO, e-Gepและ DTP)

   * อบรัมโครังก�รั DGF: Train the 

Partner 

   * นัำ�ตัวอย่�งข้องบทัเรัย่นัข้ึ�นับนั

รัะบบ Microsite ข้อง ThaiMOOC

 

 

 

• จำานวนบุัคลื่ากรท่�พื่ฒันาทกัษะ	

ทศันคติ้ด้ำานดิำจิทลัื่ไม่น้อยกวา่	

10,000	คนต่้อปั/ี	งบั	10	ล้ื่านบัาท

 

 

 

• จำานวนบุัคลื่ากรท่�พื่ัฒนาทักษะ	

ทัศนคติ้ด้ำานดิำจิทัลื่ไม่น้อยกว่า	

50,000	คนต่้อปั/ี	งบั	30	ล้ื่าน

บัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./ก.พั./ด้ศ./สถาบันการุศึกษา



76

ยุที่
ธศ

าส
ติร์

ที่�  
1

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4

แผู้นงานท่� 6 ม่าต้รุฐานด้�านความ่มั่�นคงปลอด้ภัยและการุคุ�ม่ครุองข้�อม้่ลส่วนบุคคล 
ในการุใช�บริุการุดิ้จิิทัลภาครัุฐ

โครุงการุท่� 1 การุจัิด้ทำาม่าต้รุฐานการุให�บริุการุปรุะชาชนผู่้านทางดิ้จิิทัลและม่าต้รุการุท่�เช่�อถ่อได้�เพ่ั�อเรุ่ง
กรุะบวนการุอนุมั่ติ้แบบดิ้จิิทัล

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อจัดำทำาแลื่ะปัระกาศใชม้าต้รฐานการให้้บัรกิารภาครฐัผา่นชอ่งทางดิำจิทลัื่

• เพื่่�อพื่ฒันามาต้รฐานในกรอบัเวทส่ัากลื่	(International	Standard)	 

แลื่ะมาต้รฐานท่�จำาเปัน็เพ่ื่�อปัระยุกต์้ใชบ้ัรกิารภาครฐัท่�จำาเปัน็	

• เพื่่�อให้้ห้น่วยงานรฐัมแ่นวทางการปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการบัรกิารให้้เปัน็ไปัต้ามมาต้รฐานท่�กำาห้นดำขัึ�น

• เพื่่�อจัดำให้้มส่ันามทดำสัอบั	(Sandbox)	สัำาห้รบััทดำสัอบัการใชง้าน	(Speed	up	e-Licensing)

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: สำ�ม�รัถุเข้้�ถึุงข้้อเสำนัอแนัะม�ตรัฐ�นัด้ิ�นัเทัคโนัโลยส่ำ�รัสำนัเทัศูและก�รัส่ำ�อสำ�รัท่ั�จิำ�เปน็ัต่อธุุรักรัรัมทั�ง

อิเล็กทัรัอนิักส์ำ ว�่ด้ิวยแนัวทั�งก�รัใชื่ดิ้ิจิิทััลไอด่ิสำำ�หรับัปรัะเทัศูไทัย-ก�รัยน่ัยันัตัวตนัและสำ�ม�รัถุเข้�้ถึุงแนัวทั�งก�รัใชื่ง้�นั 

e-Documentและ e-Timestamping ได้ิต�มรั�ยก�รัในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

• จัดำทำาโครงสัร้างขั้อมูลื่	 (Schema)	 ท่�

เก่�ยวข้ัองกับักระบัวนการออกใบัอนุญาต้/

ห้ลัื่กฐานสัำาคัญภาครฐั	แล้ื่วทั�งสัิ�น	 จำานวน	

34	ใบัอนุญาต้	

• พื่ฒันาระบับับัรกิาร	 เชน่	TEDA	Schemas,	

e-Document	Validation,	e-Timestamping,	

Digital	 Identity	 and	Authentication:	

ETDA	Connect	ท่�สัามารถึให้้บัรกิารได้ำ	24	

ชั�วโมง	7	วันแลื่ะพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์สัำาห้รบัั

ลื่งนามลื่ายมอ่ช่�อดิำจิทลัื่รว่มกับั	สัพื่ธุอ.แลื่ะ

สัพื่ร.

• พื่ัฒนากระบัวนการออกใบัอนุญาต้ห้ร่อ

เอกสัารห้ลัื่กฐานขัองภาครฐัให้้เปั็นระบับั

ดิำจิทลัื่	อำานวยความสัะดำวกต่้อการปัระกอบั

ธุุรกิจแลื่ะปัระชาชนในการขัอใบัอนุญาต้

ต่้าง	ๆ	 โดำยเฉพื่าะ	กระบัวนการอนุมัติ้การ

เริ�มธุุรกิจ	การก่อสัรา้ง	การขัอใชไ้ฟฟา้	

• เปั้าห้มายอย่างน้อย	5	 เร่�อง/

30	ล้ื่านบัาท**

• เปัา้ห้มายอยา่งน้อย	5	เร่�อง/

30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./สพัธอ.



77สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /แผู้นงานท่� 7 แพัลต้ฟอร์ุม่และรุะบบ เพ่ั�อเพิั�ม่ความ่มั่�นคงปลอด้ภัยในการุให�และใช�บริุการุภาครัุฐ

โครุงการุท่� 1 การุพััฒนารุะบบการุย่นยันและพิัส้จิน์ตั้วต้นทางดิ้จิิทัล (Digital ID & signature)

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อจัดำทำาแพื่ลื่ต้ฟอรม์ระบับัการยน่ยนัแลื่ะพิื่สัจูน์ตั้วต้นทางดิำจิทลัื่แลื่ะระบับัท่�เก่�ยวขัอ้ง	เชน่	ระบับั	Service	Request	&	

Tracking	ระบับั	e-license	แลื่ะ	e-Document	

• เพื่่�อให้้ปัระชาชนสัามารถึยน่ยนัตั้วต้นแลื่ะเกิดำความเช่�อมั�นในการใชบ้ัรกิารขัองภาครฐั

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	สัามารถึเขัา้ถึึงข้ัอเสันอแนะมาต้รฐานด้ำานเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศแลื่ะการส่ั�อสัารท่�จำาเปัน็ต่้อธุุรกรรมทาง

อิเล็ื่กทรอนิกสั	์วา่ด้ำวยแนวทางการใชดิ้ำจิทลัื่ไอด่ำสัำาห้รบััปัระเทศไทย-การยน่ยันตั้วต้น	ได้ำต้ามรายการในภาคผนวก	4

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

• พื่ฒันาระบับั	DGA	Digital	ID	 

Platform-รองรบััการทำา	eKYC	 

ผา่นแอปั	“ทางรฐั”

• อยูร่ะห้วา่งการพื่ฒันาแลื่ะนำารอ่ง

ให้้บัรกิารกับักรมปัศุสัตั้ว์แลื่ะ	KTB	

คาดำวา่จะเริ�มทดำสัอบัได้ำภายในเด่ำอน

ต้ลุื่าคม	2563

• สัพื่ร.แลื่ะ	สัพื่ธุอ.	ได้ำรว่มกันออกแบับั	

e-Document/e-License	Platform	

พื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์แลื่ะเริ�มให้้บัรกิาร

จรงิกับั	สัวก.	1	ใบัแลื่ะเต้รย่มเปิัดำให้้ใช้

กับัใบัอนุญาต้จากระบับั	Biz	Portal	

14	ใบั

• การผลัื่กดัำนให้้มก่ารออกเอกสัารห้ลัื่ก

ฐานขัองทางราชการผ่านระบับัดิำจิทลัื่

ต้ามมติ้	ครม.ฯ

• 100	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	

4	ภมูภิาค/150	ล้ื่านบัาท

• 160	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	

4	ภมูภิาค/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: ปค./สพัรุ.



78

ยุที่
ธศ

าส
ติร์

ที่�  
1

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4

โครุงการุท่� 2 การุพััฒนาความ่มั่�นคงปลอด้ภัยสารุสนเทศภาครัุฐ 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อพื่ฒันาสัภาพื่แวดำล้ื่อมท่�เอ่�อต่้อการทำาธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกสัอ์ยา่งต่้อเน่�อง	

• เพื่่�อต้อบัสันองแลื่ะจัดำการเห้ต้กุารณ์์ภัยคุกคามไซึ่เบัอรใ์ห้้กับัโครงสัรา้งพื่่�นฐานสัำาคัญทางสัารสันเทศ	ต้ามขัอ้กำาห้นดำขัอง

คณ์ะกรรมการไซึ่เบัอร์

• เพื่่�อบูัรณ์าการกระบัวนการแลื่ะลื่ดำความซึ่ำาซ้ึ่อนขัองการพัื่ฒนาโครงสัรา้งพื่่�นฐานท่�สัำาคัญแลื่ะจำาเปัน็สัำาห้รบััการทำา

ธุุรกรรมทางดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-

• บัรกิารเฝ้า้ระวงัภัยคกุคามไซึ่เบัอร์

ให้้กับัโครงสัรา้งพื่่�นฐานดิำจิทลัื่แลื่ะ

บัรกิารออนไลื่น์ขัองห้น่วยงานภาครฐั	

(GMS)/340.64	ล้ื่านบัาท*/สัพื่ธุอ.

• บัริการเฝ้้าระวัง ภัยคุกคาม

ไซึ่เบัอรใ์ห้้กับัโครงสัรา้งพ่ื่�นฐาน

ดิำจิทัลื่แลื่ะบัรกิารออนไลื่น์ขัอง

ห้น่วยงานภาครฐั	 (GMS)/350	

ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัธอ./สกม่ช.

หมายเหตุุ: * เป็น็ังบป็รัะมาณที่่�ถูกูบรัรัจิไุวัตุ้ามแผนังานับูรัณาการัป็รัะจิำาป็งีบป็รัะมาณ 2564 

    ** เป็็นัการัคาดิการัณ์งบป็รัะมาณ



79สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

แนวที่างกัารข้บเคล้ �อนแผนพั
ฒ

นารัฐบาล้ดิจิที่ล้
CHA

PTER 5        /

สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)
79สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)



80

ยุทธศาสต้ร์ุท่� 2  
อำานวยความ่สะด้วก
ภาคธุรุกิจิไทย 
ด้�วยเทคโนโลย่ดิ้จิิทัล

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 2 ให้ความสู่ำาคัญกับูการใชเ้ที่คโนิโลยี
ดิำจิที่ลัเพื่่�ออำานิวยความสู่ะดำวกภาคธ่รกิจไที่ย ซึึ่�งถ่ึอ
เป็นิหนึิ�งในิการขัับูเคล่�อนิเศรษฐกิจด้ำวยเที่คโนิโลยี
ดิำจิที่ัล เพื่่�อให้ภาคธ่รกิจสู่ามารถึลดำต้ินิที่่นิและ
ลดำระยะเวลาในิการประกอบูธ่รกิจ เพื่่�อเพื่ิ�มขัีดำ
ความสู่ามารถึในิการแขัง่ขันัิที่างธ่รกิจ โดำยการนิำา
เที่คโนิโลยีดิำจิที่ัลเขั้ามาช่วยติลอดำกระบูวนิการ
ธ่รกิจ ตัิ�งแต่ิการรบัูคำาขัออน่ิญาติผา่นิระบูบูดิำจิที่ลั
เพื่่�อลดำระยะเวลาและลดำเอกสู่ารที่ี�ภาคธ่รกิจต้ิองจัดำ
เติรยีม การพื่ัฒนิาระบูบูเอกสู่ารและใบูอน่ิญาติ
อิเล็กที่รอนิิกสู่์ รวมถึึงการสู่รา้งโอกาสู่ในิการที่ำา
ธ่รกิจ โดำยสู่่งเสู่รมิให้เกิดำการนิำาขั้อมูลไปพื่ัฒนิา
บูรกิารและนิวัติกรรมทีี่�จะเปน็ิประโยชน์ิต่ิอประเที่ศ
ในิด้ำานิต่ิาง ๆ
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เป้าหมาย
และตัิวช่�วัดัรายยุที่ธิศาสิติร์

ภาคธ่รกิจได้ำรบัูความสู่ะดำวกในิการที่ำาธ่รกิจ 

(Ease of Doing Business)

• มร้ะบบรบ้คำาข้ออนุิญาตเพื�ออำานิวยความสะดำวกให้์ภาค

ธุิรกิจ ซึ่ึ�งให้์บรกิารแบบเบด็ำเสรจ็ครบวงจรครอบคลุ่มในิ

ห้์วข้อ้สำาค้ญ*

 *อาทั้ ิการเริ�มต้นิธุิรกิจ (Starting a Business) การ

จดำทั้ะเบย้นิสนิิทั้รพ้ย ์(Registering Property) การ

ช้ำาระภาษ้ (Paying Taxes) การซึ่ื�อข้ายข้า้มพรมแดำนิ 

(Trading across Borders)

 ห์มายเห์ต ุอ้างอิงจากแนิวทั้างแล่ะผล่การจ้ดำอ้นิด้ำบ

ความยากงา่ยในิการดำำาเนิินิธุิรกิจ (Ease of Doing 

Business (EoDB)) จ้ดำทั้ำาโดำยธินิาคารโล่ก

• ล่ดำระยะเวล่าในิการปิระกอบธุิรกิจสำาห์รบ้กระบวนิการ

ธุิรกิจสำาค้ญ* ผา่นิช้อ่งทั้างดิำจิทั้ล้่ อยา่งน้ิอยรอ้ยล่ะ 50

 *อาทั้ิ การเริ�มต้นิธุิรกิจ (Starting a Business)  

การจดำทั้ะเบ้ยนิสินิทั้รพ้ย์ (Registering Property)  

การช้ำาระภาษ้ (Paying Taxes) การซึ่ื�อข้ายข้า้มพรมแดำนิ 

(Trading across Borders)

 ห์มายเห์ตุ อ้างอิงจากแนิวทั้างแล่ะผล่การจ้ดำอ้นิด้ำบ

ความยากง่ายในิการดำำาเนิินิธุิรกิจ (Ease of Doing 

Business (EoDB)) จ้ดำทั้ำาโดำยธินิาคารโล่ก

เพื่ิ�มประสิู่ที่ธภิาพื่ในิการสู่ง่เสู่รมิและพื่ฒันิา 

ผู้ประกอบูการให้สู่ามารถึแขัง่ขันัิได้ำ

เป้าหม่าย ตั้วช่�วัด้ยุทธศาสต้ร์ุ

1.
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จัิด้ให�ม่่รุะบบบริุการุดิ้จิิทัลอำานวยความ่สะด้วกผู้้�ปรุะกอบการุ

• ให้คำาปร่กษาแก่หน่วยงานภาครัฐ ในการประยุกต์ใช้

เที่คโนโลยดิ่จิัที่ลัแก่ผูป้ระกอบการ

• จััดให้ม่ ระบบดิ จิัที่ัล เพ่� ออำานวยความส่ะดวกแก่ ผู้

ประกอบการในการจัดจััดตั�งและดำาเนินการที่างธุิรกรรมดิจิัที่ลั

• จััดให้ม่กลไก ส่่งเส่รมิ ส่นับส่นุนให้เกิดการใช้งานในภาค

ธุิรกิจั อาที่เิชน่ คู่มอ่ แนวที่าง และส่รา้งแรงจังูใจัในการใช้

ประโยชน์จัากระบบบรกิารดิจิัที่ลั

กลไก/มาติรการ

2.

1.ยุที่
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  C
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 4

ส่งเสริุม่ สนับสนุนให�เกิด้แพัลต้ฟอร์ุม่ดิ้จิิทัลภาครัุฐ 
ท่�เอ่�อต่้อการุด้ำาเนินธุรุกรุรุม่ดิ้จิิทัลในภาคธุรุกิจิ

ทบทวน ปรัุบปรุุงและพััฒนากฎหม่าย กฎรุะเบ่ยบ 
ม่าต้รุการุท่�เอ่�อต่้อผู้้�ปรุะกอบการุในการุด้ำาเนินธุรุกิจิ

• จััดให้ม่แพลตฟอรม์กลางดิจิัที่ัลภาครฐั เพ่�ออำานวยความ

ส่ะดวกแก่ผูป้ระกอบการและส่ามารถนำาไปต่อยอดพฒันาให้

เกิดคณุประโยชน์มากข่�น

• ส่ง่เส่รมิให้หน่วยงานภาครฐัเกิดการเช่�อมโยงขอ้มลูนิติบุคคล

เพ่�ออำานวยความส่ะดวกในการเรย่กขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน

ภาครฐัในการให้บรกิารแก่ภาคธุิรกิจั

• ผลักดันให้หน่วยงานรฐัใช้แพลตฟอรม์ดิจิัที่ัลส่ำาหรบัให้

บรกิารภาคธุิรกิจั เพ่�อลดขั�นตอนและระยะเวลาในการ

ตรวจัส่อบขอ้มลูหรอ่ยน่ยันตัวตน

• ส่ง่เส่รมิภาคธุิรกิจัให้เกิดความเขา้ใจัและความเช่�อมั�นในการ

ใชบ้รกิารภาครฐัและการที่ำาธุิรกรรมดิจิัที่ลั

• ศั่กษากฎหมาย กฎระเบ่ยบที่่�เป็นอุปส่รรคในการดำาเนิน

ธุิรกิจัด้วยเที่คโนโลยดิ่จิัที่ลัเพ่�อวเิคราะห์แนวที่างในการแก้ไข

หรอ่ปรบัปรุงกฎระเบย่บดังกล่าว 

• ส่รา้งความรว่มม่อระหว่างหน่วยงานด้านกฎหมายและ

หน่วยงานเจ้ัาของบรกิารเพ่�อที่บที่วน ปรบัปรุง กำาหนด

นโยบาย กฎระเบ่ยบ แนวที่างที่่�เป็นอุปส่รรคส่ำาหรบัการ

ดำาเนินธุิรกิจั 

• ผลักดันให้เกิดการประกาศัและมผ่ลบงัคับใช้อยา่งเปน็รูปธิรรม

• ติดตาม ประเมนิผลส่มัฤที่ธิิ�จัากการประกาศัใช้กฎระเบย่บ 

เพ่�อตรวจัส่อบช่องโหว่ ส่ิ�งที่่�ควรปรับปรุงและกำาหนด

แนวที่างปรบัปรุงต่อไป

2. 3.
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ยุที่ธศาสติร์ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /อำานวยความ่สะด้วกให�ภาคธุรุกิจิสาม่ารุถนำาข้�อม้่ล
ไปพััฒนาบริุการุและนวัต้กรุรุม่ท่�จิะเป็นปรุะโยชน์ต่้อ
ปรุะเทศในด้�านต่้าง ๆ

• ศัก่ษา ส่ำารวจัความต้องการหรอ่ปญัหา ในการดำาเนินธุิรกิจั

• จััดหานวัตกรรมเที่คโนโลย่ดิจิัที่ัลที่่�เหมาะส่มและช่วยแก้

ปญัหาเพ่�อให้ภาคธุิรกิจันำาไปใชป้ระโยชน์

• ส่่งเส่รมิภาครฐัให้เกิดการส่นับส่นุนข้อมูลแก่ภาคธุิรกิจั

เพ่�อนำาไปพฒันาบรกิารและนวตักรรมที่่�เปน็ประโยชน์

• ผลักดันและส่รา้งแรงจูังใจัให้ภาคธุิรกิจันำาขอ้มลูไปพฒันา

บรกิารหรอ่นวตักรรมที่่�มป่ระโยชน์

4.

เปิด้โอกาสให�นำาเทคโนโลย่พัรุ�อม่ใช�จิากผู้้�ปรุะกอบการุ
เทคโนโลย่ดิ้จิิทัล เพ่ั�อเพิั�ม่โอกาสทางการุต้ลาด้

• จััดให้ม่กลไก ส่่งเส่ริม ส่นับส่นุนภาครัฐให้เกิดการนำา

เที่คโนโลยดิ่จิัที่ลัพรอ้มใชม้าประยุกต์ใชใ้นองค์กรของรฐั

• ส่ำารวจั รวบรวมรายช่�อนวัตกรรมพรอ้มใช้ด้านเที่คโนโลย่

ดิจิัที่ลัและผูป้ระกอบการที่่�เช่�อมั�นได้เพ่�อเปน็แหล่งข้อมลูให้

หน่วยงานภาครฐัพจิัารณาเล่อกใช้

• ส่รา้งความเช่�อมั�นแก่หน่วยงานภาครฐัในการนำาเที่คโนโลย่

ดิจิัทัี่ลพรอ้มใชม้าปรบัใชใ้นองค์กร โดยการรวบรวมผลงาน

หรอ่รายช่�อหน่วยงานรฐัที่่�มก่ารใชเ้ที่คโนโลยดิ่จิัที่ลัพรอ้มใช้

จัากผูป้ระกอบการ

• ส่นับส่นุนภาคธุิรกิจัให้เกิดความรู ้ความเขา้ใจัในการพฒันา

เที่คโนโลย่ดิจิัที่ัลและบริบที่ที่่�เก่�ยวข้องเพ่�อตอบส่นอง

ความต้องการภาครฐั เชน่ กระบวนการภาครฐั กฎระเบย่บ 

มาตรการที่่�เก่�ยวขอ้ง ผูม้ส่่่วนได้ส่่วนเส่่ย เปน็ต้น 

5.
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ยุที่ธศาสติร์ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /
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แผู้นภาพัความ่เช่�อม่โยงข้องเป้าหม่าย 
ม่าต้รุการุ และแผู้นงาน ภายใต้�ยุทธศาสต้ร์ุท่� 2
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ยุที่ธศาสติร์ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

ตัิวอย่างโครงการสิำาคัญ 
ผ้้รับผิดัชอบ และงบประมาณ ภายใต้ิยุที่ธิศาสิติร์ท่ี่� 2

แผู้นงานท่� 1 รุะบบบริุการุรัุฐ เพ่ั�ออำานวยความ่สะด้วกแก่การุปรุะกอบธุรุกิจิ

โครุงการุท่� 1 รุะบบรัุบคำาข้ออนุญาต้เพ่ั�ออำานวยความ่สะด้วกให�ภาคธุรุกิจิ 
*การุพััฒนาช่องทางการุให�บริุการุภาคธุรุกิจิแบบเบ็ด้เสร็ุจิ (Business Portal) 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อพื่ฒันาระบับัรบััคำาขัออนุญาต้สัำาห้รบััการปัระกอบักิจการแบับัเบัด็ำเสัรจ็	ณ์	จดุำเด่ำยว	

• เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกแก่ภาคธุุรกิจในการใชบ้ัรกิารรฐั	

คู่่�มือื/มืาตรฐาน: อยู่่�ระหว่�างการจััดทำำามืาตรฐานการให้บรกิารภาคู่รฐัผ่�านระบบดิจิัทำลั 

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ
ปี 2565 เป้าหม่าย/งบ

ปรุะม่าณ
• มก่ารพื่ฒันาระบับัให้้รองรบััการออกใบั

อนุญาต้	ได้ำ	78	ใบั	อนุญาต้	25	ธุุรกิจ	

• End	-	to	-	End	service	จำานวน	10	ใบั

อนุญาต้	

• 400	 ธุุรกิจ	 ได้ำใช้ปัระโยชน์จาก

บัรกิาร/63.4645	 ล้ื่านบัาท*/

สัพื่ร.(Citizen+Foreigner+ 

Business	Portals)

• 500	SMEs	ได้ำใชป้ัระโยชน์

จากบัรกิาร/50	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: ก.พั.รุ./สพัรุ.

แผู้นงานท่� 2 แพัลต้ฟอร์ุม่สนับสนุนการุทำาธุรุกรุรุม่ดิ้จิิทัลสำาหรัุบธุรุกิจิ

โครุงการุท่� 1 การุพััฒนารุะบบการุย่นยันและพิัส้จิน์ตั้วต้นทางดิ้จิิทัล  
(Digital ID & signature) สำาหรัุบนิติ้บุคคล

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์ระบับัการยน่ยนัแลื่ะพื่สิัจูน์ตั้วต้นทางดิำจิทลัื่	สัำาห้รบััภาคธุุรกิจ

• เพื่่�อให้้ภาคธุุรกิจสัามารถึทำาธุุรกรรมดิำจิทลัื่ได้ำอย่างสัะดำวก	ลื่ดำขัั�นต้อนในการยน่ยนัตั้วต้น

• เพื่่�อให้้ภาครฐัสัามารถึมเ่คร่�องมอ่ในการต้รวจสัอบัการทำาธุุรกรรมดิำจิทลัื่สัำาห้รบััธุุรกิจเพื่่�อใชป้ัระโยชน์ในด้ำานต่้าง	ๆ	

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั:  สำ�ม�รัถุเข้้�ถึุงข้้อเสำนัอแนัะม�ตรัฐ�นัด้ิ�นัเทัคโนัโลยส่ำ�รัสำนัเทัศูและก�รัส่ำ�อสำ�รัท่ั�จิำ�เปน็ัต่อธุุรักรัรัมทั�ง
อิเล็กทัรัอนิักส์ำ ว�่ด้ิวยแนัวทั�งก�รัใชื่ดิ้ิจิิทััลไอด่ิสำำ�หรับัปรัะเทัศูไทัย

- การยน่ยนัตัวตน ได้ตามรายการในภาคผนวก 4

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

• มก่ารพื่ฒันาระบับัต้้นแบับัเพื่่�อเต้รย่ม

ทำาการทดำสัอบันำารอ่งการใชง้าน

ในรูปัแบับัขัอง	Sandbox	สัำาห้รบัั

ปังีบัปัระมาณ์	พื่.ศ.	2564

• 400	 ธุุรกิจ	 ได้ำใช้ปัระโยชน์จาก

บัรกิาร/งบัปัระมาณ์	80	ล้ื่านบัาท

• 500	SMEs	ได้ำใชป้ัระโยชน์จาก

บัรกิาร/งบัปัระมาณ์	80	ล้ื่านบัาท

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: กรุม่พััฒนาธุรุกิจิฯ/สพัรุ.

3.
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โครุงการุท่� 2 การุขั้บเคล่�อนแพัลต้ฟอร์ุม่ดิ้จิิทัล เพ่ั�ออำานวยความ่สะด้วก 
ในการุทำาธุรุกรุรุม่ดิ้จิิทัลข้องภาคธุรุกิจิ 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• สัง่เสัรมิให้้เกิดำการใชง้านแลื่ะถ่ึายทอดำความรู	้ความเขัา้ใจในการใชป้ัระโยชน์จากแพื่ลื่ต้ฟอรม์	

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว�่งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัให้บรักิ�รัภ�ครัฐัผ่�นัรัะบบดิิจิิทัลั

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-

• ผลื่สัำารวจรอ้ยลื่ะ	80	ได้ำรบััความ 

พื่งึพื่อใจในการใชบ้ัรกิาร/30	ล้ื่าน

บัาท**

• ผลื่สัำารวจร้อยลื่ะ	 85	 ได้ำรับั

ความพึื่งพื่อใจในการใชบ้ัรกิาร/ 

30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: กพัรุ./สพัรุ./หน่วยงานภาครัุฐท่�เก่�ยวข้�อง

แผู้นงานท่� 3 การุสรุ�างความ่ต้รุะหนักในการุใช�ดิ้จิิทัลสำาหรัุบให�บริุการุรัุฐแก่ภาคธุรุกิจิ

โครุงการุท่� 1 การุสรุ�างความ่ต้รุะหนักข้องภาครัุฐในการุใช�รุะบบบริุการุ 
และแพัลต้ฟอร์ุม่ดิ้จิิทัลในการุให�บริุการุภาคธุรุกิจิ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพ่�อส่รา้งความเขา้ใจัและตระหนักถ่งความส่ำาคัญของภาครฐั ในการใชร้ะบบบรกิารและ

แพลตฟอรม์ดิจิัที่ลัในการให้บรกิารภาคธุุรกิจ

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-
• ผลื่สัำารวจรอ้ยลื่ะ	80	ขัองห้น่วยงาน

รฐัมก่ารรบััรู/้10ล้ื่านบัาท**

• ผลื่สัำารวจรอ้ยลื่ะ	85	ขัอง 

ห้น่วยงานรฐัมก่ารรบััรู/้10ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: กพัรุ./สพัรุ./หน่วยงานภาครัุฐท่�เก่�ยวข้�อง

โครุงการุท่� 2 การุสรุ�างความ่เข้�าใจิ กรุะตุ้�นการุใช�บริุการุดิ้จิิทัลภาครัุฐและทำาธุรุกรุรุม่ดิ้จิิทัล

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ
• เพ่�อกระตุ้นให้เกิดการใชบ้รกิารดิจิัที่ลัภาครฐัและการที่ำาธุิรกรรมดิจิัที่ลั

• เพ่�อให้ภาคธุิรกิจัส่ามารถเขา้ถ่งชอ่งที่างการให้บรกิารดิจิัที่ลัภาครฐัมากข่�น

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-

• จำานวนครั�งขัองการเขัา้ใชบ้ัรกิารขัอง

ภาคธุุรกิจไมน้่อยกวา่	100,000	ครั�ง/

10	ล้ื่านบัาท**

• จำานวนครั� ง ขัองการ เขั้ า ใช้

บัริการขัองภาคธุุรกิจไม่น้อย

กว่า	 100,000	 ครั�ง/10	 ล้ื่าน

บัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: ทุกหน่วยงาน
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ยุที่ธศาสติร์ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นงานท่� 4 กฎหม่าย กฎรุะเบ่ยบ ท่�ส่งเสริุม่ให�เกิด้การุปรุะกอบธุรุกิจิผู่้านช่องทางดิ้จิิทัลข้องรัุฐ

โครุงการุท่� 1 การุจัิด้ทำาข้�อเสนอแนะ ม่าต้รุการุ กลไก อำานวยความ่สะด้วกผู้้�ปรุะกอบการุ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ
• เพื่่�อลื่ดำอุปัสัรรคด้ำานกฎห้มาย	กฎระเบ่ัยบั	ในการทำาธุุรกิจผา่นระบับัดิำจิทลัื่ขัองรฐั

• เพื่่�อให้้เกิดำการปัระกอบัธุุรกิจผ่านช่องทางดิำจิทลัื่ขัองรฐัมากขัึ�น

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- • 2	ด้ำานต้ามปัระเด็ำนมุง่เน้น • 3	ด้ำานต้ามปัระเด็ำนมุง่เน้น

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: ก.พั.รุ./กฤษฎ่กา/สพัรุ.

แผู้นงานท่� 5 นวัต้กรุรุม่ดิ้จิิทัลในภาครัุฐเพ่ั�อให�บริุการุภาคธุรุกิจิ

โครุงการุท่� 1 ศ้นย์พััฒนานวัต้กรุรุม่ดิ้จิิทัลภาครัุฐ เพ่ั�อการุบริุการุดิ้จิิทัลสำาหรัุบภาคธุรุกิจิ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ
• เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกแก่ภาครฐั	ในการพื่ฒันานวตั้กรรมบัรกิารสัำาห้รบััภาคธุุรกิจ	

• เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกแก่ผูป้ัระกอบัการ	ในการเพื่ิ�มชอ่งทางการเขัา้ถึึงนวตั้กรรมดิำจิทลัื่ภาครฐั	

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: สำ�ม�รัถุติดิต่อข้อรับัก�รัสำนัับสำนุันัได้ิโดิยติดิต่อ สำพัรั. Contact Center

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ
ปี 2565 เป้าหม่าย/งบ

ปรุะม่าณ
ได้ำมก่ารพื่ฒันาศูนย์พัื่ฒนานวัต้กรรมดิำจิทลัื่
ภาครฐัจำานวน	1	แห่้งในพ่ื่�นท่�เขัต้เศรษฐกิจ 
ภาคต้ะวนัออก	(EEC)

• 12	ห้น่วยงานภาครฐัปัระยุกต์้ใช้
นวตั้กรรมดิำจิทลัื่/60	ล้ื่านบัาท	
(แห่้งลื่ะ	5	ล้ื่านบัาท)	**

• 15	ห้น่วยงานภาครฐั/75	ล้ื่าน
บัาท	(แห่้งลื่ะ	5	ล้ื่านบัาท)	**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./หน่วยงานท่�เก่�ยวข้�อง

แผู้นงานท่� 6  กลไก แนวทางในการุสรุ�างโอกาสทางการุต้ลาด้ภาครัุฐให�แก่ภาคธุรุกิจิ

โครุงการุท่� 1 ส่งเสริุม่และสนับสนุนผู้้�ปรุะกอบการุดิ้จิิทัลส่้การุขั้บเคล่�อนนวัต้กรุรุม่บริุการุภาครัุฐ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพ่ื่�อส่ังเสัรมิสันับัสันุนให้้ห้น่วยงานรฐัไทย	ได้ำใชป้ัระโยชน์จากผลื่งานนวัต้กรรมดิำจิทลัื่จาก 

ผูป้ัระกอบัการดิำจิทลัื่ไทย	ต้ลื่อดำจนเปัน็การชว่ยลื่ดำงบัปัระมาณ์การลื่งทุนด้ำานเทคโนโลื่ยดิ่ำจทลัื่ท่�ไมต้่้องนำาเขัา้จาก 

ต่้างปัระเทศ	รวมถึึงเปัน็การสัรา้งการจ้างงานในปัระเทศให้้เกิดำขัึ�น 

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	สัพื่ร.	จะดำำาเนินการจัดำทำารายช่�อนวตั้กรรม	แลื่ะผูป้ัระกอบัการแลื่ะเผยแพื่รผ่า่นปัระกาศขัอง	สัพื่ร.	

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ
ปี 2565 เป้าหม่าย/งบ

ปรุะม่าณ

-

• ระบับัขัึ�นทะเบัย่นนวตั้กรรมดิำจิทลัื่
จากผูป้ัระกอบัการไทย	ท่�เปิัดำเผย
แลื่ะอ้างอิงราคากลื่างได้ำ	อยา่ง
น้อย	20	ราย/5	ล้ื่านบัาท**

• ระบับัขัึ�นทะเบัย่นนวัต้กรรมดิำจิทลัื่
จากผูป้ัระกอบัการไทย	ท่�เปิัดำเผย
แลื่ะอ้างอิงราคากลื่างได้ำ	อยา่ง
น้อย	50	ราย/5	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./NIA/depa

หมืายู่เหต:ุ  * เป็น็งบป็ระมืาณทำ่�ถูก่บรรจัไุว่ต้ามืแผ่นงานบ่รณาการป็ระจัำาปี็งบป็ระมืาณ 2564  
  ** เป็น็การคู่าดการณ์งบป็ระมืาณ
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ยุทธศาสต้ร์ุท่� 3  
ผู้ลักดั้น 
ให�เกิด้ธรุรุม่าภิบาล 
ข้�อม้่ลภาครัุฐ  
ในทุกกรุะบวนการุ 
ทำางานข้องรัุฐ

ย่ที่ธศาสู่ติร์นีิ� ให้ความสู่ำาคัญกับูการปรับูปร่ง
กระบูวนิการที่ำางานิขัองภาครฐั เพื่่�อให้สู่ามารถึ
พื่ัฒนิาบูรกิารประชาชนิหรอ่บูรหิารจัดำการภายในิ
ภาครฐัด้ำวยเที่คโนิโลยดิีำจิที่ลัอยา่งเต็ิมศักยภาพื่ โดำย
เป็นิการสู่่งเสู่รมิและผลักดัำนิตัิ�งแต่ิต้ินิกระบูวนิการ 
ค่อ การจัดำที่ำาขั้อมูลภาครฐัให้อยู่ในิรูปแบูบูดิำจิที่ัล
เพื่่�อรองรับูการแลกเปลี�ยนิ เช่�อมโยง ในิการให้
บูรกิารประชาชนิ การปรบัูปร่งหรอ่แก้ไขักฎหมาย
เพื่่�อให้สู่ามารถึเปิดำเผย แลกเปลี�ยนิข้ัอมูลได้ำอย่าง
ถึกูต้ิองเปน็ิไปติามกรอบูธรรมาภิบูาลขัอ้มลูภาครฐั 
จนิถึึงกระบูวนิการการสู่่งเสู่รมิให้ภาครฐัเปิดำเผย
ขั้อมูลผ่านิศูนิย์กลางขั้อมูลเปิดำภาครัฐ เพื่่�อให้
ประชาชนิสู่ามารถึติรวจสู่อบูการที่ำางานิ โดำยเฉพื่าะ
ขั้อมูลการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างภาครฐั เพื่่�อให้เกิดำความ
โปรง่ใสู่ในิที่ก่ขัั�นิติอนิ
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เป้าหมาย
และตัิวช่�วัดัรายยุที่ธิศาสิติร์

ภาครฐัมีกลไก การเปดิำเผย แลกเปลี�ยนิและบูรหิาร

จัดำการขัอ้มูลดิำจิที่ลั (Digitization) ติามกรอบู 

ธรรมาภิบูาลขัอ้มูลภาครฐั

• ภาครฐ้มก้ารจ้ดำทั้ำาชุ้ดำข้อ้มลู่ให้์อยูใ่นิรูปิแบบดิำจิทั้ล้่แล่ะ

มก้ารล่งทั้ะเบย้นิข้อ้มูล่ดิำจิทั้ล้่ (Data Register)  ไมน้่ิอย

กวา่รอ้ยล่ะ 70 ข้องจำานิวนิชุ้ดำข้อ้มลู่ตามภารกิจสำาค้ญทั้้�

ตอบโจทั้ย์ปิระเทั้ศ

• เกิดำการเช้ื�อมโยงข้อ้มูล่ในิ 3 ระบบห์ล้่กด้ำานิการบรหิ์าร

จ้ดำการงบปิระมาณ (ระบบ e-Budgeting ระบบ e-GP 

แล่ะระบบ GFMIS*)

 * ระบบการวางแผนิงบปิระมาณ ระบบการจ้ดำทั้ำาคำาข้อ

งบปิระมาณ ระบบจ้ดำซึ่ื�อจ้ดำจ้างภาคร้ฐ ระบบการ

บรหิ์ารการเงนิิการคล้่งภาครฐ้แบบอิเล็่กทั้รอนิิกส์

• จำานิวนิกลุ่่มชุ้ดำข้้อมูล่ทั้้�ม้การเปิิดำเผยข้้อมูล่ผ่านิศูนิย์

ข้อ้มลู่เปิิดำภาครฐ้ครอบคลุ่มจำานิวนิอยา่งน้ิอย 15 กลุ่ม่ชุ้ดำ

ข้อ้มลู่ตามมาตรฐานิสากล่

เกิดำการเช่�อมโยงระบูบูบูรหิารจัดำการงบูประมาณ

การจัดำซึ่่�อจัดำจ้างภาครฐัทีี่�ประชาชนิสู่ามารถึเขัา้ถึึง

และติรวจสู่อบูได้ำ

เกิดำศูนิยก์ลางขัอ้มูลเปดิำภาครฐัสู่ำาหรบัูเปดิำเผยขัอ้มลู

ขัองหน่ิวยงานิรฐัในิรูปแบูบูและชอ่งที่างดิำจิที่ลั

เป้าหม่าย ตั้วช่�วัด้ยุทธศาสต้ร์ุ

1.
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จัิด้ให�ม่่รุะบบดิ้จิิทัลสนับสนุนการุเปิด้เผู้ย แลกเปล่�ยน 
เช่�อม่โยงข้�อม้่ลภาครัุฐอย่างบ้รุณาการุ

• จััดให้ม่บริการและแพลตฟอร์มกลางภาครัฐที่่�เปิดเผย 

เช่�อมโยงขอ้มลูภาครฐั เพ่�อให้ประชาชนส่ามารถเขา้ถ่งขอ้มลู

และนำาไปใชป้ระโยชน์ได้ 

• ส่่งเส่ริมให้เกิดแพลตฟอร์มนวัตกรรมดิจิัที่ัลภาครัฐที่่�

ต่อยอดจัากขอ้มูลภาครฐั เพ่�อใชใ้นการให้บรกิารประชาชน

และบรหิารจััดการภาครฐั

• ผลักดันให้หน่วยงานรฐัจััดที่ำาขอ้มลูเปดิตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั ในรูปแบบข้อมูล

ดิจิัที่ลัต่อส่าธิารณะ

• บูรณาการระหวา่งหน่วยงานรฐัต่าง ๆ เพ่�อเช่�อมโยงขอ้มลู

ส่ำาคัญอันนำาไปสู่ก่ารวเิคราะห์และจััดที่ำาเปน็ขอ้มลูส่นับส่นุน

การตัดส่ินใจัเชิงนโยบายแก่หน่วยงานรัฐในการแก้ไข

ประเด็นปญัหาส่ำาคัญของประชาชน

• ส่รา้งความเข้าใจั และตระหนักถ่งความส่ำาคัญในการใช้

ประโยชน์จัากขอ้มลูเปดิภาครฐั ที่ั�งการตรวจัส่อบการที่ำางาน

ภาครฐัและการนำาขอ้มลูไปต่อยอดเปน็นวตักรรมบรกิารต่อไป

กลไก/มาติรการ

2.
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พััฒนาม่าต้รุฐาน หลักเกณฑ์์และวิธ่การุเก่�ยวกับรุะบบ
ดิ้จิิทัล ในการุเช่�อม่โยง การุเปิด้เผู้ยและแลกเปล่�ยนข้�อม้่ล
รุะหว่างกันในการุบริุหารุจัิด้การุให�เกิด้ธรุรุม่าภิบาล

• ศ่ักษา ส่ำารวจั มาตรฐาน หลักเกณฑ์์และวิธิก่ารเก่�ยวกับระบบ

ดิจิัที่ลัในปจััจับัุน เพ่�อวเิคราะห์ชอ่งโหว ่ (Gap) และส่ิ�งที่่�ควร

ปรบัปรุง เพ่�อให้ส่ามารถเช่�อมโยง เปดิเผยและแลกเปล่�ยน

ข้อมลูระหว่างกันได้อยา่งมป่ระส่ทิี่ธิภิาพและครบวงจัร 

• ส่รา้งความรว่มม่อระหว่างหน่วยงานที่่�รบัผิดชอบในการ

จััดที่ำา ปรบัปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ์แ์ละรบัฟงัความคิดเห็น

จัากผูใ้ชม้าตรฐาน หลักเกณฑ์ ์ เพ่�อให้เกิดการนำาไปใชอ้ยา่ง

เปน็รูปธิรรมและเกิดผลส่มัฤที่ธิิ�

• ประกาศัมาตรฐาน หลักเกณฑ์์และวิธิ่การเก่�ยวกับระบบ

ดิจิัที่ัล เพ่�อให้หน่วยงานนำาไปประยุกต์ใช้เพ่�อให้เกิดการ

เปิดเผยและแลกเปล่�ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างถูกต้อง 

ปลอดภัยและเกิดธิรรมาภิบาล

• ผลักดันให้หน่วยงานรัฐประยุกต์ใช้กรอบแนวที่าง

ธิรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐัในการจััดที่ำาและบรหิารจััดการ

ขอ้มลู (Digitization) รวมที่ั�ง มาตรฐานอ่�น ๆ ที่่�เก่�ยวขอ้ง

• ติดตามและประเมนิผลส่ำาเรจ็ั จัากการประกาศัใชม้าตรฐาน 

หลักเกณฑ์์ เพ่�อปรบัปรุงและกำาหนดแนวที่างการจััดที่ำาใน

ระยะถัดไป

2.



91สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

พััฒนากลไกการุเปิด้เผู้ยข้�อม้่ลการุจัิด้ซ่ื้�อจัิด้จิ�างภาครัุฐ 
ให�โปรุ่งใส ม่่ม่าต้รุการุป้องกันการุทุจิริุต้ทุกขั้�นต้อน

• จััดให้มร่ะบบเปดิเผยขอ้มลูการจััดซึ่่�อจััดจ้ัางภาครฐั เพ่�อเปดิ

โอกาส่ให้ประชาชนตรวจัส่อบการที่ำางานของภาครฐั 

• ส่ง่เส่รมิให้ภาครฐัเปดิเผยขอ้มลูการจััดซึ่่�อจััดจ้ัางภาครฐัผา่น

ระบบ และอยู่ในรูปแบบดิจิัที่ลัที่่�นำาไปวเิคราะห์หรอ่ประมวล

ผลต่อได้ 

• จััดที่ำามาตรการ ติดตาม ตรวจัส่อบขอ้มลูการจััดซึ่่�อจััดจ้ัาง

ภาครฐั เพ่�อให้เกิดความโปรง่ใส่ในการดำาเนินการ

3.

91สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

91สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)



92

ยุที่
ธศ

าส
ติร์

ที่�  
3

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4

แผู้นภาพัความ่เช่�อม่โยงข้องเป้าหม่าย 
ม่าต้รุการุ และแผู้นงานภายใต้�ยุทธศาสต้ร์ุท่� 3



93สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 3
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นงานท่� 1 รุะบบดิ้จิิทัลสนับสนุนการุเปิด้เผู้ย แลกเปล่�ยน เช่�อม่โยงข้�อม้่ลภาครัุฐ อย่างบ้รุณาการุ

โครุงการุท่� 1 การุพััฒนาศ้นย์กลางการุเปิด้เผู้ยข้�อม้่ลภาครัุฐ (Open Data Platform) 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพ่ื่�ออำานวยความสัะดำวกห้น่วยงานรฐัให้้มข่ัอ้มลูื่เปิัดำภาครฐั	ในการให้้บัรกิารแก่ปัระชาชนแลื่ะการ

ดำำาเนินงานขัองห้น่วยงาน	ขัองรฐัผา่นระบับัดิำจิทลัื่

คูม่อ่/ม�ตรัฐ�นั: สำ�ม�รัถุเข้�้ถึุงกรัอบธุรัรัม�ภิบ�ลข้อ้มลูภ�ครัฐัและม�ตรัฐ�นัข้อ้มูลเปดิิภ�ครัฐัต�มรั�ยง�นัในัภ�คผนัวก 4 

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

Data	Governance/โครงการศูนย์กลื่าง

ขัอ้มลูื่เปิัดำภาครฐัแลื่ะสัง่เสัรมิการเปิัดำเผย

แลื่ะใชป้ัระโยชน์จากขัอ้มลูื่ 

• 400	ธุุรกิจ	ได้ำใชป้ัระโยชน์จาก

บัรกิาร/41.36	ล้ื่านบัาท*/สัพื่ร.

• 500SMEs	ได้ำใชป้ัระโยชน์จาก 

บัรกิาร/45	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ.

โครุงการุท่� 2 การุจัิด้ทำาข้�อม้่ลปรุะวัติ้การุศึกษา  
และการุทำางานข้องบุคลากรุภาครัุฐและปรุะชาชน (e-Portfolio) 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ  

เพื่่�อให้้เกิดำฐานข้ัอมลูื่ท่�เปัน็ปัจัจุบัันขัองปัระวัติ้การศกึษาแลื่ะการทำางานขัองบุัคลื่ากรภาครฐัแลื่ะปัระชาชน

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- • 5	ล้ื่านราย	ได้ำใชป้ัระโยชน์จาก

บัรกิาร/15	ล้ื่านบัาท**

• 5	 ล้ื่านราย	 ได้ำใช้ปัระโยชน์จาก

บัรกิาร/15	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: อว./ก.พั.

โครุงการุท่� 3 การุเช่�อม่โยงข้�อม้่ลด้�านคม่นาคม่ โลจิิสติ้กส์ในพ่ั�นท่�เศรุษฐกิจิพิัเศษ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ 
เพื่่�อให้้เกิดำฐานขัอ้มลูื่ด้ำานคมนาคม	โลื่จิสัติ้กส์ั	สัำาห้รบััปัระกอบัการตั้ดำสันิใจเชงินโยบัายรฐัในการพื่ฒันาพื่่�นท่�

คู่่�มือื/มืาตรฐาน: อยู่่�ระหว่�างการจััดทำำามืาตรฐานการแลกเป็ล่�ยู่นข้้อมืล่ภาคู่รฐัผ่�านศู่นยู่ก์ลางการแลกเป็ล่�ยู่นข้้อมืล่ภาคู่รฐั (GDX)

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- • 70	ล้ื่านบัาท** • 70	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: ก.คม่นาคม่/สพัรุ.

ตัิวอย่างโครงการสิำาคัญ 
ผ้้รับผิดัชอบและงบประมาณ ภายใต้ิยุที่ธิศาสิติร์ท่ี่� 3 3.
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แผู้นงานท่� 2 แพัลต้ฟอร์ุม่นวัต้กรุรุม่ดิ้จิิทัลภาครัุฐท่�ต่้อยอด้จิากข้�อม้่ลภาครัุฐ  
เพ่ั�อใช�ในการุให�บริุการุปรุะชาชนและบริุหารุจัิด้การุภาครัุฐ

โครุงการุท่� 1 การุพััฒนาแพัลต้ฟอร์ุม่สนับสนุนการุบริุหารุจัิด้การุหน่วยงานภาครัุฐ (ERP)

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อสันับัสันุนให้้เกิดำการบัรหิ้ารทรพัื่ยากรขัองห้น่วยงานภาครฐัขัองปัระเทศไทย

• เพื่่�อลื่ดำความซึ่ำาซ้ึ่อนขัองการลื่งทนุแลื่ะงบัปัระมาณ์ในการพื่ฒันาระบับัในภาครฐั

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	สัพื่ร.จะดำำาเนินการจัดำทำามาต้รฐาน	ERP	ภาครฐัแลื่ะจะปัระกาศให้้ห้น่วยงานรบััทราบั

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- • 100	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	4	

ภมูภิาค/30	ล้ื่านบัาท**

• 160	ห้น่วยงานภาครฐั	20	จังห้วดัำ	

4	ภมูภิาค/30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./ด้ศ./สวทช.

โครุงการุท่� 2 การุพััฒนาและสนับสนุนให�เกิด้การุปรุะยุกต์้ใช�แพัลต้ฟอร์ุม่บริุการุภาครัุฐด้�านปัญญา
ปรุะดิ้ษฐ์ (AI Government as a service platform)  

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ  

เพื่่�อให้้เกิดำการต่้อยอดำขัอ้มูลื่ภาครฐัในการพื่ฒันานวตั้กรรมบัรกิารท่�มร่ะบับัปัระมวลื่ผลื่แลื่ะการวิเคราะห์้เชงิลึื่ก

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- • แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�มห่้น่วยงานใช	้20	

ห้น่วยงาน/70	ล้ื่านบัาท**

• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�ม่ห้น่วยงานใช้	 20	

ห้น่วยงาน/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./อว.

โครุงการุท่� 3 การุพััฒนาและสนับสนุนการุใช�แพัลต้ฟอร์ุม่บริุการุภาครัุฐด้�านฐานข้�อม้่ลข้นาด้ใหญ่  
(Big Data Government as a service platform) 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อรวมศูนยข์ัอ้มลูื่ภาครฐัขันาดำให้ญแ่ลื่ะรองรบััการใชป้ัระโยชน์จากภาครฐั

• เพื่่�อให้้ภาครฐัมข้่ัอมลูื่สันับัสันุนท่�สัำาคัญในการตั้ดำสันิใจเชงินโยบัาย 

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-
• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�มห่้น่วยงานใช	้20	

ห้น่วยงาน/70	ล้ื่านบัาท**

• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�ม่ห้น่วยงานใช้	 20	

ห้น่วยงาน/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./อว./ด้ศ



95สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 3
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

โครุงการุท่� 4 การุส่งเสริุม่ สนับสนุนให�เกิด้การุปรุะยุกต์้ใช� Digital Twin ในภาครัุฐ สำาหรัุบการุสรุ�าง
แบบจิำาลองเม่่องเพ่ั�อการุบริุหารุจัิด้การุท�องถิ�น

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อให้้เกิดำการบูัรณ์าการเทคโนโลื่ยท่่�ห้ลื่ากห้ลื่าย

• เพื่่�อให้้สัามารถึจำาลื่องเห้ต้กุารณ์์ท่�จะเกิดำขึั�นแลื่ะมแ่นวทางการแก้ปัญัห้าต่้าง	ๆ	ได้ำทนัทว่งท่

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-
• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�มห่้น่วยงานใช	้20	

ห้น่วยงาน/70	ล้ื่านบัาท**

• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�ม่ห้น่วยงานใช	้20	

ห้น่วยงาน/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./GISTDA/สถ.

แผู้นงานท่� 3 ม่าต้รุฐาน หลักเกณฑ์์และวิธ่การุเก่�ยวกับรุะบบดิ้จิิทัลเพ่ั�อให�เกิด้ธรุรุม่าภิบาลข้�อม้่ลภาครัุฐ

โครุงการุท่� 1 จัิด้ทำาและปรุะกาศม่าต้รุฐานการุเปิด้เผู้ย แลกเปล่�ยนข้�อม้่ลต้าม่หลักธรุรุม่าภิบาล

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพื่่�อให้้ภาครฐัมม่าต้รฐาน	แนวทางในการปัรบััปัรุงขัอ้มลูื่	ระบับัดิำจิทลัื่ให้้เปัน็ธุรรมาภิบัาลื่

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	สัามารถึเขัา้ถึึงกรอบัธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มลูื่ภาครฐัได้ำต้ามรายการในภาคผนวก	4	

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

• ดำำาเนินการปัรบััปัรุงเอกสัาร	Open	

Data	 Quick	 Guide	 v.1.0	 แลื่ะ	

High	 Value	 Datasets	 Quick	

Guide	v.1.0

• จัดำทำาสัรุปัผลื่การรับัฟังความ

คิดำเห็้นรา่งปัระกาศแลื่ะแนวทาง

ทางการจัดำทำากระบัวนการแลื่ะการ

ดำำาเนินงานทางดิำจิทลัื่	วา่ด้ำวยเร่�อง

การใชดิ้ำจิทลัื่ไอด่ำ

• 100	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	4	

ภมูภิาค/5	ล้ื่านบัาท**

• 160	ห้น่วยงานภาครฐั	20	

จังห้วดัำ	4	ภมูภิาค/5	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ.

โครุงการุท่� 2 ส่งเสริุม่ภาครัุฐให�นำากรุอบธรุรุม่าภิบาลไปใช�ปรัุบปรุุงข้�อม้่ล

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพื่่�อให้้ห้น่วยงานภาครฐัต้ระห้นักถึึงความสัำาคัญแลื่ะปัระโยชน์ขัองการปัระยุกต์้ใชก้รอบั 

ธุรรมาภิบัาลื่ข้ัอมลูื่ในองค์กร

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: สำ�ม�รัถุเข้้�ถึุงกรัอบธุรัรัม�ภิบ�ลข้อ้มูลภ�ครัฐัได้ิต�มรั�ยก�รัในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

• ได้ำมก่ารสันับัสันุนท่�ปัรกึษา

สัำาห้รบััการนำาธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มลูื่

ภาครฐัไปัใชป้ัรบััปัรุงขัอ้มลูื่ใน

ห้น่วยงานสัว่นกลื่าง	

• 100	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	4	

ภมูภิาค/20	ล้ื่านบัาท**

• 160	ห้น่วยงานภาครฐั	20	

จังห้วดัำ	4	ภมูภิาค/ 

20	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./ก.พั.รุ./สพัธอ.
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แผู้นงานท่� 4 กลไก การุเปิด้เผู้ยข้�อม้่ลการุจัิด้ซ่ื้�อจัิด้จิ�างภาครัุฐ ให�โปรุ่งใส

โครุงการุท่� 1 การุพััฒนารุะบบเปิด้เผู้ยข้�อม้่ลการุจัิด้ซ่ื้�อจัิด้จิ�างภาครัุฐเพ่ั�อเปิด้โอกาสให�ปรุะชาชนต้รุวจิสอบ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อให้้เกิดำความโปัรง่ใสัในการจัดำซ่ึ่�อจัดำจ้างภาครฐั

• เพื่่�อสัรา้งการมส่่ัวนรว่มขัองปัระชาชนในการต้รวจสัอบัการทำางานภาครฐั

คู่ม่อ/มาต้รฐาน:	สัามารถึเขัา้ถึึงมาต้รฐานข้ัอมูลื่เปิัดำภาครฐัได้ำต้ามรายการในภาคผนวก	4

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ
ปี 2565 เป้าหม่าย/งบ

ปรุะม่าณ

-
• จำานวนชดุำขัอ้มลูื่ท่�เปิัดำเผยไม่น้อย

กวา่	50	รายการ/30	ล้ื่านบัาท**

• จำานวนชดุำขัอ้มลูื่ท่�เปิัดำเผย 

ไม่น้อยกวา่	50	รายการ/ 

20	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ.และหน่วยงานท่�เก่�ยวข้�อง

โครุงการุท่� 2 การุสนับสนุนให�เกิด้การุเช่�อม่โยงข้�อม้่ล 
การุบริุหารุจัิด้การุงบปรุะม่าณจิากรุะบบสำาคัญข้องปรุะเทศ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อให้้เกิดำการรวมศูนยแ์ลื่ะเช่�อมโยงข้ัอมลูื่ใน	3	ระบับัห้ลัื่กด้ำานการบัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์	(ระบับั	e-Budgeting	

ระบับั	e-GP	แลื่ะ	ระบับั	GFMIS)

• เพื่่�อเปัน็ขัอ้มลูื่สันับัสันุนสัำาคัญในการกำาห้นดำนโยบัายห้รอ่การจัดำสัรรงบัปัระมาณ์ปัระเทศ

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- -

• ระบับัเช่�อมโยงขัอ้มลูื่ด้ำาน

บัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์

ขัองรฐั/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สงป./ บก./ สพัรุ.

หมืายู่เหต:ุ  * เป็น็งบป็ระมืาณทำ่�ถูก่บรรจัไุว่ต้ามืแผ่นงานบ่รณาการป็ระจัำาป็งีบป็ระมืาณ 2564 

     ** เป็น็การคู่าดการณ์งบป็ระมืาณ



97สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 3
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

แนวที่างกัารข้บเคล้ �อนแผนพั
ฒ

นารัฐบาล้ดิจิที่ล้
CHA

PTER 5        /

สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)
97สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)
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ยุทธศาสต้ร์ุท่� 4 
พััฒนากลไก
การุม่่ส่วนรุ่วม่
ข้องทุกภาคส่วน 
รุ่วม่ขั้บเคล่�อน
รัุฐบาลดิ้จิิทัล

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 4 ม่ง่เน้ินิการสู่ง่เสู่รมิให้ที่ก่ภาคสู่ว่นิ
มีสู่่วนิรว่มในิการขัับูเคล่�อนิรฐับูาลดิำจิที่ัล ผ่านิการ
แสู่ดำงความคิดำเห็นิ หรอ่เสู่นิอแนิวที่าง หรอ่นิโยบูาย
การพื่ัฒนิารัฐบูาลดิำจิที่ัลผ่านิช่องที่างดิำจิที่ัลทีี่�
ประชาชนิสู่ามารถึเขัา้ถึึงได้ำ โดำยครอบูคลม่การเสู่นิอ
ความคิดำเห็นิและการติิดำติามผลในิด้ำานิต่ิาง ๆ ที่ี�
เกี�ยวข้ัอง อาที่ ิการมสีู่ว่นิรว่มในิบูรกิารภาครฐั การม ี
สู่่วนิรว่มในิโครงการและการใช้งบูประมาณ และ
การสู่ว่นิรว่มในิการออกกฎหมายสู่าธารณะ เปน็ิต้ินิ  
รวมที่ั�งการปรับูปร่ง หร่อแก้ไขักฎหมายทีี่�เป็นิ
อ่ปสู่รรคต่ิอการมีสู่่วนิรว่มขัองที่่กภาคสู่่วนิ เพื่่�อให้
เกิดำรฐับูาลดิำจิที่ลัที่ี�ประชาชนิมสีู่ว่นิรว่มอย่างแที่จ้รงิ



99สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

เป้าหมาย
และตัิวช่�วัดัรายยุที่ธิศาสิติร์

ลดำปัญหา อ่ปสู่รรคในิการมีสู่ว่นิรว่มขัองที่ก่ 

ภาคสู่ว่นิต่ิอการขับัูเคล่�อนิรฐับูาลดิำจิที่ลั

• มก้ารปิรบ้ปิรุงห์รอืแก้ไข้กฎห์มาย กฎระเบย้บท้ั้�เปิน็ิ

อุปิสรรคต่อการมส่้วนิรว่มข้องทั้กุภาคส่วนิในิปิระเด็ำนิ

สำาค้ญ ไมน้่ิอยกวา่รอ้ยล่ะ 30 

• มร้ะบบสรา้งการมส้ว่นิรว่ม (e-Participation) ในิการ

กำาห์นิดำเช้งินิโยบาย เพื�อให้์ปิระช้าช้นิมส้ว่นิรว่มได้ำอยา่ง

ทั้้�วถึงแล่ะเทั้า่เทั้ย้ม

ประชาชนิมสีู่ว่นิรว่มในิการตัิดำสู่นิิใจเชงินิโยบูายและ

ให้ขัอ้เสู่นิอแนิะในิการพัื่ฒนิาประเที่ศผ่านิระบูบูดิำจิที่ลั

เป้าหม่าย ตั้วช่�วัด้ยุทธศาสต้ร์ุ

1.



100

จัิด้ให�ม่่รุะบบด้ิจิิทัล เปิด้โอกาสให�ทุกภาคส่วนได้�
แสด้งข้�อคิด้เห็น ข้�อเสนอแนะท่�เป็นปรุะโยชน์ต่้อ
การุพััฒนาปรุะเทศ

• จััดให้มแ่พลตฟอรม์หรอ่ระบบบรกิารดิจิัที่ลั ที่่�เปน็ชอ่งที่าง

ส่รา้งการม่ส่่วนรว่มและรบัฟังความคิดเห็นจัากประชาชน 

โดยประชาชนส่ามารถติดตามและตรวจัส่อบผลการแส่ดง

ความคิดเห็นได้ผา่นระบบดิจิัที่ลั

• ผลักดันให้หน่วยงานรฐัปรบัปรุงระบบบรกิารให้มค่ณุส่มบัติ

รองรบัการรบัความคิดเห็นหรอ่ขอ้เส่นอแนะจัากประชาชน

หรอ่ผูใ้ชบ้รกิาร

• ส่่งเส่รมิ กระตุ้นประชาชนให้เข้ามาม่ส่่วนรว่มและแส่ดง

ความคิดเห็นในนโยบายหรอ่โครงการภาครฐั ผ่านระบบ

บรกิารดิจิัที่ลัภาครฐั

กลไก/มาติรการ

2.

1.
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จัิด้ให�ม่่เวท่หรุ่อช่องทางดิ้จิิทัลเพ่ั�อรัุบฟงัความ่คิด้เห็น  
ในการุกำาหนด้นโยบาย  กฎหม่าย กฎรุะเบ่ยบ ม่าต้รุฐาน 
ม่าต้รุการุ การุขั้บเคล่�อนรัุฐบาลดิ้จิิทัลกับทุกภาคส่วน

เปิด้เผู้ยข้�อม้่ลหรุ่อข่้าวสารุสาธารุณะข้องหน่วยงานรัุฐใน
รุ้ปแบบและช่องทางดิ้จิิทัล เพ่ั�อให�ปรุะชาชนเข้�าถึงได้�โด้ย
สะด้วก ม่่ส่วนรุ่วม่ และต้รุวจิสอบการุด้ำาเนินงานข้องรัุฐ 

• จััดกิจักรรมที่่�ส่่งเส่รมิการม่ส่่วนรว่มของประชาชนต่อการ

พฒันารฐับาลดิจิัที่ลัในด้านต่าง ๆ 

• ปรับปรุง จััดที่ำามาตรการส่่งเส่ริมการม่ส่่วนร่วมของ

ประชาชน เพ่�อให้ส่ามารถตัดสิ่นใจั (e-Decision making) 

ด้านนโยบาย กฎหมาย กฎระเบย่บของรฐั

• ส่รุปผลการมส่่ว่นรว่ม การแส่ดงความคิดเห็นของประชาชน

และการดำาเนินการของรฐั รวมที่ั�งเผยแพรเ่ปน็ส่ถิติเปดิเผย

ให้รบัที่ราบ เพ่�อให้เกิดความโปรง่ใส่ 

• จััดให้มช่อ่งที่างการส่่�อส่ารขอ้มลูส่าธิารณะของหน่วยงาน

ภาครฐัที่่�เปน็ประโยชน์แก่ประชาชน

• กระตุน้และผลักดันให้ภาครฐัเปดิเผยขอ้มลูหรอ่ขา่วส่าร ผา่น

ชอ่งที่างดิจิัที่ลั

• ส่่�อส่าร ประชาส่ัมพันธิ์ให้ประชาชนส่ามารถเข้าถ่ง 

ชอ่งที่างการส่่�อส่ารขอ้มลูของหน่วยงานรฐั

3.

2.



101สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 4
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นภาพัความ่เช่�อม่โยงข้องเป้าหม่าย 
ม่าต้รุการุ และแผู้นงาน ภายใต้�ยุทธศาสต้ร์ุท่� 4

ี
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ยุที่
ธศ

าส
ติร์

ที่�  
4

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4

ตัิวอย่างโครงการสิำาคัญ 
ผ้้รับผิดัชอบและงบประมาณ ภายใต้ิยุที่ธิศาสิติร์ท่ี่� 4 

แผู้นงานท่� 1 รุะบบดิ้จิิทัลเพ่ั�อรัุบฟงัความ่คิด้เห็นและการุม่่ส่วนรุ่วม่จิากปรุะชาชน

โครุงการุท่� 1 การุพััฒนารุะบบรัุบฟงัความ่คิด้เห็นปรุะชาชนผู่้านช่องทางดิ้จิิทัล (e-Participation) 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อให้้มช่อ่งทางการมส่ัว่นรว่มขัองปัระชาชนผา่นชอ่งทางอิเล็ื่กทรอนิกสั	์

• เพื่่�อสัง่เสัรมิให้้ปัระชาชนเขัา้มามส่่ัวนรว่มในการตั้ดำสันิใจนโยบัายแลื่ะการปัรบััปัรุงบัรกิารภาครฐั

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

อยูร่ะห้ว่างการพื่ฒันาระบับักลื่าง

โดำยสัามารถึเขัา้ถึึงผา่น	 

ideaexchange.onde.go.th

• ระบับักลื่างสัรา้งการมส่่ัวนรว่มให้้

ปัระชาชน/15	ล้ื่านบัาท**

• รอ้ยลื่ะ	70	ความสัำาเรจ็ขัองการ

ปัรบััปัรุงบัรกิารต้ามขัอ้เสันอแนะ

ขัองปัระชาชน/10	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สด้ช./ก.พั.รุ.

โครุงการุท่� 2 รุะบบดิ้จิิทัลเพ่ั�อการุส่�อสารุ การุเปิด้เผู้ยข้�อม้่ลดิ้จิิทัลท่�เป็นปรุะโยชน์แก่ปรุะชาชน  
ทั�งภาคเอกชน ภาคการุศึกษาและปรุะชาสังคม่

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ

• เพื่่�อพื่ฒันาต่้อยอดำชอ่งทางการมส่ัว่นรว่ม	ฯ	ให้้ปัระชาชนสัามารถึมส่ัว่นรว่มในการตั้ดำสันิใจภาครฐัในระดัำบัต่้าง	ๆ	ทั�งใน

ระดัำบัชาติ้	ระดัำบัภมูภิาคแลื่ะระดัำบัทอ้งถิึ�น	

• เพื่่�อให้้เกิดำการดำำาเนินงานขัองรฐัเปัน็ไปัต้ามความต้้องการขัองปัระชาชนต้ามห้ลัื่ก	Citizen	Centric	

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-

• ต่้อยอดำระบับักลื่างสัรา้งการมส่่ัวนรว่ม

ให้้ปัระชาชนระดัำบัทอ้งถิึ�น/25	ล้ื่าน

บัาท**

• รอ้ยลื่ะ	 70	ความสัำาเรจ็ขัองการ

ปัรบััปัรุงบัรกิารต้ามขั้อเสันอแนะ

ขัองปัระชาชน/30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ.

3.



103สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสติร์ที่ � 4
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นงานท่� 2 สรุ�างการุรัุบรุ้�ข้องปรุะชาชน ด้�วยช่องทางการุส่�อสารุข้�อม้่ลสาธารุณะภาครัุฐผู่้านรุะบบดิ้จิิทัล

โครุงการุท่� 1 สรุ�างการุรัุบรุ้� เผู้ยแพัรุ่ความ่รุ้� เพิั�ม่ความ่เข้�าใจิ ด้�วยการุส่�อสารุข้�อม้่ลหน่วยงานภาครัุฐ 
ผู่้านช่องทางดิ้จิิทัล

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพื่่�อจัดำให้้มช่อ่งทางการสั่�อสัาร	การเปิัดำเผยขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่ท่�เปัน็ปัระโยชน์แก่ปัระชาชน	ทั�งภาค

เอกชน	ภาคการศกึษาแลื่ะปัระชาสัังคม	ผา่นช่องทางดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-
• ผลื่สัำารวจการรบััรู	้ไมน้่อยกวา่ 

รอ้ยลื่ะ	85/10	ล้ื่านบัาท**

• ผลื่สัำารวจการรบััรู	้ไมน้่อยกวา่ 

รอ้ยลื่ะ	85/50	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: นรุ./สพัรุ.และหน่วยงานท่�เก่�ยวข้�อง

แผู้นงานท่� 3 การุส่งเสริุม่ปรุะชาชนในการุแสด้งความ่คิด้เห็นต่้อนโยบายหรุ่อม่าต้รุการุรัุฐผู่้านช่องทางดิ้จิิทัล

โครุงการุท่� 1 การุส่งเสริุม่ภาครัุฐให�จัิด้กิจิกรุรุม่ต่้าง ๆ เช่น Crowdsourcing Hackathon การุม่่ส่วน
รุ่วม่ในการุจัิด้ทำางบปรุะม่าณ 

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ เพื่่�อสัรา้งความรู	้ความเขัา้ใจ	ในการมส่ัว่นรว่มแสัดำงความคิดำเห็้นต่้อนโยบัายห้รอ่มาต้รการขัองรฐั	

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

-

• รอ้ยลื่ะ	65	ขัองปัระชาชนท่�เขัา้รว่ม

กิจกรรมมส่่ัวนรว่มในการแสัดำง

ความคิดำเห็้น/10	ล้ื่านบัาท**

• รอ้ยลื่ะ	75	ขัองปัระชาชนท่�เขัา้รว่ม

กิจกรรมมส่่ัวนรว่มในการแสัดำง

ความคิดำเห็้น/10	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ./ด้ศ.

โครุงการุท่� 2 การุปรัุบปรุุงหรุ่อแก�ไข้กฎหม่าย กฎรุะเบ่ยบ ข้�อบังคับ เพ่ั�อเพิั�ม่การุม่่ส่วนรุ่วม่ 
ในการุตั้ด้สินใจินโยบายรัุฐ

วัต้ถุปรุะสงค์โครุงการุ จัดำทำาข้ัอเสันอแนะท่�เปัน็ปัระโยชน์ต่้อการปัรบััปัรุงห้รอ่แก้ไขักฎห้มาย	กฎระเบัย่บั	ขัอ้บังัคับั	เพื่่�อ 

ลื่ดำ	ลื่ะ	เลิื่ก	แลื่ะขัจัดำอุปัสัรรคในการสัรา้งการมส่่ัวนรว่มในการแสัดำงความคิดำเห็้นท่�เปัน็ปัระโยชน์แลื่ะสัรา้งสัรรค์ขัอง

ปัระชาชนผา่นระบับัดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลการุด้ำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ ปี 2565 เป้าหม่าย/งบปรุะม่าณ

- • 2	ด้ำานต้ามปัระเด็ำนมุง่เน้น • 3	ด้ำานต้ามปัระเด็ำนมุง่เน้น

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานรุ่วม่: สพัรุ. และหน่วยงานท่�เก่�ยวข้�อง

หมืายู่เหต:ุ  * เป็น็งบป็ระมืาณทำ่�ถูก่บรรจัไุว่ต้ามืแผ่นงานบ่รณาการป็ระจัำาป็งีบป็ระมืาณ 2564 

     ** เป็น็การคู่าดการณ์งบป็ระมืาณ
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แนวทางการุขั้บเคล่�อน
แผู้นพััฒนารัุฐบาลดิ้จิิทัล

104 5
แนวทางการุขั้บเคล่�อน
แผู้นพััฒนารัุฐบาลดิ้จิิทัล



105สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

 การขับัูเคล่�อนิรฐับูาลดิำจิที่ลัขัองประเที่ศไที่ย 
ภายใต้ิแผนิพื่ัฒนิารฐับูาลดิำจิที่ัลขัองประเที่ศไที่ย          
พื่.ศ. 2563-2565 เพื่่�อผลักดัำนิให้ประเที่ศไที่ยเกิดำ
รัฐบูาลดิำจิที่ัลที่ี�ได้ำมีการนิำาเที่คโนิโลยีมาใช้เป็นิ
เคร่�องม่อในิการบูรหิารงานิภาครฐัและการบูรกิาร
สู่าธารณะ โดำยปรบัูปร่งการบูรหิารจัดำการ และ
บููรณาการขั้อมูลภาครฐัและการที่ำางานิให้มีความ
สู่อดำคล้อง และเช่�อมโยงเขั้าด้ำวยกันิอย่างมั�นิคง
ปลอดำภัยและมธีรรมาภิบูาล จำาเปน็ิต้ิองอาศยักลไก
การขับัูเคล่�อนิในิรูปแบูบูต่ิาง ๆ เพื่่�อให้แผนิพื่ฒันิา
รฐับูาลดิำจิที่ัลขัองประเที่ศไที่ยประสู่บูความสู่ำาเรจ็ 
โดำยอาศัยกลไกการขัับูเคล่�อนิที่ี�สู่ำาคัญ 5 กลไก
ได้ำแก่ กลไกเชิงนิโยบูาย กลไกการดำำาเนิินิงานิ
และด้ำานิงบูประมาณ กลไกการมีสู่่วนิร่วมจาก
หน่ิวยงานิภาคีและภาคเอกชนิ กลไกการปรบัูปร่ง
โครงสู่ร้างระบูบูราชการด้ำานิบู่คลากรภาครัฐ 
รวมที่ั�งกลไกการติิดำติามประเมินิผลโครงการ ซึ่ึ�งมี
รายละเอียดำดัำงนีิ�
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	 ต้ามท่�พื่ระราชบัญัญัติ้การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิาร

ภาครฐัผ่านระบับัดิำจิทลัื่	พื่.ศ.	2562	ได้ำมก่ารจัดำตั้�งคณ์ะกรรมการ

พื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	มห่้น้าท่�แลื่ะอำานาจในการเสันอแนะนโยบัาย

แลื่ะจัดำทำาแผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่เสันอต่้อคณ์ะรฐัมนต้ร	่ เพื่่�อ

พื่ิจารณ์าอนุมัติ้การจัดำทำาธุรรมาภิบัาลื่ขั้อมูลื่ภาครฐัเพ่ื่�อเปั็น

ห้ลัื่กการแลื่ะแนวทางในการดำำาเนินการให้้เปั็นไปัต้าม	พื่.ร.บั.	

การบัรหิ้ารงานฯ	รวมทั�งการกำาห้นดำมาต้รฐาน	ขัอ้กำาห้นดำแลื่ะ

ห้ลัื่กเกณ์ฑ์เ์ก่�ยวกับัระบับัดิำจิทลัื่	การกำาห้นดำแนวทางการพัื่ฒนา

ศกัยภาพื่บุัคลื่ากรภาครฐั	 เพ่ื่�อปัระโยชน์ในการบัรหิ้ารงานแลื่ะ

การให้้บัรกิารภาครฐัผ่านระบับัดิำจิทลัื่	ต้ลื่อดำจนให้้คำาแนะนำาห้รอ่

ขัอ้เสันอแนะแก่ห้น่วยงานขัองรฐั	พื่รอ้มทั�งการกำากับัติ้ดำต้ามการ

ดำำาเนินงานขัองศูนยแ์ลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่กลื่างแลื่ะศูนยก์ลื่างข้ัอมลูื่

เปิัดำภาครฐั	รวมทั�งเสันอแนะต่้อคณ์ะรฐัมนต้รเ่พื่่�อให้้มก่ารดำำาเนิน

งานต้ามยุทธุศาสัต้ร	์เปัา้ห้มายท่�กำาห้นดำ	อ่กทั�ง	มาต้รา	7	วรรคสัอง	

ได้ำมก่ารระบุัวา่	 “เพ่ื่�อปัระโยชน์ในการปัฏิบัติั้งานต้ามวรรคห้นึ�ง	

คณ์ะกรรมการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่อาจแต่้งตั้�งคณ์ะอนุกรรมการ

ห้รอ่บุัคคลื่ใดำเพื่่�อปัฏิบััติ้การต้ามท่�คณ์ะกรรมการพัื่ฒนารฐับัาลื่

ดิำจิทัลื่มอบัห้มาย”	 	 ดัำงนั�น	นโยบัายในการไปัสู่ัการเปั็นรฐับัาลื่

ดิำจิทลัื่	คณ์ะกรรมการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่แลื่ะอนุกรรมการท่�ถึกู

จัดำตั้�ง	 จึงเปัน็ผูผ้ลัื่กดัำนให้้เกิดำนโยบัายไปัสัูก่ารเปัน็รฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	

โดำย	สัพื่ร.	จะเปัน็ห้น่วยงานท่�เช่�อมโยงระห้ว่างผูก้ำาห้นดำนโยบัาย

แลื่ะผูร้บัันโยบัายไปัปัฏิบัติั้	ห้น่วยงานรฐัซึ่ึ�งเปัน็ผูท้่�รบัันโยบัายไปั

ปัฏิบััติ้จะดำำาเนินการจัดำทำาโครงการบัรรจุเขั้ามายังแผนพื่ัฒนา

รฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	โดำยท่�โครงการท่�ดำำาเนินการเปัน็ไปัต้ามขัอ้กำาห้นดำท่�

คณ์ะกรรมการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ได้ำกำาห้นดำแนวทางไว	้

กลไกเชิงนโยบาย 

1.

	 จากรายงานวิเคราะห์้ผลื่การติ้ดำต้ามแลื่ะปัระเมินผลื่

การปัฏิบััติ้งานต้ามแผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	 

พื่.ศ.	 2561-2564	 แลื่ะรายงานผลื่การสัำารวจระดัำบัความ

พื่ร้อมรัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองห้น่วยงานภาครัฐขัองปัระเทศไทย	 

ปัระจำาปัี 	 พื่ . ศ . 	 2562 	 ท่� ร ายงาน ว่ าห้ นึ� ง ใน ปััญห้า

อุปัสัรรคท่�สั่งผลื่ให้้การดำำาเนินโครงการไม่ปัระสับัความ

สัำาเร็จ	 ค่อ	 ปััญห้าอุปัสัรรคด้ำานการจัดำสัรรงบัปัระมาณ์

ท่�ไม่ได้ำรับัการสันับัสันุน	 ดัำงนั�น	 การดำำาเนินโครงการม่

ความจำาเปั็นต้้องอาศัยการสันับัสันุนงบัปัระมาณ์เพ่ื่�อช่วย 

ขัับัเคล่ื่�อนให้้โครงการปัระสับัความสัำาเรจ็ต่้อไปั	 ดัำงนั�น	 เพื่่�อให้้

แผนฯ	ปัระสับัความสัำาเรจ็เปัน็ไปัต้ามเปัา้ห้มาย	 จึงได้ำมก่ารเพื่ิ�ม

ความสัำาคัญในมติิ้ขัองการพิื่จารณ์ากลัื่�นกรองงบัปัระมาณ์	โดำย

ได้ำมก่ารจัดำทำาแผนงานบูัรณ์าการรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	ซึ่ึ�งมเ่ปัา้ห้มาย

แลื่ะกรอบัแนวคิดำท่�สันับัสันุนการดำำาเนินงานขัองแผนพัื่ฒนา

รฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 ซึ่ึ�งมุ่งเน้นโครงการภายใต้้แผนท่�ม่ลัื่กษณ์ะการ 

บูัรณ์าการรว่มกันระห้ว่างห้น่วยงานอย่างน้อย	2	ห้น่วยงาน	 

รวมทั�งม่การกำาห้นดำเปั้าห้มายแลื่ะตั้วช่�วัดำโครงการรว่มกัน	

(Shared	KPI)	ทั�งน่�	 เพื่่�อให้้กระบัวนการพิื่จารณ์างบัปัระมาณ์ 

เปั็นไปัอย่างม่ปัระสัิทธุิภาพื่แลื่ะลื่ดำความซึ่ำาซึ่้อนห้ากโครงการ

ใดำได้ำรบััการบัรรจุในแผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 แลื่ะม่ลัื่กษณ์ะ

ต้รงต้ามห้ลัื่กเกณ์ฑ์์ขัองแผนงานบูัรณ์าการรัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่	 

งบัปัระมาณ์ขัองโครงการดัำงกล่ื่าวจะเขั้าสัู่กระบัวนการจัดำสัรร 

งบัปัระมาณ์ภายใต้้แผนงานบูัรณ์าการรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	 เพื่่�อนำาเสันอ

แก่สัำานักงบัปัระมาณ์พื่ิจารณ์าจัดำสัรรงบัปัระมาณ์เพ่ื่�ออนุมัติ้

จัดำสัรรงบัปัระมาณ์ต้ามผลื่การพิื่จารณ์ากลัื่�นกรองต่้อไปั	
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	 การม่ส่ัวนร่วมจากห้น่วยงานภาค่แลื่ะภาคเอกชน	

เปัน็กลื่ไกท่�ชว่ยผลัื่กดัำนให้้ภาพื่ความสัำาเรจ็ขัองการเปัน็รฐับัาลื่

ดิำจิทลัื่มค่วามรวดำเรว็มากยิ�งขึั�น	 เน่�องด้ำวยการขัับัเคล่ื่�อนรฐับัาลื่

ดิำจิทัลื่จำาเปั็นต้้องอาศัยการทำางานขัองห้น่วยงานรฐัในรูปัแบับั

ท่�มลั่ื่กษณ์ะเปัน็การบูัรณ์าการ	 เน้นการมส่ัว่นรว่มในการชว่ยคิดำ	

รว่มกำาห้นดำนโยบัาย	รว่มวางแผน	แบัง่ปันัข้ัอมูลื่	ต้ลื่อดำจนการ

สันับัสันุนด้ำานงบัปัระมาณ์	เพื่่�อให้้ห้น่วยงานรฐัดำำาเนินงานเปัน็ไปั 

อย่างมม่าต้รฐานแลื่ะรูปัแบับัเด่ำยวกัน	โดำยเฉพื่าะการมส่่ัวนรว่ม

จากห้น่วยงานท่�เปัน็ห้น่วยงานกลื่างขัองรฐั	 เชน่	สัำานักงานสัภา

พื่ฒันาการเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้	 (สัศช.)	สัำานักงานคณ์ะ

กรรมการพื่ัฒนาระบับัราชการ	 (ก.พื่.ร.)	 แลื่ะ	สัำานักงานคณ์ะ

กรรมการข้ัาราชการพื่ลื่เรอ่น	(สัำานักงาน	ก.พื่.)	เปัน็ต้้น	ห้น่วยงาน

ทั�งห้มดำล้ื่วนม่บัทบัาทสัำาคัญในการพื่ัฒนาปัระเทศ	นอกจากน่�	

ภาคเอกชน	 ถ่ึอวา่เปัน็กลืุ่ม่องค์กรท่�มค่วามสัำาคัญในบัรบิัทด้ำาน

เศรษฐกิจขัองปัระเทศ	 ดัำงนั�น	กลืุ่่มดัำงกล่ื่าวจะสัามารถึสัะทอ้น

ขัอ้มลูื่	ทั�งในฐานะผูป้ัระกอบัการแลื่ะผูร้บัับัรกิารจากภาครฐัซึึ่�ง

เปัน็การสัรา้งการมส่่ัวนรว่มในการพัื่ฒนาปัระเทศผ่านการแสัดำง

ความเห็้น	ห้รอ่ในอ่กด้ำาน	ภาคเอกชนถ่ึอว่ามบ่ัทบัาทสัำาคัญในการ

พื่ฒันาเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่อยา่งมาก	 เน่�องจากมบุ่ัคลื่ากรท่�มค่วาม

เช่�ยวชาญแลื่ะมศ่กัยภาพื่	 ดัำงนั�น	 จึงเปัรย่บัเสัมอ่นสัว่นเติ้มเต็้ม 

ในการพื่ัฒนาด้ำานรัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่ซึ่ึ�งจำาเปั็นต้้องอาศัยความ

เช่�ยวชาญแลื่ะปัระสับัการณ์์ขัองบุัคลื่ากรในการพื่ัฒนาบัรกิาร

แลื่ะระบับัต่้าง	ๆ 	ในภาครฐัอย่างมาก	รวมถึึงการถ่ึายทอดำความรูแ้ลื่ะ

ปัระสับัการณ์์	เพื่่�อเสัรมิสัรา้งศักยภาพื่ให้้กับับุัคลื่ากรภาครฐัต่้อไปั

	 การปัรบััโครงสัรา้งด้ำานบุัคลื่ากรภาครฐั	 เปั็นกลื่ไก

สัำาคัญในการพัื่ฒนาภาครฐัในมิติ้ด้ำานดิำจิทัลื่ไม่เพื่่ยงแต่้การ 

ยกระดัำบับุัคลื่ากรภาครัฐให้้สัามารถึทำางานภายใต้้สัภาพื่

แวดำล้ื่อมเชิงดิำจิทัลื่ท่�ทุกห้น่วยงานภาครัฐเร่งดำำาเนินการ

เทา่นั�น	ภาครฐัควรม่มาต้รการในการสัง่เสัรมิแลื่ะเปิัดำโอกาสัให้้ 

บุัคลื่ากรภายนอกท่�ม่ความรู้ความสัามารถึด้ำานดิำจิทัลื่จาก

ภาคเอกชนห้รอ่สัว่นอ่�น	ๆ	 เขัา้มามส่่ัวนรว่มในการผลัื่กดัำนแลื่ะ 

ยกระดัำบัการทำางานขัองรฐั	เปิัดำพื่่�นท่�ให้้บุัคลื่ากรท่�มป่ัระสิัทธุภิาพื่	

โดำยเฉพื่าะด้ำานดิำจิทลัื่เขัา้มาปัฏิบัติั้งานในภาครฐัมากยิ�งขัึ�น	 เพื่่�อ

สัรา้งพื่่�นท่�ขัองการแลื่กเปัล่ื่�ยน	 เรย่นรูจ้ากองค์ความรูภ้ายนอก	

ขัยายมุมมองการทำางานด้ำวยดิำจิทลัื่ขัองรฐัให้้กว้างไกลื่เทา่ทันกับั

สัังคมภายนอกแลื่ะนำารูปัแบับัท่�เห้มาะสัมต่้อบัรบิัทขัองรฐัไทย

เขัา้มาปัระยุกต์้ใชกั้บัห้น่วยงานภาครฐั	รว่มกับัการพื่ฒันาทกัษะ

บุัคลื่ากรด้ำานดิำจิทัลื่ในมิติ้ต่้าง	ๆ	 ให้้แก่	CIO	แลื่ะเจ้าห้น้าท่�ใน

ระดัำบัปัฏิบัติั้การอย่างต่้อเน่�อง	ครอบัคลุื่ม	เพื่่�อลื่ดำปัญัห้าอุปัสัรรค

ท่�เกิดำจากวิธุ่คิดำในการทำางานขัองบุัคคลื่ในรูปัแบับัเดิำมแลื่ะ

ยกระดัำบัให้้มิติ้ด้ำานบุัคลื่ากรเปั็นกลื่ไกสัำาคัญในการขัับัเคล่ื่�อน

รฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	โดำยห้น่วยงานห้ลัื่กท่�จะผลัื่กดัำนปัระเด็ำนดัำงกล่ื่าวให้้ 

ปัระสับัความสัำาเรจ็	ได้ำแก่	สัำานักงาน	ก.พื่.	สัำานักงาน	ก.พื่.ร.	สัพื่ร.	

แลื่ะห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้ัอง
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	 การติ้ดำต้ามแลื่ะปัระเมินผลื่โครงการ	 เปั็นกลื่ไกท่�

จะสัะท้อนว่าแผนงาน/โครงการท่�ห้น่วยงานรัฐดำำาเนินการ

ม่ผลื่สััมฤทธุิ�เกิดำปัระสิัทธุิภาพื่	 (Efficiency)	 ปัระสิัทธุิผลื่	

(Effectiveness)	 ห้ร่อล้ื่มเห้ลื่ว	 (Failed)	 ซึ่ึ�งสัามารถึเริ�ม 

ดำำาเนินการในลัื่กษณ์ะคู่ขันานพื่รอ้มกับัช่วงระยะเวลื่าท่�ห้น่วย

งานเริ�มต้้นดำำาเนินโครงการได้ำทันท่	 ซึ่ึ�งรูปัแบับัการติ้ดำต้าม

แลื่ะปัระเมินผลื่โครงการภายใต้้แผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัอง

ปัระเทศไทย	พื่.ศ.	2563-2565	จะมลั่ื่กษณ์ะรูปัแบับัท่�เปัน็การ

ผสัมผสัานระห้ว่างบุัคลื่ากร	 (Human)	แลื่ะระบับั	 (System)	

รวมทั�งรูปัแบับัวิธุ่การติ้ดำต้ามท่�เห้มาะสัมกับับัรบิัทขัองแต่้ลื่ะ

ห้น่วยงาน	 เพื่่�อให้้เกิดำความย่ดำห้ยุ่นในการดำำาเนินงานแลื่ะช่วย

เสัรมิสัรา้งปัฏิสัมัพัื่นธุร์ะห้วา่งห้น่วยงาน	ซึ่ึ�งม่กิจกรรมท่�สัำาคัญ	 

เช่น	 การสัรา้งความเขั้าใจกับัห้น่วยงานในเร่�องขัองการจัดำ

ทำาแผนงาน/โครงการภายใต้้แผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัอง

ปัระเทศไทย	 การติ้ดำต้ามขั้อมูลื่การดำำาเนินโครงการขัอง

แต่้ลื่ะห้น่วยงาน	 เพื่่�อนำาขั้อมูลื่ท่�ได้ำรบััมาวิเคราะห์้	สัังเคราะห์้	

ปัระเมินถึึงค่าความสัำาเร็จท่�จะเกิดำขึั�นในแต่้ลื่ะโครงการ	 

รูปัแบับัวิธุ่การติ้ดำต้ามอาจจะต้้องม่เคร่�องม่อ	 ห้รอ่ระบับัเขั้า

มาเปั็นสั่วนเสัรมิในการทำางาน	 เพื่่�อไม่ให้้เกิดำภาระกับัห้น่วย

งานท่�ดำำาเนินการจัดำทำาโครงการ	ซึ่ึ�งอาจต้้องใชก้ลื่ไกการมส่ัว่น

รว่มจากห้น่วยงานกลื่างขัองรฐัในการเช่�อมโยงขั้อมูลื่	 อาท	ิ

ระบับัติ้ดำต้ามแลื่ะปัระเมินผลื่แห่้งชาติ้	ห้รอ่ระบับั	eMENSCR	

ซึ่ึ�งเปั็นระบับัติ้ดำต้ามการดำำาเนินโครงการขัองภาครัฐภาย

ใต้้แผนยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้	 เพื่่�อรายงานข้ัอมูลื่การดำำาเนินงาน 

ต้ามแผนงานระดัำบัชาติ้	 อ่กทั�ง	 สัำานักงาน	ก.พื่.ร.	 ได้ำม่ระบับั

รายงานผลื่การปัระเมินสั่วนราชการต้ามมาต้รการปัรบััปัรุง

ปัระสัิทธุิภาพื่ในการปัฏิบััติ้ราชการ	ห้รอ่	 ระบับั	e-SAR	ท่�ให้้ 

ห้น่วยงานรัฐได้ำรายงานผลื่การดำำาเนินงานด้ำวยเช่นกัน 

แต่้เน่�องด้ำวยขัอ้มูลื่ท่�	สัพื่ร.	จะต้้องนำามาวเิคราะห์้ในสัว่นขัองค่า 

ความสัำาเรจ็โครงการภายใต้้แผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	ซึ่ึ�งอาจ

ม่ขั้อมูลื่ในบัางมิติ้ท่�ห้น่วยงานไม่ได้ำกรอกเขั้ามาภายในระบับั	

eMENSCR	แลื่ะระบับั	e-SAR	 ดัำงนั�น	สัพื่ร.	อาจจะดำำาเนินการ

รวบัรวมข้ัอมูลื่เพื่ิ�มเติ้มผ่านช่องทางอ่�น	ๆ	ท่�เห้มาะสัมเพื่่�อเปัน็การ

อำานวยความสัะดำวกให้้กับัห้น่วยงานแลื่ะเพื่ิ�มความรวดำเรว็

ในการติ้ดำต้ามข้ัอมูลื่ห้ากม่ความจำาเปั็นผ่านแบับัรายงานผลื่

การดำำาเนินโครงการ	ห้รอ่รายการต้รวจสัอบัขั้อมูลื่โครงการ	

(Checklist)	โดำยใชช้อ่งทางการติ้ดำต้ามในรูปัแบับัอิเล็ื่กทรอนิกส์ั

แลื่ะการจัดำสั่งเอกสัาร	 (Paper)	 เพื่่�อนำาขั้อมูลื่มาปัระเมินผลื่

สััมฤทธุิ�แลื่ะรายงานต่้อคณ์ะรัฐมนต้ร่ทราบัในลื่ำาดัำบัต่้อไปั

แน
วที่

าง
กัา

รข้
บเ

คล้
� อน

แผ
นพั

ฒ
นา

รัฐ
บา

ล้ดิ
จิที่

ล้
  /

   
   

  C
HA

PT
ER

 5

กลไกการติิดัติาม 
และประเมินผลโครงการ  

5.



109สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

แนวที่างกัารข้บเคล้ �อนแผนพั
ฒ

นารัฐบาล้ดิจิที่ล้
CHA

PTER 5        /

สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)
109สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)



110

นิยาม่อักษรุย่อ

110 6
นิยาม่อักษรุย่อ



111สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

กค. กระทรวงการคลัื่ง

ก.พั. สัำานักงานคณ์ะกรรมการขัา้ราชการพื่ลื่เรอ่น

ก.พั.รุ. สัำานักงานคณ์ะกรรมการพื่ฒันาระบับัราชการ

กรุม่พััฒนาธุรุกิจิฯ กรมพัื่ฒนาธุุรกิจการค้า

กษ. กระทรวงเกษต้รแลื่ะสัห้กรณ์์

คม่. กระทรวงคมนาคม

ครุ. กรมควบัคมุโรค

ครุม่. คณ์ะรฐัมนต้ร่

ด้ศ. กระทรวงดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม

ทท. การทอ่งเท่�ยวแห่้งปัระเทศไทย

ธปท. ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย

นรุ. สัำานักนายกรฐัมนต้ร่

บก. กรมบััญช่กลื่าง

ปค. กรมการปักครอง

พัม่. กระทรวงพื่ฒันาสังัคมแลื่ะความมั�นคงขัองมนุษย์

รุง. กระทรวงแรงงาน

สกม่ช. สัำานักงานคณ์ะกรรมการการรกัษาความมั�นคงปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอรแ์ห่้งชาติ้

สคก. สัำานักงานคณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา

สคช. สัถึาบัันคณุ์วฒุวิชิาชพ่ื่

สคส. สัำานักงานคณ์ะกรรมการคุ้มครองขัอ้มลูื่สัว่นบุัคคลื่

สงป. สัำานักงบัปัระมาณ์

สด้ช. สัำานักงานคณ์ะกรรมดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม

สถ. กรมส่ังเสัรมิการปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น

สต้ม่. สัำานักงานต้รวจคนเขัา้เมอ่ง
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สบรุ. สัำานักงานบัรหิ้ารแลื่ะพัื่ฒนาองค์ความรู้

สบทรุ. สัำานักบัรกิารเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศภาครฐั

สป.กค. สัำานักงานปัลัื่ดำกระทรวงการคลัื่ง

สป.ด้ศ. สัำานักงานปัลัื่ดำกระทรวงดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม

สพัธอ. สัำานักงานพื่ฒันาธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกสั์

สพัรุ. สัำานักงานพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

สรุอ. สัำานักงานรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั	์

สวทช. สัำานักงานพื่ฒันาวทิยาศาสัต้รแ์ลื่ะเทคโนโลื่ยแ่ห่้งชาติ้

สศก. สัำานักงานเศรษฐกิจการเกษต้ร

สศช.
สัำานักงานสัภาพื่ฒันาการเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้/สัำานักงานคณ์ะกรรมการ

พื่ฒันาการเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้

สผู้. สัำานักงานเลื่ขัาธุกิารผูแ้ทนราษฎร

อว. กระทรวงการอุดำมศึกษา	วทิยาศาสัต้ร	์วจัิยแลื่ะนวตั้กรรม

AI เทคโนโลื่ยปั่ัญญาปัระดิำษฐ	์(Artificial	Intelligence)

API ชอ่งทางห้นึ�งท่�จะเช่�อมต่้อกับัเวบ็ัไซึ่ต์้ผูใ้ห้้บัรกิาร	(Application	Programming	 
Interface)

Biz Portal
ศูนยก์ลื่างขัอ้มลูื่ให้้ธุุรกิจติ้ดำต่้อราชการแบับัเบัด็ำเสัรจ็	ครบัวงจร	ณ์	จดุำเด่ำยว	 

(Business	Portal)

CIO ผูบ้ัรหิ้ารเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศระดัำบัสังู	(Chief	Information	Officer)

CYB ความมั�นคงปัลื่อดำภัยทางไซึ่เบัอร	์(Cyber	Security)

Depa สัำานักงานส่ังเสัรมิเศรษฐกิจดิำจิทลัื่

ED ดัำชน่วัดำระดัำบัความยากงา่ยขัองการปัระกอบัธุุรกิจ	(ED)

EDGI ดัำชน่พัื่ฒนารฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั	์ขัององค์การสัห้ปัระชาชาติ้

eMENSCR ระบับัติ้ดำต้ามแลื่ะปัระเมนิผลื่แห่้งชาติ้

EMG การใชเ้ทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศอุบัติั้ให้ม	่(Emerging	ICT	Technologies)

EPAR การสัง่เสัรมิการม่สัว่นรว่มอิเล็ื่กทรอนิกสั	์(e-Participation/Digital	Inclusion)

EPI ดัำชน่การมส่ัว่นรว่มอิเล็ื่กทรอนิกสั	์(e-Participation	Index)
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EPRO การสัง่เสัรมิรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	(D-Government	Promotion)	

e-SAR
ระบับัการรายงานผลื่การปัระเมินสัว่นราชการต้ามมาต้รการปัรบััปัรุงปัระสิัทธุภิาพื่ใน

การปัฏิบััติ้ราชการ

GCIO ผูบ้ัรหิ้ารเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศระดัำบัสังูภาครฐั

GDX ศูนยแ์ลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่กลื่างภาครฐั	(Government	Data	Exchange)

GIN เครอ่ข่ัายสัารสันเทศกลื่างขัองภาครฐั	(Government	Information	Network)

HCI ดัำชน่ท่�ปัระเมนิระดัำบัการเขัา้รบััการศึกษาในระบับัขัองปัระชาชนในปัระเทศ

IoT อินเทอรเ์น็ต้ในทกุสัิ�ง	(Internet	of	Things)

IT เทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศ	(Information	Technology)

LOSI ดัำชน่การให้้บัรกิารออนไลื่น์ขัองรฐับัาลื่ทอ้งถิึ�น	(Local	Online	Service	Index)

MO ปัระสัทิธุภิาพื่การบัรหิ้ารจัดำการ	(Management	Optimization)	

NASA องค์การบัรหิ้ารการบันิแลื่ะอวกาศแห่้งชาติ้สัห้รฐัอเมรกิา

NECTEC ศูนยเ์ทคโนโลื่ยอิ่เล็ื่กทรอนิกสัแ์ลื่ะคอมพื่วิเต้อรแ์ห่้งชาติ้

NIA สัำานักงานนวตั้กรรมแห่้งชาติ้

NIP ความพื่รอ้มด้ำานโครงสัรา้งพื่่�นฐาน	(Network	Infrastructure	Preparedness)

NP พื่อรท์ลัื่แห่้งชาติ้	(National	Portal)	

OECD องค์การเพื่่�อความรว่มมอ่ทางเศรษฐกิจแลื่ะการพัื่ฒนา

OGD การเปิัดำเผยขัอ้มลูื่ภาครฐั	(Open	Government)

OS การให้้บัรกิารออนไลื่น์	(Online	Services)

OSI ดัำชน่ท่�ปัระเมนิความสัามารถึในการให้้บัรกิารออนไลื่น์ขัองห้น่วยงานภาครฐั

OSS ศูนยบ์ัรกิารแบับัเบัด็ำเสัรจ็ครบัวงจร	ณ์	จดุำเด่ำยว	(One	-	Stop	Service)

SMEs ธุุรกิจขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำย่อม

TII ดัำชน่ท่�สัะท้อนถึึงความพื่รอ้มด้ำานโครงสัรา้งพื่่�นฐานด้ำานโทรคมนาคม

VR/AR เทคโนโลื่ยก่ารจำาลื่องภาพื่ห้รอ่สัถึานการณ์์เห้มอ่นจรงิ	(Virtual	Reality/Augmented	Reality)
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(ปัระเทศไทย).	 ชลื่บุัร,่	 ปัระเทศไทย:	 วิทยานิพื่นธุ์วิทยาศาสัต้รมห้า

บััณ์ฑ์ติ้,	มห้าวทิยาลัื่ยบูัรพื่า.

• วนัเพื่ญ็	เพื่ง็สัมบูัรณ์์,	จันทมิา	ทาทองแลื่ะนัฐภมู	ิงามเนต้ร.	(2561).	

การศึกษาผลื่กระทบัจากการเปัล่ื่�ยนแปัลื่งการส่ังออกทางเรอ่แบับั

เบัด็ำเสัรจ็ด้ำวยระบับัอ่คอนเทนเนอร.์	วารสัารมห้าวทิยาลัื่ยรามคำาแห้ง	

ฉบัับับัณั์ฑ์ติ้ยว์ทิยาลัื่ย	ปัที่�	1	ฉบับััท่�	1,	95-109.

• สัำานักเลื่ขัาธุิการสัภาผู้แทนราษฎร.	 (2558).	 การบัรหิ้ารจัดำการ 

ภาครฐั	รฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	(e-Government.สัำานักวิชาการ.	สับ่ัค้น	

28	 มิถุึนายน	 2562	 จาก	 https://library2.parliament.go.th/

ejournal/content_af/2558/apr2558-2.pdf)

• ทิพื่าวด่ำ	 เมฆสัวรรค์.	 (2543).	 การบัรหิ้ารมุ่งผลื่สััมฤทธุ์.	 สัถึาบััน

มาต้รฐานสัากลื่ภาครฐัแห่้งปัระเทศไทย	 สัำานักงานคณ์ะกรรมการ

ขัา้ราชการพื่ลื่เรอ่น.	กรุงเทพื่ฯ.

• ยุทธุพื่ร	 อิสัรชัย.	 (2549).	 อินเต้อรเ์น็ต้กับัการเม่องไทย.	 วารสัาร

เทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศ.	ปีัท่�	2	ฉบับััท่�	3:	มกราคม-มถิึนุายน.	

• ระบับัสัารานุกรมภาษ่.	(ม.ปั.ปั.).	ระบับั	National	Single	Window	

(NSW).	 สั่บัค้น	9	กรกฎาคม	2563	จาก	http://wiki.mof.go.th/

mediawiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%

• กรมศุลื่กากร.รายงานความก้าวห้น้าการพื่ัฒนาระบับั	National	

Single	Window:	 NSW	 (ขั้อมูลื่	ณ์	 เด่ำอนม่นาคม	 2563).	 สั่บัค้น	 

9	กรกฎาคม	2563	จาก	http://www.thainsw.net

• วิชาญ	ทรายอ่อน.ระบับัการเช่�อมโยงขั้อมูลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั์ขัอง

ปัระเทศไทย	(Thailand	National	Single	Window:	NSW)	สัูก่ารเช่�อม

โยงขัอ้มลูื่ระห้วา่งปัระเทศสัมาชกิอาเซึ่ย่น	(ASEAN	Single	Window:	

ASW)	.สับ่ัค้น	9	กรกฎาคม	2563	จาก	https://library2.parliament.

go.th/ebook/content-issue/2559/hi2559-035.pdf

• สัำานักงานพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่.	 (2562).	 รายงานวิเคราะห์้ผลื่การ

ติ้ดำต้ามแลื่ะปัระเมินผลื่การปัฏิบััติ้งานต้ามแผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่.	

สัว่นงบัปัระมาณ์แลื่ะติ้ดำต้ามนโยบัาย.	ฝ้า่ยขับััเคล่ื่�อนรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่.

• สัำานักงานพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 (2563).	 4	 ปัี	 กฎห้มายอำานวย

ความสัะดำวก	 เรง่ขัับัเคล่ื่�อนการพัื่ฒนาการออกเอกสัารดิำจิทัลื่	 เพื่่�อ

การให้้บัรกิาร	 e-Service	 เต็้มรูปัแบับั.	 สั่บัค้นเม่�อ	 8	 กรกฎาคม	

2563,	จาก	สัำานักงานพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	(องค์การมห้าชน)	(สัพื่ร.)	 

https://www.dga.or.th/th/content/913/13951/

• สัำานักงานคณ์ะกรรมดิำจิทัลื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้.	

(2562).	 โครงการศึกษาการเต้ร่ยมความพื่ร้อมแลื่ะการกำาห้นดำ

แนวทางการพัื่ฒนาสัูร่ฐับัาลื่ดิำจิทลัื่อยา่งเต็้มรูปัแบับั.	กรุงเทพื่ฯ.

บร
รณ์

านุ
กัร

ม
  /

   
   

  C
HA

PT
ER

 7



117สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

• สัำานักงานรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั.์	(2558).	ข้ัอเสันอแนะแนวทางการ

พื่ฒันานโยบัายรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสัแ์ห่้งชาติ้.	กรุงทเพื่ฯ.	

• สัำานักงานเลื่ขัาธุกิารสัภาผูแ้ทนราษฎร.	(2559).	ภาครฐัไทยกับัการ

ก้าวเขัา้สัูร่ฐับัาลื่ดิำจิทลัื่.	สัำานักวชิาการ.	เอกสัารวิชาการ.	กรงเทพื่ฯ.	

• สัำานักงานพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่.	 (2562).	 ผลื่สัำารวจระดัำบัความ

พื่รอ้มรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ห้น่วยงานภาครฐัขัองปัระเทศไทย	ปัระจำาปีั	2562.	

กรุงเทพื่ฯ.

กฎหม่ายและแผู้นนโยบายท่�เก่�ยวข้�อง 

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2560).	 รฐัธุรรมนูญแห่้งราชอาณ์าจักรไทย	

พื่.ศ.	2560.	เล่ื่ม	134	ต้อนท่�	40	ก,	1.

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2558).	 พื่ระราชบััญญัติ้	 การอำานวยความ

สัะดำวกในการพื่ิจารณ์าอนุญาต้ขัองทางราชการ	พื่.ศ.	 2558.	 เล่ื่ม	

132	ต้อนท่�	4	ก,	1.

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2562).	พื่ระราชบััญญัติ้	การบัรหิ้ารงานแลื่ะ

การให้้บัรกิารภาครฐัผ่านระบับัดิำจิทัลื่	พื่.ศ.	 	 2562.	 เล่ื่ม	 136	ต้อนท่�	

67	ก,	57.	

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2562).	พื่ระราชบััญญัติ้	 คุ้มครองขั้อมูลื่ส่ัวน

บุัคคลื่	พื่.ศ.	2562.	เล่ื่ม	136	ต้อนท่�	69	ก,	52.

• ราชกิจจานุเบักษา.	(2562).	พื่ระราชบัญัญติั้	การรกัษาความมั�นคง

ปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอร	์พื่.ศ.	2562.	เล่ื่ม	136	ต้อนท่�	69	ก,	20.	

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2554).	 พื่ระราชกฤษฎ่กา	 จัดำตั้�งสัำานักงาน

รฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (องค์การมห้าชน)	พื่.ศ.	2554.	 เล่ื่ม	 128	ต้อน

ท่�	10	ก,	16.	

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2561).	 พื่ระราชกฤษฎ่กา	 จัดำตั้�งสัำานักงาน

พื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 (องค์การมห้าชน)	พื่.ศ.	 2561.	 เล่ื่ม	 135	ต้อนท่�	

33	ก,	80.

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2562).	พื่ระราชกฤษฎ่กา	ว่าด้ำวยห้ลัื่กเกณ์ฑ์์

แลื่ะวธิุก่ารบัรหิ้ารกิจการบัา้นเมอ่งท่�ด่ำ						(ฉบับััท่�	๒)	พื่.ศ.2562.	เล่ื่ม	

136	ต้อนท่�	56	ก,	253.

• สัำานักงานคณ์ะกรรมการพัื่ฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้.	

(2540).	 แผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคม	 แห่้งชาติ้	 ฉบัับัท่� 	 8	

พื่.ศ.2540-2544.	กรุงเทพื่ฯ.

• สัำานักงานพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่.	(2562).	แต่้งตั้�งคณ์ะกรรมการจัดำ

ทำาแผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่.	คำาสัั�งสัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 ท่�	

17/2562.	

• สัำานักงานรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั.์	(2559).	แผนพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

ขัองปัระเทศไทย	ระยะ	3	ปั	ี(พื่.ศ.	2559-2561).	สัว่นนโยบัายรฐับัาลื่

อิเล็ื่กทรอนิกสั.์	ฝ้า่ยนโยบัายแลื่ะยุทธุศาสัต้ร.์	

• สัำานักงานรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั.์	(2560).	แผนพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

ขัองปัระเทศไทย	พื่.ศ.2560-2564.	สัว่นนโยบัายรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั.	

ฝ้า่ยนโยบัายแลื่ะยุทธุศาสัต้ร.์

• สัำานักงานสัภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้.	 (2561).	

ยุทธุศาสัต้รช์าติิ้	20	ปั	ีพื่.ศ.	2561-2580.	กรุงเทพื่ฯ.

• สัำานักงานสัภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้.	 (2562).	

สัรุปัสัาระสัำาคัญขัองแผนปัฏิรูปัปัระเทศ.	กรุงเทพื่ฯ.

• สัำานักงานสัภาพื่ัฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้.	 (2560).	

แผนพัื่ฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม	แห่้งชาติ้	ฉบับััท่�	12	พื่.ศ.	2560-2564.	

กรุงเทพื่ฯ.

• สัำานักงานสัภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้.	(2561).	แผน

แมบ่ัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	(20)	ปัระเด็ำน	การบัรกิารปัระชาชนแลื่ะ

ปัระสัทิธุภิาพื่ภาครฐั	(พื่.ศ.	2561-2580).	

• สัำานักเลื่ขัาธุิการคณ์ะรัฐมนต้ร่.	 (2559).	 มติ้คณ์ะรัฐมนต้ร่ท่�	

นร0505/ว118	 เร่�อง	 ขัอความเห็้นชอบัต่้อ	 (รา่ง)	 แผนพัื่ฒนาดิำจิทัลื่

เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแลื่ะ	(รา่ง)	แผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	ระยะ	3	

ปั	ี(พื่.ศ.	2559-2561).	5	เมษายน	2559.
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119สำานักงานพัิฒนารัฐบาลดิจิำทัี่ล (องค์การมหาชั้น)

กลุ่ม่นโยบาย บริุการุ หน่วยงาน กรุะทรุวง แพัลต้ฟอร์ุม่

1. การุเกษต้รุ 1.1	การขึั�นทะเบ่ัยนเกษต้รกร กรมสัง่เสัรมิ

การเกษต้ร

กระทรวงเกษต้ร

แลื่ะสัห้กรณ์์

Citizen	Platform

2. การุศึกษา 2.1	บัรกิารให้้กู้ยม่เพื่่�อการศกึษาท่�ผกูกับั

รายได้ำในอนาคต้

2.2	บัรกิารกู้ยม่เงินเพื่่�อการศกึษา

กองทนุเงนิให้้กู้ยม่

เพื่่�อการศกึษา

กระทรวงการคลัื่ง Citizen	Platform

3.สาธารุณสุข้ 
สุข้ภาพัและการุ
แพัทย์

3.1	บัรกิาร	Tele-psychiatry

3.2	บัรกิารรบััข้ัอมลูื่แลื่ะการให้้คำาปัรกึษา

เก่�ยวกับัสุัขัภาพื่จิต้

กรมสัขุัภาพื่จิต้ กระทรวง

สัาธุารณ์สัขุั

Citizen	Platform

3.3	บัรกิารรบััข้ัอมลูื่แลื่ะการให้้คำาปัรกึษา

เก่�ยวกับัสุัขัภาพื่

กรมอนามยั กระทรวง

สัาธุารณ์สัขุั

Citizen	Platform

4.ความ่เหล่�อม่
ลำ�าทางสิทธิ
สวัสดิ้การุ
ปรุะชาชน

4.1	บัรกิารขึั�นทะเบ่ัยนผูป้ัระกันต้นต้าม

มาต้รา	40

4.2	บัรกิารขัอขึั�นทะเบ่ัยนผูป้ัระกันต้น

มาต้รา	33,	39

4.3	บัรกิารต้รวจสัอบัข้ัอมลูื่ผูป้ัระกันต้น	

(กรณ่์เส่ัยช่วิต้,	ชราภาพื่,	คลื่อดำบุัต้ร,	

เจ็บัปัว่ย,	ทุพื่ลื่ลื่ภาพื่,	วา่งงาน

แลื่ะสังเคราะห์้บุัต้ร)

4.4	บัรกิารต้รวจสัอบัสัถึานพื่ยาบัาลื่	แลื่ะ

การย่�นแบับัขัอเปัล่ื่�ยนสัถึานพื่ยาบัาลื่

4.5	บัรกิารต้รวจสัอบัข้ัอมลูื่ใบัเสัรจ็รบััเงนิ

มาต้รา	39	ผา่นระบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั์

สัำานักงานปัระกัน

สังัคม

กระทรวงแรงงาน Citizen	Platform

4.6	กองทนุสังเคราะห์้ลูื่กจ้าง	กรณ่์ออก

จากงาน	ห้รอ่ต้าย

กรมสัวสััดิำการแลื่ะ

คุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน Citizen	Platform

บัรกิารบััต้รสัวัสัดิำการแห่้งรฐั กรมบัญัชก่ลื่าง กระทรวงการคลัื่ง Citizen	Platform

4.7	การขัอเงินอุดำห้นุนเพื่่�อการเล่ื่�ยงดำเูด็ำก

แรกเกิดำ

4.8	บัรกิารสัวัสัดิำการสัังคมสัำาห้รบััแมว่ยัรุน่

กรมกิจการเด็ำก

แลื่ะเยาวชน

กระทรวงพื่ฒันา

สังัคมแลื่ะความ

มั�นคงขัองมนุษย์

Citizen	Platform

4.9	ศูนยบ์ัรกิารคนพื่กิาร กรมสัง่เสัรมิแลื่ะ

พื่ฒันาคณุ์ภาพื่

ชว่ติ้คนพื่กิาร

กระทรวงพื่ฒันา

สังัคมแลื่ะความ

มั�นคงขัองมนุษย์

Citizen	Platform

4.10	สิัทธุลิื่ดำห้ยอ่นค่าโดำยสัารยาน

พื่าห้นะ

กรมกิจการผูส้ังู

อายุ

กระทรวงพื่ฒันา

สังัคมแลื่ะความ

มั�นคงขัองมนุษย์

Citizen	Platform

4.11	ขัอรบััเบ่ั�ยยงัช่พื่ผูสู้ังอายุ กรมสัง่เสัรมิการ

ปักครองสัว่นทอ้ง

ถิึ�น

กระทรวง

มห้าดำไทย

Citizen	Platform

ภาคผู้นวก 1: รุายช่�อบริุการุผู่้านแพัลต้ฟอร์ุม่บริุการุภาครัุฐ (Common Platform) 
ภาคผนวกั

CHA
PTER 8        /
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4.12	สิัทธุหิ้ลัื่กปัระกันสุัขัภาพื่	(สิัทธุบิัตั้ร

ทอง) 

4.13	บัรกิารระบับัลื่งทะเบ่ัยนสัทิธุหิ้ลัื่ก

ปัระกันสุัขัภาพื่แห่้งชาติ้

4.14	บัรกิารต้รวจสัอบัสัทิธุริกัษาพื่ยาบัาลื่

สัำานักงานห้ลัื่ก

ปัระกันสัขุัภาพื่แห่้ง

ชาติ้

กระทรวง

สัาธุารณ์สัขุั

Citizen	Platform

4.15	บัรกิารจัดำห้างาน	ผา่น	Smart	Job	

Center 

4.16	บัรกิารแจ้งการเดิำนทางไปัทำางาน

ต่้างปัระเทศด้ำวยต้นเอง 

4.17	บัรกิารแจ้งการเดิำนทางกลัื่บัไปั

ทำางานต่้างปัระเทศขัองคนงานท่�เดิำนทาง

กลัื่บัปัระเทศไทยเปัน็การชั�วคราว 

4.18	ระบับัแจ้งการทำางานขัองคนต่้างด้ำาว

กรมการจัดำห้างาน กระทรวงแรงงาน Citizen	Plat-

form/Foreigner

Platform

4.19	บัรกิาร	Digital	ID 

4.20	บัรกิารแจ้งเกิดำ 

4.21	บัรกิารแจ้งต้าย 

4.22	บัรกิารคัดำรบััรองรายการทะเบ่ัยน

ราษฎร ์

4.23	บัรกิารทะเบ่ัยนบัา้น 

4.24	บัรกิารจดำทะเบ่ัยนสัมรสั 

4.25	บัรกิารทำาบััต้รปัระจำาตั้วปัระชาชน

กรมการปักครอง กระทรวง

มห้าดำไทย

Citizen	Platform

4.26	บัรกิารการค่นเงนิภาษ่เงนิได้ำบุัคคลื่

ธุรรมดำา

4.27	บัรกิารค่นภาษ่

4.28	บัรกิารชำาระภาษ่

4.29	บัรกิารย่�นแบับัแสัดำงรายการภาษ่ 

4.30	บัรกิารลื่งทะเบ่ัยนใชบ้ัรกิารทาง

อิเล็ื่กทรอนิกส์ั

กรมสัรรพื่ากร กระทรวงการคลัื่ง Citizen	Platform

4.31	การชำาระค่าเชา่ท่�ราชพื่สััดำ	ุผา่นชอ่ง

ทางอิเล็ื่กทรอนิกส์ั

กรมศุลื่กากร กระทรวงการคลัื่ง Citizen	Platform

5. ความ่โปรุ่งใส 
การุม่่ส่วนรุ่วม่
และต้รุวจิสอบได้�
ข้องปรุะชาชน

5.1	ระบับัรอ้งเรย่นรถึโดำยสัารสัาธุารณ์ะ กรมการขันสัง่ทาง

บัก

กระทรวงคมนาคม Citizen	Platform

5.2	ระบับัฐานขัอ้มลูื่ต้รวจสัอบัแลื่ะปัฏิบัติั้

การแลื่ะระบับัฐานขัอ้มลูื่รอ้งทกุขัพ์ื่ทิกัษ์

ผลื่ปัระโยชน์ขัองผูบ้ัรโิภค

กรมการค้าภายใน กระทรวงพื่าณิ์ชย์ Citizen	Platform

5.3	การรบััเร่�องรอ้งเรย่น สัำานักปัลัื่ดำสัำานัก

นายกรฐัมนต้ร่

สัำานักนายก

รฐัมนต้ร่

Citizen	Platform
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6. การุส่งเสริุม่

วิสาหกิจิข้นาด้

กลางและข้นาด้

ย่อม่ (SME)

6.1	บัรกิารจดำทะบ่ัยนพื่าณิ์ชย์ 

6.2	บัรกิารจดำทะเบ่ัยนพื่าณิ์ชย์

อิเล็ื่กทรอนิกส์ั

กรมพัื่ฒนาธุุรกิจ

การค้า

กระทรวงพื่าณิ์ชย์ Business	 

Platform

6.3	บัรกิารขัอห้นังส่ัออนุมติั้แผนการจัดำ

ตั้�งสัถึานพื่ยาบัาลื่สััต้ว ์

6.4	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ให้้ตั้�งสัถึาน

พื่ยาบัาลื่สัตั้ว์ 

6.5	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ให้้ดำำาเนินการ

สัถึานพื่ยาบัาลื่สััต้ว์

กรมปัศุสัตั้ว์ กระทรวงเกษต้ร

แลื่ะสัห้กรณ์์

Business	Plat-

form

6.6	การจดำทะเบ่ัยนการปัระกอบัธุุรกิจ

ต้ลื่าดำแบับัต้รง 

6.7	บัรกิารการจดำทะเบ่ัยนการปัระกอบั

ธุุรกิจขัายต้รง

สัำานักงานคณ์ะ

กรรมการคุ้มครอง

ผูบ้ัรโิภค

สัำานักนายก

รฐัมนต้ร่

Business	 

Platform

6.8	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ปัระกอบักิจการ

สัถึานปัระกอบัการเพ่ื่�อสัขุัภาพื่ 

6.9	บัรกิารขัอใบัอนุมติั้แผนงานจัดำตั้�งสัถึาน

พื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทท่�รบััผูป่้ัวยไวค้้างค่น) 

6.10	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ให้้ปัระกอบั

กิจการสัถึานพื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทท่�รบัั 

ผูป้ัว่ยไวค้้างค่น) 

6.11	บัรกิารขัอรบััใบัอนุญาต้ให้้ดำำาเนินการ

สัถึานพื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทท่�รบััผูป้ัว่ยไวค้้างค่น) 

6.12	บัรกิารขัอใบัอนุมติั้แผนงานจัดำตั้�ง

สัถึานพื่ยาบัาลื่ 	(ปัระเภทไมร่บััผูป้ัว่ยไว้

ค้างค่น) 

6.13	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ให้้ปัระกอบั

กิจการสัถึานพื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทไม่รบัั 

ผูป้ัว่ยไวค้้างค่น) 

6.14	บัรกิารขัอรบััใบัอนุญาต้ให้้ดำำาเนินการ

สัถึานพื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทไม่รบััผูป้ัว่ยไวค้้างค่น)

กรมสันับัสันุน

บัรกิารสัขุัภาพื่

กระทรวง

สัาธุารณ์สัขุั

Business	 

Platform

6.15	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ขัายสัรุา 

6.16	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ขัายยาสับูั 

6.17	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ขัายไพื่่

กรมสัรรพื่สัามิต้ กระทรวงการคลัื่ง Business	 

Platform

6.18	บัรกิารขัออนุญาต้ระบัายนำาทิ�ง	 

/เช่�อมท่อระบัายนำา

กรมเจ้าทา่ กระทรวง

คมนาคม

Business	 

Platform

ภาคผนวกั
CHA
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ภาคผู้นวก 2: รุายช่�อหน่วยงานภาครัุฐท่�จิะต้�องด้ำาเนินการุเปิด้เผู้ยข้�อม้่ลภาครัุฐผู่้านศ้นย์ข้�อม้่ลเปิด้ภาครัุฐ
และแลกเปล่�ยนข้�อม้่ลภาครัุฐผู่้านศ้นย์กลางแลกเปล่�ยนข้�อม้่ลภาครัุฐ

กลุ่ม่นโยบาย กรุะทรุวง (ตั้วอย่าง) ชุด้ข้�อม้่ลท่�ควรุจิะแลกเปล่�ยนหรุ่อเปิด้เผู้ย

1. การุเกษต้รุ 

(การุเกษต้รุ ทรัุพัยากรุนำ�า 

ทรัุพัยากรุธรุรุม่ชาติ้และ

การุพัยากรุณ์อากาศ)

1.	กระทรวงเกษต้รแลื่ะสัห้กรณ์์
1.	จำานวนผูข้ัึ�นทะเบัย่นเกษต้รกร	(ด้ำานการเพื่าะปัลื่กู	ปัศุสัตั้ว์	
ปัระมงแลื่ะอ่�น	ๆ)	ในระดัำบัพื่่�นท่�

2.	สัถึานะทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมขัองเกษต้รกรในระดัำบัพื่่�นท่�

3.	ขันาดำแลื่ะสัดัำส่ัวนพื่่�นท่�ทำาการเกษต้รในระดัำบัพื่่�นท่�

4.	จำานวนห้รอ่สัดัำสัว่นเกษต้รกรในพื่่�นท่�เขัต้ชลื่ปัระทานใน
ระดัำบัพื่่�นท่�	(จำาแนกปัระเภทการทำาเกษต้ร)

5.	ปัรมิาณ์ผลื่ผลิื่ต้ทางด้ำานการเกษต้รในระดัำบัพื่่�นท่�

6.	ขัอ้มลูื่ราคาสิันค้าเกษต้ร	(จำาแนกต้ามรายการสันิค้าเกษต้ร
แลื่ะปัระเภทขัองสิันค้าเกษต้ร)	

7.	ขัอ้มลูื่ราคาปัจัจัยการผลิื่ต้	(จำาแนกต้ามรายการสันิค้า)

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ
เผยขัอ้มลูื่

2.	กระทรวงการอุดำมศกึษา	

วทิยาศาสัต้ร	์วิจัย	แลื่ะ

นวตั้กรรม

1.	ขัอ้มลูื่ทรพัื่ยากรนำาเพื่่�อการเกษต้ร

2.	ขัอ้มลูื่การวจัิยเพื่่�อการเกษต้ร	ทรพัื่ยากรธุรรมชาติ้แลื่ะ
ทรพัื่ยากรนำา

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ
เผยขัอ้มลูื่

3.	กระทรวง

ทรพัื่ยากรธุรรมชาติ้แลื่ะสัิ�ง

แวดำล้ื่อม

1.	ขัอ้มลูื่พื่่�นท่�ปัา่ไม	้พื่่�นท่�ชุม่นำา	แห้ล่ื่งนำา	(นอกเขัต้ชลื่ปัระทาน)
แลื่ะพื่่�นท่�สัเ่ขัย่ว	

2.	ขัอ้มลูื่การปัลื่ดำปัล่ื่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจก	

3.	ขัอ้มลูื่ปัรมิาณ์การผลิื่ต้	การเก็บัขันแลื่ะการจัดำการขัยะ	

4.	ขัอ้มลูื่นำาเสัย่แลื่ะการบัำาบัดัำนำาเสัย่

5.	ขัอ้มลูื่คณุ์ภาพื่อากาศ	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ
เผยขัอ้มลูื่

4.	กระทรวงดิำจิทลัื่เพ่ื่�อ

เศรษฐกิจแลื่ะสัังคม

1.	ขัอ้มลูื่การพื่ยากรณ์์อากาศ	

2.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้ท่�เก่�ยวขัอ้งกับัการเกษต้ร	สัถึานะทางเศรษฐกิจ
แลื่ะสังัคมขัองเกษต้รกร	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ
เผยขัอ้มลูื่
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2. การุศึกษา (การุศึกษา

ก่อนปรุะถม่วัย การุศึกษา

ปรุะถม่วัย การุศึกษา

มั่ธยม่ศึกษา การุศึกษา

รุะดั้บอุด้ม่ศึกษาและการุ

เรุ่ยนรุ้�ต้ลอด้ช่วิต้)

1. กระที่รวงศ่ักษาธิกิาร 
1. ขอ้มลูนักเรย่นในแต่ละระดับประถมศัก่ษา มัธิยมศัก่ษาและ

อาช่วศัก่ษา (รายพ่�นที่่�) 

2. ขอ้มลูผูส้่ำาเรจ็ัการศัก่ษา (รายพ่�นที่่�)

3. ขอ้มลูนักเรย่นที่่�ออกจัากโรงเรย่นก่อนส่ำาเรจ็ัการศัก่ษา (ราย

พ่�นที่่�)

4. ข้อมลูการส่มคัรและออกจัากส่ถานศัก่ษา (รายพ่�นที่่�)

5. ขอ้มลูส่ถานะที่างเศัรษฐกิจัและส่งัคมของนักเรย่น (รายพ่�นที่่�)

6. ขอ้มลูผลการจััดการที่ดส่อบนักเรย่นในระดับชาติ (รายพ่�นที่่�)

7. ข้อมลูจัำานวนครู (รายพ่�นที่่�)

8. ขอ้มลูส่ถานะที่างเศัรษฐกิจัและส่งัคมของครู (รายพ่�นที่่�) 

หรอ่รายการข้อมลูอ่�น ๆ ที่่�มค่วามพรอ้มจัะแลกเปล่�ยนและเปดิ

เผยข้อมลู

2.	กระทรวงการอุดำมศึกษา	

วทิยาศาสัต้ร	์วิจัยแลื่ะ

นวตั้กรรม

1.	ขัอ้มลูื่ผูเ้ขัา้รบััการศึกษาต่้อในระดัำบัอุดำมศึกษา 

แลื่ะบัณั์ฑ์ติ้ยศ์กึษา

2.	ขัอ้มลูื่ผูส้ัำาเรจ็การศกึษาในระดัำบัอุดำมศึกษา 

แลื่ะบัณั์ฑ์ติ้ยศ์กึษา

3.	ขัอ้มลูื่ผูอ้อกจากการศึกษาก่อนสัำาเรจ็การศึกษา 

แลื่ะบัณั์ฑ์ติ้ยศ์กึษา

4.	ขัอ้มลูื่สัถึานะทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมขัองผูศึ้กษาต่้อใน

ระดัำบัอุดำมศึกษาแลื่ะบัณั์ฑิ์ต้ยศ์กึษา

5.	ขัอ้มลูื่อาจารยผ์ูส้ัอนในระดัำบัอุดำมศึกษาแลื่ะบัณั์ฑิ์ต้ยศ์กึษา	

6.	ขัอ้มลูื่การศึกษาวิจัยในระดัำบัอุดำมศึกษาแลื่ะบัณั์ฑิ์ต้ยศ์กึษา

7.	ขัอ้มลูื่การปัระกอบัอาชพ่ื่ห้ลัื่งสัำาเรจ็การศึกษาขัองบัณั์ฑ์ติ้	

มห้าบัณั์ฑ์ติ้	แลื่ะดำษุฎ่บัณั์ฑ์ติ้

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่
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3.	กระทรวงมห้าดำไทย 1.	ขัอ้มลูื่นักเรย่นในแต่้ลื่ะระดัำบัปัระถึมศึกษา	มัธุยมศกึษา	

สัำาห้รบััโรงเรย่นในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)	

2.	ขัอ้มลูื่ผูส้ัำาเรจ็การศึกษา	สัำาห้รบััโรงเรย่นในสังักัดำองค์กร

ปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

3.	ขัอ้มลูื่นักเรย่นท่�ออกจากโรงเรย่นก่อนสัำาเรจ็การศึกษา	

สัำาห้รบััโรงเรย่นในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

4.	ขัอ้มลูื่การสัมัคร	แลื่ะออกจากสัถึานศึกษา	สัำาห้รบััโรงเรย่นใน

สังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

5.	ขัอ้มลูื่สัถึานะทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมขัองนักเรย่นสัำาห้รบัั

โรงเรย่นในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

6.	ขัอ้มลูื่จำานวนครู	สัำาห้รบััโรงเรย่นในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่น

ทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

7.	ขัอ้มลูื่สัถึานะทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมขัองครู	สัำาห้รบััโรงเรย่น

ในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�นๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

3. สาธารุณสุข้ สุข้ภาพั

และการุแพัทย์ (การุรัุกษา

พัยาบาล โรุคติ้ด้ต่้อและโรุค

ไม่่ติ้ด้ต่้อและสุข้ภาพั สุข้

ภาวะข้องปรุะชาชน)

1.กระทรวงสัาธุารณ์สัขุั
1.	ขัอ้มลูื่สัถึานะทางสัขุัภาพื่	การระบัาดำแลื่ะการอุบัติั้ขัองโรค

ในผูอ้ยูอ่าศัยในปัระเทศไทย	

2.	ขัอ้มลูื่จำานวนผูเ้ขัา้รบััการรกัษาพื่ยาบัาลื่ในโรงพื่ยาบัาลื่ขัอง

รฐั	เอกชนแลื่ะอ่�น	ๆ	

3.	ขัอ้มลูื่สัถึานพื่ยาบัาลื่ขัองรฐั	เอกชนแลื่ะอ่�น	ๆ	

4.	ขัอ้มลูื่ภาวะฉกุเฉินเรง่ด่ำวนทางด้ำานสัขุัภาพื่แลื่ะสัาธุารณ์ภัย

ขัองปัระเทศ

5.	ขัอ้มลูื่การให้้แลื่ะรบัับัรกิารการแพื่ทย์ฉกุเฉิน

6.	ขัอ้มลูื่การแพื่ทย์ทางเล่ื่อก	

7.	ขัอ้มลูื่จำานวนแพื่ทย์	พื่ยาบัาลื่แลื่ะเจ้าห้น้าท่�สัาธุารณ์สัขุัใน

ด้ำานต่้าง	ๆ	

8.	ขัอ้มลูื่การรกัษาสัขุัภาวะ	สัขุัอนามัยขัองปัระชาชน

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่
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2.	กระทรวงพื่ฒันาสังัคมแลื่ะ

ความมั�นคงขัองมนุษย์

1.	ขัอ้มลูื่ผูป้ัว่ยเอดำสั	์ผูพ้ื่กิาร	ผูส้ังูอายุ	ผูต้้้องการการดำแูลื่เปัน็การ

เฉพื่าะ	(รายพื่่�นท่�)	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

3.	กระทรวงการอุดำมศกึษา	

วทิยาศาสัต้ร	์วิจัยแลื่ะ

นวตั้กรรม

1.	ขัอ้มลูื่การวจัิยทางด้ำานสัขุัภาพื่	สัขุัภาวะ	ทั�งทางด้ำาน

วทิยาศาสัต้รแ์ลื่ะสังัคมศาสัต้ร	์

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

4. ความ่เหล่�อม่ลำ�าทาง

สิทธิสวัสดิ้การุปรุะชาชน 

(สิทธิสวัสดิ้การุการุรัุกษา

พัยาบาล การุด้้แลทาง

สังคม่ การุม่่งานทำาและการุ

จิ�างงาน ความ่ยากจิน)

1.	กระทรวงแรงงาน
1.	ขัอ้มลูื่แรงงานในแลื่ะนอกระบับั

2.	ขัอ้มลูื่ผูม้ส่ัทิธุแิลื่ะรบััสัทิธุปิัระกันสังัคม

3.	ขัอ้มลูื่นายจ้าง

4.	ขัอ้มลูื่ความต้้องการจ้างงาน	แลื่ะภาวการณ์์มง่านทำา

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

2.	กระทรวงพื่ฒันาสังัคมแลื่ะ

ความมั�นคงขัองมนุษย์

1.	ขัอ้มลูื่สัทิธุสิัวสััดิำการปัระชาชน	กลืุ่่มเปัราะบัางแลื่ะกลืุ่่มด้ำอย

โอกาสั

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

3.	กระทรวงสัาธุารณ์สัขุั
1.	ขัอ้มลูื่ผูม้แ่ลื่ะการเขัา้ถึึงสัทิธุหิ้ลัื่กปัระกันสัขุัภาพื่แห่้งชาติ้	

2.	ขัอ้มลูื่งบัปัระมาณ์การส่ังเสัรมิสัขุัภาพื่ในระดัำบัทอ้งถิึ�น

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

4.	กระทรวงการคลัื่ง
1.	ขัอ้มลูื่การรบััสัทิธุสิัวสััดิำการจากรฐั	

2.	ขัอ้มลูื่ผูข้ัึ�นทะเบัย่นคนจนแลื่ะผูข้ัอรบััสัทิธุสิัวสััดิำการภาครฐั

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

5.	กระทรวงมห้าดำไทย
1.	ขัอ้มลูื่ผูร้บััสัทิธุสิัวสััดิำการผูสู้ังอายุ

2.	ขัอ้มลูื่ผูร้บััสัทิธุสิัวสััดิำการผูติ้้ดำเช่�อเอชไอว	่

3.	ขัอ้มลูื่ผูร้บััสัทิธุสิัวสััดิำการอ่�น	ๆ

4.	ขัอ้มลูื่ผูม้ค่วามเปัราะบัางในระดัำบัพื่่�นท่�

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

ภาคผนวกั
CHA

PTER 8        /



126

6.	สัภาพื่ฒันาการเศรษฐกิจ

แลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้

1.	ขัอ้มลูื่คนยากจน	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

7.	ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย
1.	ขัอ้มลูื่เครอ่งมอ่ช่�วดัำทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมต่้าง	ๆ	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

5. ความ่โปรุ่งใส การุม่่ส่วน

รุ่วม่และต้รุวจิสอบได้�ข้อง

ปรุะชาชน (ข้�อรุ�องเรุ่ยน

และการุม่่ส่วนรุ่วม่ข้อง

ปรุะชาชน)

1.	สัำานักนายกรฐัมนต้ร่
1.	ขัอ้มลูื่การรอ้งเรย่นทจุรติ้แลื่ะการรอ้งทกุขัข์ัองปัระชาชนต่้อ

ห้น่วยงานภาครฐั	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

2.	สัำานักงานคณ์ะกรรมการ

ปัอ้งกันแลื่ะปัราบัปัรามการ

ทจุรติ้แห่้งชาติ้

1.	ขัอ้มลูื่การรอ้งเรย่นทจุรติ้แลื่ะขัอ้มลูื่การพิื่จารณ์าคด่ำ	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

3.	สัำานักงานปัอ้งกันแลื่ะปัราบั

ปัรามการฟอกเงนิ

1.	ขัอ้มลูื่การรอ้งเรย่นทจุรติ้แลื่ะขัอ้มลูื่การพิื่จารณ์าคด่ำ	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

4.	สัำานักงานต้รวจเงนิแผ่นดิำน
1.	ขัอ้มลูื่การต้รวจสัอบัการใชจ่้ายงบัปัระมาณ์ภาครฐั

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

5.	สัำานักงานผูต้้รวจการแผน่ดิำน
1.	ขัอ้มลูื่การต้รวจสัอบัการใชจ่้ายงบัปัระมาณ์ภาครฐั

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

6.	กระทรวงการคลัื่ง
1.	ขัอ้มลูื่การใชจ่้ายงบัปัระมาณ์ภาครฐั	

2.	ขัอ้มลูื่การจัดำสัรรงบัปัระมาณ์ภาครฐั	

3.	ขัอ้มลูื่การจัดำเก็บัรายได้ำขัองรฐั	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่
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6. การุส่งเสริุม่วิสาหกิจิ

ข้นาด้กลางและข้นาด้ย่อม่ 

(SME) (การุข้อจัิด้ตั้�งสถาน

ปรุะกอบการุ การุข้ออนุมั่ติ้

ใบอนุญาต้ปรุะกอบกิจิการุ

และการุข้อรัุบบริุการุ

สาธารุณ้ปโภคภาครัุฐ)

1.	กระทรวงพื่าณิ์ชย์
1.	ขัอ้มลูื่จดำทะเบัย่นธุุรกิจแลื่ะการออกใบัอนุญาต้ปัระกอบั

กิจการ

2.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้การค้าภายในปัระเทศ

3.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้การค้าต่้างปัระเทศ

4.	ขัอ้มลูื่ดัำชน่การค้า

5.	ขัอ้มลูื่ดัำชน่ราคา

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

2.	กระทรวงอุต้สัาห้กรรม
1.	ขัอ้มลูื่ธุุรกิจวสิัาห้กิจขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำย่อม

2.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้อุต้สัาห้กรรม

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

3.	กระทรวงการคลัื่ง
1.	ขัอ้มลูื่ภาษ่สัำาห้รบััการส่ังเสัรมิวสิัาห้กิจขันาดำกลื่างแลื่ะ

ขันาดำย่อม

2.	ขัอ้มลูื่พื่กัิดำศุลื่กากร

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

4.	ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย
1.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้ทางด้ำานเศรษฐกิจต่้าง	ๆ	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

ภาคผนวกั
CHA

PTER 8        /

หมายเหต:ุ รายช่�อขอ้มลูน่�ส่ามารถปรบัแก้ได้ตามความเหมาะส่ม และส่อดคล้องกับส่ถานการณ์ต่างๆ 
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ภาคผู้นวก 3: คำาอธิบายตั้วช่�วัด้รุายยุทธศาสต้ร์ุ

ตั้วช่�วัด้ยุทธศาสต้ร์ุท่� 1 ยกรุะดั้บคุณภาพัการุให�บริุการุแก่ปรุะชาข้นด้�วยเทคโนโลย่ดิ้จิิทัล

ตั้วช่�วัด้ท่� 1 
• ความพึื่งพื่อใจในคุณ์ภาพื่การให้้บัรกิารดิำจิทลัื่ขัองรฐั	ไมน้่อยกวา่รอ้ยลื่ะ	85*	ภายในปั	ีพื่.ศ.	2565	 

*ตั้วช่�วัดำแผนแมบ่ัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	ปัระเด็ำนท่�	20

วิธ่วัด้ผู้ล

• อ้างอิงจากผลื่ความพื่งึพื่อใจต้ามเปัา้ห้มายแลื่ะตั้วช่�วดัำขัองแผนแม่บัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	

ปัระเด็ำนท่�	20	การบัรกิารปัระชาชนแลื่ะปัระสิัทธุภิาพื่ภาครฐั	

• วดัำจากค่าเฉล่ื่�ยขัองความพื่งึพื่อใจในคุณ์ภาพื่บัรกิารดิำจิทลัื่ขัองรฐัในกลืุ่่มบัรกิารสัำาคัญ*	โดำย

บัรกิารดิำจิทลัื่ท่�จะนำามาวดัำความพื่งึพื่อใจนั�นจะต้้องให้้บัรกิารมาเปัน็ระยะเวลื่าอย่างน้อย	1	ปั	ีซึ่ึ�ง

รวบัรวมผลื่ความพื่งึพื่อใจฯ	รว่มกับัสัำานักงาน	ก.พื่.ร.	

• ห้น่วยงานเจ้าขัองบัรกิารเปัน็ผูก้ำาห้นดำวธิุแ่ลื่ะดำำาเนินการวดัำผลื่ความพื่งึพื่อใจ

ตั้วช่�วัด้ท่� 2
• รอ้ยลื่ะขัองจำานวนเอกสัาร/ทะเบัย่นดิำจิทลัื่ต้ามโจทย์สัำาคัญเรง่ด่ำวนขัองปัระเทศ	เกิดำการ 

แลื่กเปัล่ื่�ยน	เช่�อมโยงระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐัผา่นศูนย์แลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่กลื่าง	ไม่น้อยกวา่รอ้ยลื่ะ	70

วิธ่วัด้ผู้ล

• วดัำจากสััดำสัว่นขัองเอกสัาร/ทะเบัย่นดิำจิทลัื่ขัองภาครฐัท่�มก่ารแลื่กเปัล่ื่�ยน	เช่�อมโยงระห้วา่งห้น่วย

งานภาครฐั	ไมน้่อยกว่ารอ้ยลื่ะ	70	ขัองจำานวนเอกสัาร/ทะเบัย่นดิำจิทลัื่จากการสัำารวจรว่มกับั

ขัอ้มูลื่จากกรมการปักครอง

ตั้วช่�วัด้ท่� 3

• จำานวนบัรกิารดิำจิทลัื่แบับัเบัด็ำเสัรจ็	(End	-	to	-	End	Digital	Services)	50	บัรกิาร	ในกลืุ่่มบัรกิาร

สัำาคัญ* 

*การศกึษา,	สุัขัภาพื่แลื่ะการแพื่ทย์,	การเกษต้ร,	ความเห้ล่ื่�อมลื่ำาทางสัทิธุสิัวสััดิำการปัระชาชน,	การ

มส่ัว่นรว่ม	โปัรง่ใสัแลื่ะต้รวจสัอบัได้ำขัองปัระชาชน,	การส่ังเสัรมิวสิัาห้กิจขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำ

ยอ่ม	(SME)

วิธ่วัด้ผู้ล

• วดัำจากจำานวนบัรกิารดิำจิทลัื่ท่�ให้้บัรกิารตั้�งแต่้ต้้นจนจบักระบัวนการให้้บัรกิารด้ำวยดิำจิทลัื่	จำานวน	

50	บัรกิาร	ซึ่ึ�งเปัน็บัรกิารท่�พื่ฒันา	ปัรบััปัรุงเพื่่�อให้้เปัน็บัรกิารดิำจิทลัื่แบับัเบัด็ำเสัรจ็แลื่ะให้้บัรกิารแก่

ปัระชาชนได้ำภายในระยะเวลื่าขัองแผนฯ	

ตั้วช่�วัด้ท่� 4

• สััดำสัว่นความสัำาเรจ็ขัองกระบัวนงานท่�ได้ำรบััการปัรบััเปัล่ื่�ยนให้้เปัน็ดิำจิทลัื่	รอ้ยลื่ะ	100* 

*ตั้วช่�วัดำแผนยอ่ยการพัื่ฒนาบัรกิารปัระชาชน	ภายใต้้แผนแม่บัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	ปัระเด็ำน

ท่�	20

วิธ่วัด้ผู้ล

• อ้างอิงจากผลื่การปัระเมินต้ามเปัา้ห้มายแลื่ะตั้วช่�วดัำขัองแผนย่อยการพื่ฒันาบัรกิารปัระชาชน	

ภายใต้้แผนแม่บัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	ปัระเด็ำนท่�	20	การบัรกิารปัระชาชนแลื่ะปัระสิัทธุภิาพื่

ภาครฐั	
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ตั้วช่�วัด้ยุทธศาสต้ร์ุท่� 2 อำานวยความ่สะด้วกภาคธุรุกิจิไทยด้�วยเทคโนโลย่ดิ้จิิทัล

ตั้วช่�วัด้ท่� 1 

• มร่ะบับัรบััคำาขัออนุญาต้เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกให้้ภาคธุุรกิจ	ซึ่ึ�งให้้บัรกิารแบับัเบัด็ำเสัรจ็ 

ครบัวงจรครอบัคลื่มุในหั้วขัอ้สัำาคัญ*

วิธ่วัด้ผู้ล

• ระบับัรบััคำาขัออนุญาต้เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกให้้ภาคธุุรกิจ	จะต้้องให้้บัรกิารได้ำต้าม 

วตั้ถุึปัระสังค์แลื่ะคุณ์สัมบัติั้สัำาคัญขัองระบับั	โดำยสัามารถึให้้บัรกิารแก่ภาคธุุรกิจได้ำจรงิ	 

ภายในระยะแผนฯ	ห้รอ่มค่วามก้าวห้น้าในการดำำาเนินงานไมน้่อยกวา่รอ้ยลื่ะ	80	ขัองแผนงาน	

• กระบัวนการธุุรกิจท่�สัำาคัญ*	อาท	ิการเริ�มต้้นธุุรกิจ	(Starting	a	Business),	การจดำทะเบัย่น

สันิทรพัื่ย	์(Registering	Property),	การชำาระภาษ่	(Paying	Taxes),	การซึ่่�อขัายข้ัามพื่รมแดำน	

(Trading	across	Borders)

• ห้มายเห้ต้	ุอ้างอิงจากแนวทางแลื่ะผลื่การจัดำอันดัำบัความยากงา่ยในการดำำาเนินธุุรกิจ	 

(Ease	of	Doing	Business	(EoDB))	จัดำทำาโดำยธุนาคารโลื่ก

ตั้วช่�วัด้ท่� 2

• ลื่ดำระยะเวลื่าในการปัระกอบัธุุรกิจสัำาห้รบัักระบัวนการธุุรกิจท่�สัำาคัญ*ผ่านช่องทางดิำจิทลัื่	อย่าง

น้อยรอ้ยลื่ะ	50

วิธ่วัด้ผู้ล

• วดัำจากระยะเวลื่าท่�สัามารถึลื่ดำได้ำโดำยเฉล่ื่�ยจากกระบัวนการธุุรกิจสัำาคัญผา่นชอ่งทางดิำจิทลัื่	 

ซึ่ึ�งรวบัรวมจากการสัำารวจ	รว่มกับัขัอ้มลูื่สัำานักงาน	ก.พื่.ร.

• กระบัวนการธุุรกิจท่�สัำาคัญ*	อาท	ิการเริ�มต้้นธุุรกิจ	(Starting	a	Business),	การจดำทะเบัย่น

สันิทรพัื่ย	์(Registering	Property),	การชำาระภาษ่	(Paying	Taxes),	การซึ่่�อขัายข้ัามพื่รมแดำน	

(Trading	across	Borders) 

ห้มายเห้ต้	ุอ้างอิงจากแนวทางแลื่ะผลื่การจัดำอันดัำบัความยากงา่ยในการดำำาเนินธุุรกิจ	 

(Ease	of	Doing	Business	(EoDB))	จัดำทำาโดำยธุนาคารโลื่ก

ภาคผนวกั
CHA

PTER 8        /
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ตั้วช่�วัด้ยุทธศาสต้ร์ุท่� 3 ผู้ลักดั้นให�เกิด้ธรุรุม่าภิบาลข้�อม้่ลภาครัุฐ ในทุกกรุะบวนการุทำางานข้องรัุฐ

ตั้วช่�วัด้ท่� 1
• ภาครฐัมก่ารจัดำทำาชุดำขัอ้มูลื่ให้้อยูใ่นรูปัแบับัดิำจิทลัื่	แลื่ะมก่ารลื่งทะเบัย่นขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่	(Data	 

Register)		ไม่น้อยกว่ารอ้ยลื่ะ	70	ขัองจำานวนชดุำขัอ้มลูื่ต้ามภารกิจสัำาคัญท่�ต้อบัโจทยป์ัระเทศ

วิธ่วัด้ผู้ล
• วดัำจากสัดัำสัว่นจำานวนชุดำขัอ้มลูื่ขัองภาครฐัท่�จัดำทำาอยู่ในรูปัแบับัดิำจิทลัื่แลื่ะมก่ารลื่งทะเบัย่นขัอ้มลูื่	

(Data	Register)	จากจำานวนชดุำขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่ภาครฐัท่�สัำารวจ	รว่มกับัขัอ้มลูื่จากสัำานักงานสัถิึติ้แห่้งชาติ้	

ตั้วช่�วัด้ท่� 2

• เกิดำการเช่�อมโยงขัอ้มลูื่ใน	3	ระบับัห้ลัื่กด้ำานการบัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์	(ระบับั	e-Budgeting	

ระบับั	e-GP	แลื่ะ	ระบับั	GFMIS*) 

*	ระบับัการวางแผนงบัปัระมาณ์	ระบับัการจัดำทำาคำาขัองบัปัระมาณ์,	ระบับัจัดำซ่ึ่�อจัดำจ้างภาครฐั,	

ระบับัการบัรหิ้ารการเงนิการคลัื่งภาครฐัแบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั์

วิธ่วัด้ผู้ล

• วดัำจากความสัามารถึการทำางานขัองระบับัโดำยต้้องเช่�อมโยงขัอ้มูลื่ใน	3	ระบับัห้ลัื่ก	เพื่่�อให้้สัามารถึ 

แสัดำงผลื่ข้ัอมลูื่	ได้ำแก่	การขัอรบัังบัปัระมาณ์	การจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง	แลื่ะการเบักิจ่ายงบัปัระมาณ์	 

อยา่งเปัน็ระบับัแลื่ะสัะทอ้นผลื่การบัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์แบับับูัรณ์าการ* 

*ระดัำบัการเช่�อมโยงห้รอ่การบูัรณ์าการขัอ้มูลื่ด้ำานงบัปัระมาณ์จะขัึ�นกับัความพื่รอ้มขัองแต่้ลื่ะ 

ระบับัห้ลัื่กเปัน็สัำาคัญ

ตั้วช่�วัด้ท่� 3
• จำานวนกลุ่ื่มชุดำขัอ้มูลื่ท่�มก่ารเปิัดำเผยขัอ้มลูื่ผา่นศูนยข์ัอ้มลูื่เปิัดำภาครฐัครอบัคลื่มุจำานวนอย่างน้อย	

15	กลุ่ื่มชุดำขัอ้มูลื่ต้ามมาต้รฐานสัากลื่

วิธ่วัด้ผู้ล

• วดัำจากจำานวนชดุำขัอ้มูลื่ท่�เปิัดำเผยอย่างน้อย	15	กลืุ่่มชดุำขัอ้มลูื่สัำาคัญ*ผา่นศูนยข์ัอ้มลูื่เปิัดำภาครฐั	

อาทิ	งบัปัระมาณ์	(Budget),	การจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง	(Procurement),	ทะเบัย่นบัรษัิท	 

(Company	Register),	ผลื่การเล่ื่อกตั้�ง	(Election	Results),	กรรมสิัทธุิ�ท่�ดิำน	 

(Land	Ownership),	การพื่ยากรณ์์อากาศ	(Weather	Forecast),	ข้ัอมลูื่ทรพัื่ยากรนำา 

	(Water	Resource),	คุณ์ภาพื่อากาศ	(Air	Quality)		เปัน็ต้้น 

*อ้างอิงจากผลื่การศกึษาต้ามดัำชน่ขัอ้มลูื่เปิัดำโลื่ก	(Global	Open	Data	Index)
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ตั้วช่�วัด้ยุทธศาสต้ร์ุท่� 4 พััฒนากลไกการุม่่ส่วนรุ่วม่ข้องทุกภาคส่วน รุ่วม่ขั้บเคล่�อนรัุฐบาลดิ้จิิทัล

ตั้วช่�วัด้ท่� 1 
• มก่ารปัรบััปัรุงห้รอ่แก้ไขักฎห้มาย	กฎระเบัย่บัท่�เปัน็อุปัสัรรคต่้อการมส่ัว่นรว่มขัองทุก 

ภาคส่ัวนในปัระเด็ำนสัำาคัญ	ไมน้่อยกวา่รอ้ยลื่ะ	30	

วิธ่วัด้ผู้ล

• วดัำผลื่จากสััดำสัว่นจำานวนกฎห้มาย	กฎระเบัย่บัท่�ได้ำรบััการปัรบััปัรุง	แก้ไขัเพื่่�อให้้เกิดำการ 

มส่ัว่นรว่ม	จากจำานวนกฎห้มาย	กฎระเบัย่บัท่�ต้้องปัรบััปัรุงทั�งห้มดำท่�เก่�ยวกับัการมส่ัว่นรว่ม 

ในการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

ตั้วช่�วัด้ท่� 2
• มร่ะบับัสัรา้งการมส่่ัวนรว่ม	(e–Participation)	ในการกำาห้นดำเชงินโยบัายเพื่่�อให้้ปัระชาชน 

มส่ัว่นรว่มได้ำอย่างทั�วถึึงแลื่ะเทา่เทย่ม

วิธ่วัด้ผู้ล

• วดัำจากการมร่ะบับัสัรา้งการมส่่ัวนรว่ม	ซึ่ึ�งสัามารถึรบััฟงัความคิดำเห็้นขัองปัระชาชนแลื่ะติ้ดำต้าม

ผลื่การแสัดำงความคิดำเห็้นในด้ำานต่้าง	ๆ	ได้ำแก่	การมส่่ัวนรว่มในบัรกิารภาครฐั	การมส่ัว่นรว่มใน

โครงการแลื่ะการใชง้บัปัระมาณ์	แลื่ะการส่ัวนรว่มในการออกกฎห้มายสัาธุารณ์ะ	ห้รอ่มค่วาม

ก้าวห้น้าในการดำำาเนินงานไมน้่อยกวา่รอ้ยลื่ะ	80	ขัองแผนงาน

ภาคผนวกั
CHA

PTER 8        /



132

ภาคผู้นวก 4: รุายการุม่าต้รุฐาน หลักเกณฑ์์ ค่้ม่่อและกฎหม่ายท่�เก่�ยวข้�อง

รุายช่�อเอกสารุ ลิงค์ (Link) เอกสารุท่�เก่�ยวข้�อง

1.	พื่.ร.บั.	การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิารภาครฐัผา่นระบับั

ดิำจิทลัื่	พื่.ศ.	2562	

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2562/A/067/T_0057.PDF?fbclid=IwAR1q12ny-

8BzvWV0FetnGJYgKTpLiw9JtJbc0MkLm4Wx-

Jm0hJWBGzAKTBrn0

2.	พื่.ร.บั.	วา่ด้ำวยธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	(ฉบัับัท่�	4)	พื่.ศ.	

2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2562/A/067/T_0203.PDF

3.	พื่.ร.บั.คุ้มครองขัอ้มลูื่สัว่นบุัคคลื่	พื่.ศ.	2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2562/A/069/T_0052.PDF

4.	พื่.ร.บั.	การรกัษาความมั�นคงปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอร	์พื่.ศ.	2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2562/A/069/T_0020.PDF

5.	พื่.ร.ก.	วา่ด้ำวยการปัระชมุผา่นส่ั�ออิเล็ื่กทรอนิกส์ั http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2563/A/030/T_0020.PDF

6.	(รา่ง)	มาต้รฐานแลื่ะแนวทางปัฏิบััติ้การออกแบับั

โครงสัรา้งพื่่�นฐานทางด้ำาน	สัารสันเทศเพื่่�อการปัระมวลื่ผลื่

ขัอ้มลูื่ภาครฐั

https://gdcc.onde.go.th/wp-content/uploads/2019/

07/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0

%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95

%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8

%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0-

%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B

%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8

%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF.pdf
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7.	ห้ลัื่กสัตู้รการพื่ฒันาบุัคลื่ากรภาครฐั	สัถึาบัันพื่ฒันา

บุัคลื่ากรภาครฐัทางด้ำานดิำจิทลัื่	สัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่

ดิำจิทลัื่

https://www.ocsc.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%9

9%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B

8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%

E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8

%A76-2561-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8

1%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B

9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E

0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9

7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B

8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8

A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B

9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E

0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B

2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B

8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E

0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B

7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B

8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E

0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9

B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B

8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E

0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B

1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B

8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E

0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5

8.	ปัระกาศขัอ้เสันอแนะมาต้รฐานฯ	เก่�ยวกับัแนวทางการใช้

ดิำจิทลัื่ไอด่ำสัำาห้รบััปัระเทศไทย

https://standard.etda.or.th/?p=10132

9.	ปัระกาศขัอ้เสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวยแนวทางการลื่ง

ลื่ายมอ่ช่�ออิเล็ื่กทรอนิกส์ั

https://standard.etda.or.th/?p=11755

10.	ปัระกาศขัอ้เสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวยการรกัษาความ

มั�นคงปัลื่อดำภัยสัารสันเทศสัำาห้รบัั	ผูใ้ห้้บัรกิารจัดำทำา	สัง่มอบั

แลื่ะเก็บัรกัษาขัอ้มลูื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั

https://standard.etda.or.th/?p=10603

11.	ปัระกาศ	สัพื่ธุอ.	เร่�องข้ัอเสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวยการ

กำาห้นดำข้ัอมลูื่ในใบัรบััรองแลื่ะรายการเพื่กิถึอนใบัรบััรอง

https://standard.etda.or.th/?p=7300

12.	ปัระกาศ	สัพื่ธุอ.	เร่�องขัอ้เสันอแนะมาต้รฐานฯ	วา่ด้ำวยการ

จัดำทำาห้นังสัอ่รบััรองในรูปัแบับั

https://standard.etda.or.th/?p=7259
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13.	ปัระกาศ	สัพื่ธุอ.	เร่�องข้ัอเสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวย

การให้้ความยนิยอมในการเปิัดำเผยข้ัอมลูื่โดำยวธิุก่ารผา่น

ระบับัอินเทอรเ์น็ต้

https://standard.etda.or.th/?p=7039

14.	ปัระกาศ	สัพื่ธุอ.	เร่�องข้ัอเสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวย

การจำาแนกปัระเภทแลื่ะระบุัห้มายเลื่ขัไอด่ำขัองบัรกิารภาครฐั

https://standard.etda.or.th/?p=6998

15.	แนวทางการจัดำทำาเอกสัารในรูปัแบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั	์เชน่	

ไฟล์ื่เอกสัาร	ไฟล์ื่รูปัภาพื่	รวมถึึง	e-Timestamping

https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Digital-Trust-

ed-services-Infrastructure/TEDA/e-Document.aspx

16.	มาต้รฐาน	E-INVOICE	&	E-TAX	INVOICE https://standard.etda.or.th/?page_id=4922

17.	ธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มลูื่ภาครฐั	(Data	Governance	Frame-

work:DGF)

https://www.dga.or.th/th/content/920/13854/

18.	มาต้รฐานแลื่ะห้ลัื่กเกณ์ฑ์์การเปิัดำเผยข้ัอมลูื่เปิัดำภาครฐั https://www.dga.or.th/th/profile/2180/

19.	คู่มอ่แนะนำาการใชง้านระบับั	data.go.th https://www.dga.or.th/th/profile/987/

20.	มาต้รฐานการแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมลูื่ระห้วา่งระบับัสัารบัรรณ์

อิเล็ื่กทรอนิกสั์

https://dga.or.th/th/profile/977/
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ภาคผู้นวก 5: คำาสั�งแต่้งตั้�งคณะทำางานจิดั้ทำา (รุ่าง) แผู้นพััฒนารุฐับาลดิ้จิิทัลข้องปรุะเทศไทย พั.ศ. 2563-2565 
ภาคผนวกั
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