
(ร่าง) แผนพัฒนา

รฐับาลดจิิทลั
ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565



ความส�าคัญ 
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563-2565

สารบัญ

แนวทางการจัดท�า  
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย

สถานการณ์ปัจจุบัน 
ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศ

ความท้าทาย 
ของประเทศไทย 
ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ทิศทางการพัฒนาสู่การเป็น 
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แนวโน้มเทคโนโลยีส�าคัญ 
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รัฐบาลดิจิทัล

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2563 - 2565
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

รัฐบาลได้ผลักดันให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการน�าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการท�างาน  
และยกระดับการให้บริการโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการผลักดันเชิงนโยบายที่ส�าคัญ ดังนี้

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู ่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการใน 
ภาครัฐ การป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ

พระราชบัญญัต ิ
การบริหารงานและ 
การให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล  
พ.ศ. 2562 

รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560  
ก�าหนดไว้ใน 
มาตรา 258 (ข)

การพัฒนาระบบราชการด้วยเทคโนโลยี

รัฐบาลตระหนักถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
ที่มีต่อมิติการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยี  
เพื่อยกระดับภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านกลไกด้านกฎหมาย
และแผนระดับชาติที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

“รัฐบาลดิจิทัล”
หมายความว่า การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ  
โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท�างานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง 
เข้าด้วยกันอย่างมัน่คงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและอ�านวยความสะดวกในการให้บรกิาร 
ประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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แผนพฒันารฐับาลดจิิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) :  
มุ่งเน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ เพ่ือลดความซ�า้ซ้อน 
ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพจากการใช้บริการ
ทางเทคโนโลยีร่วมกัน ควบคู่ไปกับการยกระดับการให้บริการภาครัฐ โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีความเข้าใจ
ถึงประสบการณ์การใช้งานและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

(ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 : มุ่งเน้น 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ  
ไปจนถึงการบริหารงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ 
การให้บรกิารของรฐั พร้อมกับการผลกัดันให้เกดิการน�าเทคโนโลยีและอปุกรณ์
ดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐมากยิ่งขึ้น*

ต่อมา รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดจิทิลั พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที ่23 พฤษภาคม 2562 โดยมาตรา 5 ได้ก�าหนดให้มแีผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อก�าหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ และการจัดท�าบริการ
สาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพฒันาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด�าเนินงานของประเทศ  
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 และเกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและมีความสอดคล้องเป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกันทัง้ประเทศ รฐับาลจงึได้จดัท�า (ร่าง) แผนพัฒนารฐับาลดจิทัิลของประเทศไทย  
พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ 
หน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารและการให้บริการผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีการจัดท�าแล้ว

หมายเหตุ : * (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564  
ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

แนวทางการจัดทำา
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย
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ได้ท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มส�าคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของโลก กรอบแนวคดิท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสูร่ฐับาลดจิทัิล การพัฒนารฐับาลดจิทัิลในประเทศผูน้�า อกีทัง้พิจารณา
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น วาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนพัฒนาดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และกฎหมายส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงวิเคราะห์สภาวการณ์พัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนผ่านข้อมูลผลการจัดอันดับดัชนีตัวชี้วัดบนเวทีโลก การส�ารวจระดับ 
ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย และผลการประเมินโครงการตามแผนพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัลที่ผ่านมา

นอกจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในเบ้ืองต้นแล้ว สพร. ยังได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชน พร้อมท้ังจัดท�าแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการและ 
ความคาดหวังของประชาชนต่อบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวน้ี ได้น�ามาประกอบ 
และจัดท�าเป็นร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

จากนั้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดท�าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือพิจารณากรอบร่างแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของยุทธศาสตร์ 10 ปี และแผนระดับชาติอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยค�านึงถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะแก่ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล 
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์
ข้อมูล

จัดประชุม 
หารือร่วมกับ
ภาคธุรกิจ 
และตัวแทน
ภาคประชาชน

ประชุม 
คณะกรรมการ
จัดท�าร่างแผน
พัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

ร่างแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

การจัดท�า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
พ.ศ. 2563 - 2565 
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

สถานการณ์ปัจจุบัน
ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย
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ดัชนี e-Government Development Index (EDGI) จัดท�าโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)  
เป็นการประเมนิระดบัการพัฒนาของบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ภาครฐัในกลุม่ประเทศสมาชกิ UN โดยจากการจดัอนัดบั 
ของ UN ปีล่าสุด (2561) พบว่า การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 73 ของโลก โดยอันดับ 
ขยับขึ้นจากอันดับที่ 77 ของโลกในผลการจัดอันดับก่อนหน้า (ปี 2559) และอยู่ในอันดับท่ี 4 ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยมีอันดับเป็นรองประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ตามล�าดับ

ปี 2561

ปี 2561

ผลการจัดอันดับดัชนีรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์  
โดย UN e-Government Development Index : 
EGDI

ผลการจัดอันดับ Waseda - IAC International 
e-Government Ranking โดย Waseda

กลุ่มประเทศผู้น�ำ

กลุ่มประเทศผู้น�ำ

ประเทศไทย
ได้อันดับที่

ประเทศไทย
ได้อันดับที่

73

21

เดนมาร์ก

เดนมาร์ก

สิงคโปร์

สิงคโปร์

มาเลเซีย

มาเลเซีย

บรูไน

บรูไน

ไทย

ไทย

ฟิลปิปินส์

ฟิลปิปินส์

เวียดนาม

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

กัมพูชา

ที่มา: United Nations e-Government Survey 2016-2018

ที่มา: The 14TH Waseda International Digital Government 
Rankings 2018 Report

พม่า

ลาว

ออสเตรเลีย

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

อังกฤษ

เอสโตเนีย

อังกฤษ

สวีเดน

อเมริกา

0.9150

94.816

0.8812

93.843
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ดัชนี Waseda - IAC International e-Government Ranking (Waseda - IAC) จัดท�าโดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ 
(Waseda University) ร่วมกับ International Academy of CIO (IAC) เป็นการประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศต่างๆ โดยจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยวาเซดะและ IAC ปีล่าสุด (2562) พบว่า ประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก โดยอันดับคงเดิมจากปีก่อนหน้า (2561) และอยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
เป็นรองเพียงแค่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกเท่านั้น

ผลการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลระดับนานาชาติ
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

ความท้าทาย
ของประเทศไทย 
ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



ความท้าทายภาครัฐ
• ข้อมูลกระจัดกระจายขาดการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลระหว่างหน่วยงานอย่างเพียงพอ  

จึงส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

• ขาดโครงสร้าง/เครือข่ายที่เชื่อมโยงการท�างานในทุกระดับ การด�าเนินการจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีดจิทิลัของรฐับาลไทยยังไม่ครอบคลมุท่ัวถึงและเท่าเทยีม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดบัภมูภิาค 

และในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง 

• กฎหมาย/กฎระเบยีบไม่เอือ้ต่อการพัฒนารฐับาลดจิทัิล ไม่สนบัสนุนการท�างานในรปูแบบรฐับาลดจิทิลั

• บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล มีจ�านวนไม่เพียงพอ

• การเปิดเผยข้อมลูภาครฐัในรปูแบบดจิทัิลยังมจี�ากัด และส่วนมากข้อมลูเปิดมลีกัษณะเป็นไฟล์เอกสาร

ที่ไม่สามารถน�าไปใช้ต่อยอดได้

ความท้าทายภาคประชาชน
• ประชาชนเปลี่ยนแปลงความต้องการอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

• ประชาชนมีความคาดหวังสูงต่อภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและเรื่องร้องเรียนต่างๆ อย่างรวดเร็ว  

ทั่วถึง และเป็นธรรม 

• ปัญหาและเรื่องร้องเรียนจ�านวนมากมีความซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 

ในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกัน

• ประชาชนยังใช้บริการดิจิทัลของภาครัฐในสัดส่วนน้อย 

• ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน 

• การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคนว่าจะได้รับบริการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านระบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ความท้าทายภาคธุรกิจ
• การเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการภาคธุรกิจ  

ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้สมบูรณ์

• การขอรับบริการด้านธุรกิจผ่านทางออนไลน์ยังไม่ครบทุกกระบวนการอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต  ่

การเริ่มต้นธุรกิจจนกระทั่งปิดกิจการ ท�าให้ผู้ประกอบการยังคงต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐด้วยตนเอง 

ในบางขั้นตอน/บริการ  

ความท้าทายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงกฎหมาย

• มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

• การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มายกระดับการท�างานของรัฐยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน

• การรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของข้อมูลและการอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 

และผู้รับบริการ

9



ทิศทางการพัฒนา
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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การใช้บริการภาครัฐต้องง่าย รวดเร็ว และคุณภาพ
สูง โดยเป ็นบริการที่ เป ็นมิตรกับผู ้รับบริการ 
กระบวนการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

การใช้ดิจิทัลในภาครัฐต้องน�าไปสู่สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเติบโตของภาคธุรกิจ ที่สนับสนุน
การด�าเนินงานของธุรกิจให้ขับเคลื่อนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ ด ้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
และความเช่ือมั่น โดยการคุ้มครองข้อมูลของรัฐ  
สร้างโครงสร้างท่ีเข้มแข็ง และพร้อมปรับเปลี่ยน
ส�าหรับทุกคน

รวมบริการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและธุรกิจ 

ให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงนโยบายการปฏิบัติ 
และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน 

สร้างแพลตฟอร์มกลางด้านดิจิทัลและข้อมูล 

บริหารจัดการระบบด้วยความเชื่อมั่น ยืดหยุ่น  
และมีความปลอดภัย 

ยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัลให้เท่าทันต่อนวัตกรรม

การศึกษากลุ่มประเทศผู้น�าในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
มีทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

เดนมาร์ก สิงคโปร์

ท�างานร่วมกันหลากหลายหน่วยงาน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในการตอบโจทย  ์
ต่อธุรกิจ บริการ และสถาปัตยกรรมด้านเทคนิค 

สร้างภาพการเปลีย่นผ่านสูอ่นาคตร่วมกัน เพ่ือทีจ่ะ
ระบุรูปแบบการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
และทราบถึงบทบาทด้านการสนับสนุนของหน่วย
งานกลาง 

พัฒนาภาพรัฐบาลดิจิทัลให้เป ็นอนาคตภาพ
เดียวกันในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ

มีทิศทางการพัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
เช่น AI, IoT, Cloud Computing, Big Data, 
mobile เป็นต้น เป็นเครือ่งมอืหลกัในการด�าเนินงาน 
ของรัฐบาล

เปลี่ยนการบริการภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้บูรณาการ
กันมากข้ึน และให้เป็นบริการที่เหมาะสมส�าหรับ
ประชาชนแต่ละคน

มีส่วนในการพัฒนาสังคม โดยอาศัยการปฏิรูป
รัฐบาล และอาศัย Ecosystem ใหม่ที่รัฐบาล  
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนสามารถร่วมมอืกันได้

สหราช
อาณาจักร

เกาหลีใต้

Digital Strategy  
2016-2020 มุ่งเน้น

Digital Government Blueprint 
(DGB) 2023 มุ่งเน้น

Government 
Transformation Strategy 
2017 to 2020 มุ่งเน้น

Master Plan for e-Government 
2016-2020 มุ่งเน้น
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

จากการศึกษาประเทศผู้น�าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
รวมทั้งหมด 20 ประเทศ พบว่า มีทิศทางการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน   
โดยสามารถสรุปการด�าเนินงานเชิงบูรณาการออกเป็นทั้งหมด  
7 โครงการหลัก

Business Portal

Open Data Portal Data Exchange Platform

แพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมข้อมูลและงาน
บริการต่างๆ เพ่ือประชาชน โดยบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน สามารถหาข้อมลูส�าหรบั
การด�าเนินชีวิต รวมถึงท�าธุรกรรมออนไลน์
ไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อ 
การเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ

แพลตฟอร์มกลางท่ีรวบรวมข้อมูลและงาน
บริการต่างๆ เพ่ือภาคธุรกิจ โดยบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน สามารถหาข้อมูลส�าหรับ
การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกรรมออนไลน์ 
ไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อ 
การเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ

แพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลเชิงสถิติจากทุกหน่วยงานภาครัฐ
ไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจน�า
ข้อมูลไปพัฒนาหรือคิดค้นต่อยอดธุรกิจ 
ของตน รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้
ข้อมลู การเก็บรวบรวมข้อมลู และการแบ่งปัน 
ข้อมูลร่วมกัน

ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย
งานภาครัฐ เพ่ือการแลกเปลี่ยนที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ โดยอาจเป็นการเก็บ
ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลกลางหรือแลกเปลี่ยน
โดยตรงเลยได้ ซึ่งหน่วยงานสามารถน�า
ข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติไปใช้ต่อ เช่น น�าไป
ใช้กรอกข้อมูลอัตโนมัติ หรือน�าไปเผยแพร่
บน Open Data Platform ได้

Citizen Portal
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eAuthentication/ 
eIdentification

ระบบการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และ
การระบุสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เมื่อต้องการ 
ใช้บริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ได้ทุก
บริการแทนการสร ้างบัญชีใหม่ทุกครั้งที่
ต้องการท�าธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐ ท�าให้
เจ้าของบญัชสีามารถเพิม่เติม หรอืแก้ไขข้อมลู
ส่วนบคุคลได้ตลอดเวลา อีกท้ังระบบจะท�าการ 
อัปเดตข ้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยัง 
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน 
เป็นการลดขั้นตอนในการท�างานซ�้าซ้อน

eProcurement 

Crowdsourcing 

เว็บไซต์กลางส�าหรับรวบรวมการจัดซื้อ 
จัดจ้าง มีแค็ตตาล็อกสินค้าและงานบริการ
ให้เลือกซื้อ พร้อมให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า 
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู ่ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี 
อสงัหารมิทรพัย์ การท่องเทีย่ว ด้านกฎหมาย 
และส�าหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ท�าให้
หน่วยงานรฐัสามารถค้นหาและจดัซือ้สนิค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพได้อย่างสะดวกใน
ราคาที่คุ้มค่า

เ ว็บไซต ์กลางของภาครัฐ เ พ่ือรับฟ ั ง 
ความคิด เห็นและข ้อ เสนอแนะของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ

ที่มา : รายงานแผนการด�าเนินงาน (Roadmap) เพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ,  
ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

แนวโน้มเทคโนโลยีสำาคัญ
ส�าหรับรัฐบาลดิจิทัล

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ  
รวมถึงการด�าเนินงานของภาครัฐเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะยกระดับภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภาครัฐจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในการศึกษาวิจัย  
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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การน�าเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มาปรับใช้ในการ
จ�าลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง เพ่ือบริหารจัดการ
ความปลอดภยัสาธารณะ การขยายพืน้ทีก่ารรกัษาสขุภาพ
ไปยังพ้ืนทีห่่างไกล (Telemedicine) รวมถึงการเพ่ิมรปูแบบ
ใหม่ๆ ในการเรียนการสอน และการท่องเที่ยว

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ขัน้สงูท�าหน้าท่ี รวบรวม จดัการ 
วิเคราะห์และแสดงผลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ใน 
รูปแบบต่างๆ (กราฟ ตาราง และแผนที่พื้นผิวโลก) เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้ สามารถประยุกต์
ใช้ส�าหรับภาคการเกษตร การคมนาคม หรือการขนส่งได้ 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบการเรียนรู้ข้อมูลและ
ท�านายข้อมลูด้วยเครือ่งมอืดจิทิลัตัง้แต่ระดบัพ้ืนฐานจนถึง
ระดบัข้ันสงู (การค�านวนเชงิตรรกะ การค�านวนเชงิสถิต ิโครง
ข่ายประสาทเทียมและอื่นๆ) โดยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้
มนุษย์สามารถท�างานได้รวดเร็วขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูล
ได้อย่างรวดเรว็ขึน้ สนับสนุนข้อมลูเพ่ือช่วยแพทย์วิเคราะห์
โรคมะเร็ง เป็นต้น

การน�ากลุ ่มข ้อมูลหรือข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมา 
ประมวลผล วิเคราะห์ประเมิน และคาดการณ์ โดยอาศัย
เครื่องมือดิจิทัล เพ่ือการตอบสนองผู ้รับบริการแบบ  
Real-time อีกท้ังช่วยสนับสนุน วางแผน หรือสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ๆ 

ระบบอัต โนมัติมีบทบาทในการจัดท� าขั้ นตอน 
การด�าเนนิงานแทนมนษุย์หรอืลดขัน้ตอนบางอย่างลง และ
มีการประยุกต์ใช้เพ่ือควบคุมหรือตรวจสอบในการผลิต 
เพ่ือส่งมอบสินค้าหรือบริการ โดยระบบอัตโนมัติมีระดับ
ความสามารถตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงสูง ซึ่งในระดับสูง 
จะมีการประยุกต์ร ่วมกับเทคโนโลยีอื่นร ่วมด้วย เช่น  
การประยุกต์ระบบอัตโนมัติเข้าร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ 
และ IoT เพ่ือใช้ในการอุตสาหกรรมการจัดการคลังสินค้า 
เป็นต้น

โทรคมนาคมยุคใหม่ (5G) เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของการรับส่งข้อมูลที่ดีขึ้น มีแบนด์วิธ ความจุ  
และความปลอดภัยรวมท้ังความเสถียรในการรับส่งข้อมูล
ที่ดีมากขึ้น โดยเทคโนโลยี 5G นี้รองรับเทคโนโลยีอื่นๆ  
เพ่ือเสริมให้ท�างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น  
การรับส่งข้อมูลจาก Internet of Things (IoT) นอกจากนี้
แล้วเทคโนโลยี 5G ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็น 6G 
และ 7G

การใช้เทคโนโลยี IoT ในการเชื่อมโยงข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่าง
เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท�าให้สามารถเห็นความเคล่ือนไหว 
ข้อมลูทีร่วดเรว็และเป็นปัจจบุนัมากขึน้ เช่นการตดิอปุกรณ์ 
Sensor ในพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือตรวจสอบการเจริญเติบโต 
ของพ้ืนที่ป่า การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด/ปิดระบบอัตโนมัติ ซึ่งการใช้
เทคโนโลยี IoT จะท�าให้เกิดข้อมูลดิบมหาศาลสามารถน�า
ไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Big Data Analytics เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไปได้

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือ 
ที่รู้จักกันในชื่อ “Distributed Ledger Technology (DLT)”  
โดยเป็นรปูแบบการบนัทึกข้อมลูทีร่บัประกันความปลอดภัย 
ว ่าข ้อมูลที่ ถูกบันทึกไปก่อนหน้าน้ันไม่สามารถที่จะ
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข ซ่ึงทุกผู ้ใช้งานจะได้เห็นข้อมูล 
ชุดเดียวกันท้ังหมด โดยใช้หลักการ Cryptography  
และความสามารถของ Distributed Computing เพื่อสร้าง
กลไกความน่าเชื่อถือ

Virtual Reality /  
Augmented Reality

Advanced Geographic  
Information System

Artificial Intelligence Data and Big Data 
Analytics

Automation Internet of Things

Next Generation 
Telecom

Block Chain / Distributed 
Ledger Technology
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

กรอบแนวทาง
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 20 ปี
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วิสัยทัศน ์
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

OpennessIntegrationDigitalization

• หน่วยงานของรัฐเป ิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครฐัในรปูแบบ
ดิจิทัล (Open Government 
Data) 

• มีศูนย ์ กลางข ้อ มูลเป ิด 
ภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชน
ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ถึ ง แ ล ะ ร ่ ว ม 
ตรวจสอบการท�างานภาครัฐ  
รวมถึงน�าข ้อมูลไปพัฒนา
ต่อยอดได้

• หน่วยงานของรฐัเชือ่มโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างกัน
และลดการท�าข้อมูลซ�้าซ้อน 
โดยใช้ข้อมูลทีห่น่วยงานของรัฐ
อืน่จดัท�ามาเป็นฐานข้อมลูก่อน
จัดท�าข้อมูลใหม่

• มศีนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลาง
ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล

• ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห  ้
หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยง
บริการดิจิทัลเพื่อให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบ One-
Stop Service

• หน่วยงานของรฐัจดัท�าข้อมูล
และบริ ก า ร ในรู ปแบบ
ดิจิทัลให้สอดคล้องกัน 

• หน ่วยงานของรัฐจัดให ้มี
ระบบการช�าระเงินทาง
ดิจิทัลและระบบการพิสูจน์
และยนืยันตวัตนทางดจิิทัล

• มมีาตรการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยในการเข้าสู่บริการ
ดิจิทัลของภาครัฐ

รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง  
และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน
Open and Connected Government  
with Digital Services to Co-Create Public Value
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

กรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) 

กรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

• ภาครัฐปฏิรูปการท�างานและการให้บริการให้
เป็นรูปแบบดิจิทัล

 ภาครัฐยกระดับการท�างานและการบริการในรูปแบบเดิม 
ทีใ่ช้ข้อมลูจากเอกสารและส�าเนากระดาษ เข้าสู่รฐับาลดจิทัิล 
ที่ประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข ้อมูล 
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล

• ภาครัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ภาครฐัมข้ีอมลูในรปูแบบดจิทัิลทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกัน และ

สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลได้อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือลดจ�านวนข้อมลูทีซ่�า้ซ้อน ลดต้นทนุในการจดัเก็บ
ข้อมูล และเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดเดียวกันอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

• ภาครฐัพฒันาการให้บรกิารท่ีเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง

 ภาครัฐปรับปรุงและยกระดับการบริการภาครัฐให้เป็น 
รูปแบบดิจิทัล ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 
อย่างแท้จริง เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อและท�าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา

• ภาครัฐมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการและให้
บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

 ภาครฐัมกีารท�างานในรปูแบบดจิทิลัทีส่ามารถตดิต่อ สือ่สาร 
ท�างานข้ามหน่วยงานได้อย่างไม่มข้ีอจ�ากัด และให้บรกิารท่ีมี
ประสทิธิภาพตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการของผูร้บับรกิาร
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

• ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 
 ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะอย่าง

ไม่มีเง่ือนไขและง่ายต่อการน�าไปใช้งาน หรืออยู่ในรูปแบบ
ท่ีเครื่องมือดิจิทัลอ่านได้ (Machine Readable) เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก และส่งเสริมการน�าข้อมูล 
ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ต ่อยอดนวัตกรรม รวมถึงสร ้าง 
ความโปร่งใสในการท�างานภาครัฐ

เป้าหมายระยะ พ.ศ. 2561 - 2565

1. ยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้ท�างานแบบชาญฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นส�าหรับประชาชน
3. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

ต่อยอดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อการเชื่อมโยง
และเปิดเผย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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กรอบแนวทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ระยะ 6 - 10 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

มุ่งสู่การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัลที่ร่วมออกแบบและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน ครอบคลุมผู้ใช้
งานทั่วประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

เป็นรฐับาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ด้วยการบรหิาร
งานและการให้บริการประชาชนแบบอัตโนมัติ  
ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน โดยอาศัย
ความร่วมมือจากพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวทางการพัฒนารฐับาลดจิิทัล (พ.ศ. 2566 -  
2570) ระยะ 6 - 10 ปี มีสาระส�าคัญดังนี้ 

• ภาครัฐท�างานเสมือนเป็นองค์กรเดียว 
 ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐ

ให้มีกระบวนการท�างานเป็นระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์  
เชือ่มโยงการท�างานและข้อมลูระหว่างภาครฐัจนเสมอืนเป็น
องค์กรเดียว 

• ภาครัฐมีปฏิสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

 สร้างช่องทางดจิทัิลในการรบัฟังและแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กบัทกุภาคสว่น เพือ่ร่วมออกแบบนโยบาย การท�าประชามติ 
รวมถึงรูปแบบการให้บริการของรัฐอย่างครอบคลุม

• ภาครัฐพัฒนาบริการท่ีตอบโจทย์ผู้รับบริการแบบ
เฉพาะเจาะจงรายบุคคล 

 การให้บริการท่ีมุ่งเน้นความต้องการของประชาชน มีระบบ
วิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือให้บริการแบบค�านึงถึงการสร้างคุณค่า
แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะเจาะจงรายบุคคล

• ภาครัฐมีนวตักรรมบรกิารจากการต่อยอดของข้อมูล
 เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และส่งเสริมภาคเอกชน 

ในการบูรณาการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือน�าข้อมูล
มาต่อยอด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคม

• ภาครัฐมีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน  
 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท�างาน 

ของรัฐ อันจะน�าไปสู่ความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต

เป้าหมายระยะ พ.ศ. 2566 - 2570 

1. เกิดการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
อย่างสมบูรณ์และให้บริการได้ครอบคลุม

2. พัฒนาต่อยอดบริการภาครัฐด ้วยการมีส ่วนร ่วม 
ของประชาชน

3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากการเปิดเผยข้อมูล 
ภาครัฐ และเกิดธรรมาภิบาลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

กรอบแนวทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ระยะ 11 - 20 ปี 
(พ.ศ. 2571 - 2580)

กรอบแนวทางการพฒันารฐับาลดจิิทัล (พ.ศ. 2571 -  
2580) ระยะ 11 - 20 ปี มีสาระส�าคัญดังนี้ 
• ภาครัฐที่มีการบริหารงานแบบอัตโนมัติ 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ 

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐตอบสนองได  ้
อย่างอัตโนมัติ

• ภาครัฐที่มีการกระจายอ�านาจออกจากศูนย์กลาง 
 ให้ความส�าคัญกับหน่วยงานระดับภูมิภาค โดยเน้นการใช ้

เทคโนโลยีเ พ่ือก�ากับดูแลการบริหารจัดการประเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

• ภาครัฐที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 มีช่องทางออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามา 

มส่ีวนร่วมในการก�าหนดและตดัสนิใจเชงินโยบาย แก้ปัญหา 
แบบบูรณาการ ตลอดจนออกแบบบริการสาธารณะ 
ที่ตรงตามความต้องการ

• ภาครัฐที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน
 มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการ

ที่ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  
โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยใน
การเข้าใช้งาน ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจ และการใช้บรกิาร
ภาครัฐอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นพฤติกรรม

• ภาครัฐที่มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว รวมถึงเหตุการณ์

นอกเหนือความคาดการณ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างท่ัวถึง  
เท่าเทียม และยั่งยืน

เป้าหมายระยะ พ.ศ. 2571 - 2580 

1. พัฒนาการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
เป็นรัฐบาลอัจฉริยะและได้รับความไว้วางใจ 
จากทุกภาคส่วน
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

ประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับ



2121

พ.ศ. 
2561 - 2565

ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลจากภาครัฐท่ีสะดวก ถูกใจ 
ท�าได้ทุกที่ทุกเวลา

• ประชาชนและธุรกิจเริ่มได้ใช้บริการภาครัฐผ่านช่องทาง
ออนไลน์แบบเบด็เสรจ็ได้ ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก
และรวดเร็วในการใช้บริการ 

• ได้รับบริการดิจิทัลตรงตามกับความต้องการมากขึ้น และ
ใช้ง่ายด้วยบัตรประชาชนหรือการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ในการติดต่อหรือท�าธุรกรรม 

• ประชาชนสามารถติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐ
ได้อย่างสะดวก 

ประชาชนสามารถตดิตามการช่วยเหลอื และแก้ไขปัญหา
แบบเบ็ดเสร็จอย่างฉับไว ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลและ 
บูรณาการการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ

พ.ศ. 
2566 - 2570

ประชาชนและภาคธรุกิจได้รบับรกิารภาครฐัผ่านช่องทาง 
ออนไลน์เบ็ดเสร็จ ที่ครบถ้วนทุกบริการและปลอดภัยใน
การใช้งาน

ประชาชนได้ใช้บริการจากธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ  
ที่ตรงใจโดยผู้ประกอบการหรือนักพัฒนา จากการเปิดเผย
ข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ 

ประชาชนตดิตามการท�างานของภาครฐัได้ จากการเปิดเผย 
ข้อมูลของภาครัฐ

ประชาชนสามารถร่วมก�าหนดและออกแบบบริการ 
ที่ตนเองต้องการกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการ

พ.ศ. 
2571 - 2580

ประชาชนได้รับบริการทุกอย่างตามสิทธิ์ท่ีพึงได้อย่าง 
เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่ต้องร้องขอ และมีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะร่วมกัน



(ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกัน 
สร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

3 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์

1. ยกระดับหน่วยงานภาครัฐท�างานแบบชาญ
ฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพ่ือบริการที่ดี
ขึ้นส�าหรับประชาชน

3. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการใช้
ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

1. สดัส่วนความส�าเรจ็ของการพัฒนาบรกิารดจิทิลั
ของภาครัฐตามมาตรฐาน

2. ความส�าเร็จของแพลตฟอร์มที่มีการใช้งาน

3. ความส�าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและ
น�าไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 1
ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็น
ข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2
ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา
บริการดิจิทัลตามความต้องการของ
ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 3
สร้างความพร้อมของบุคลากร และ
เครื่องมือเพ่ือพัฒนาไปสู ่องค์กร
ดิจิทัล

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่
องค์กรดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาและบูรณาการ 
แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พฒันาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับ 
การบริหารงานภายในภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมให้เกิดการท�างานร่วมบน
แพลตฟอร ์มดิจิ ทัลกับภาคส ่วน 
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล
ดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 1
ผ ลั ก ดั น ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล 
ภาครัฐ พร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูล
เปิดภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากข้อมลู
เปิดเพ่ือความโปร่งใส สร้างการมี
ส่วนร่วม และส่งเสริมนวัตกรรม
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

1. หน่วยงานภาครัฐปฏิรูปการท�างานเป็นดิจิทัลตามมาตรฐานเดียวกัน 

2. บริการดิจิทัลที่บูรณาการข้ามหน่วยงานตามมาตรฐานเดียวกัน 

3. บุคลากรภาครัฐที่พร้อมต่อการท�างานในรูปแบบดิจิทัล

• ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการจัดท�าข้อมูลดิจิทัล 
โดยการจัดท�ากรอบการก�ากับดูแลข้อมูล หรือมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลยุทธ์ที่ 1

ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้
เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล  
ให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถบริการได้ตรงตาม 
ความต้องการของประชาชน

การจัดท�าข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เดียวกัน โดยการก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็น
แนวทางในการปรับเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการท�างาน และการให้บริการแบบ
ดั้งเดิมไปสู่รูปแบบดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทัศนคติและความสามารถของ
บุคลากร การเตรียมเครื่องมือดิจิทัลเพื่อรองรับการท�างาน  
และการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ 
ด�าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อันจะส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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• ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการพัฒนาบริการดิจิทัล  
โดยจัดท�ามาตรฐานการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการดิจิทัลที่ตรงตามความต้องการ 
ของประชาชน

• สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐาน  
การพัฒนาบริการดิจิทัลส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยการประชาสัมพันธ ์
และจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการน�าความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาบริการดิจิทัลของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก�าหนด

• ส่งเสรมิและตดิตามให้เกิดการปรบัเปลีย่นกระบวนการของบรกิารท่ีส�าคัญ 
โดยติดตามผลการปรับลดขั้นตอนที่ซ�้าซ้อนหรือไม่จ�าเป็น เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน

• ส่งเสริมการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการดิจิทัลท่ีตรงตามความต้องการ
ของประชาชน ซึง่จะเริม่ต้นจากหน่วยงานภาครฐัทีม่บีรกิารธุรกรรมปรมิาณมาก
และมีผลกระทบสูง และขยายไปทุกหน่วยงานในระยะถัดไป

• ยกระดบัทักษะและทัศนคตด้ิานดจิทัิลของบคุลากรภาครฐั โดยการจดัอบรม
หลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มทักษะและปรับ
เปลี่ยนทัศนคติให้พร้อมรับกับการท�างานในยุคดิจิทัล

• สร้างกลไกการบริหารและการก�ากับการท�างานด้านดิจิทัลทั้งในหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค โดยวางกลไกการขับเคลือ่นการพัฒนารฐับาลดจิทิลั
ที่เหมาะสม เพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

• สนับสนุนเครือ่งมือดจิทัิลท่ีจ�าเป็นในการเพิม่ความสามารถในการท�างาน 
โดยจัดให้มีเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานภายในหน่วยงาน 
และเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน

• สนับสนุนมาตรการหรือกลไกท่ีจ�าเป็นในการลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
งานในรูปแบบดิจิทัล โดยทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาไปสูอ่งค์กรดจิทิลั อกีท้ังรวบรวมปัญหาและอปุสรรค
จากการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน พร้อมหาแนวทางการแก้ไขหรือ
มาตรการสนับสนุนเพื่อให้สามารถด�าเนินโครงการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้  

กลยุทธ์ที่ 2

ปรับปรุ ง กระบวนการและ
พัฒนาบริการดิจิทัลตามความ
ต้องการของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 3

สร้างความพร้อมของบุคลากร 
และเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่
องค์กรดิจิทัล

• สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐาน
การจัดท�าข้อมูลดิจิทัล โดยการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการน�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท�า 
ข้อมูลดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

• ส่งเสริมและติดตามการปรับเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน 
ภาครัฐ โดยมีมาตรการสนับสนุนการปรับเปล่ียนข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 
หรือส�าเนากระดาษให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และติดตามผลการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ  
เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาแพลตฟอร์มหลักของภาครัฐที่ส่งเสริมการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ข้อมูล รวมถึงบูรณาการการท�างานและการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 
อย่างเป็นเอกภาพ โดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มกลาง
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานที่ก�าหนด เพื่อสร้างการท�างานและ 
การให้บริการดิจิทัลข้ามหน่วยงานแบบไร้รอยต่อ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการ 
ภาครัฐแบบบูรณาการ และบริการดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้การรักษาความมั่นคงและปลอดภัย 
ที่เป็นมาตรฐานสากล

1. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัล 

2. ศูนย์บริการออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ 

3. แพลตฟอร์มบริหารจัดการงานภาครัฐ

4. ระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ 

5. ระบบการช�าระเงินดิจิทัล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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• พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐที่ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม
กลางที่เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลและการท�างานระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐ และเชื่อมต่อการท�างานของแฟลตฟอร์มเข้ากับแพลตฟอร์มและ/
หรือเคร่ืองมือดิจิทัลอื่นๆ เพ่ือให้บริการภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่าง
ครบวงจร 

• ส่งเสริมการใช้งานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยการสร้างการรับรู้ มีมาตรการกระตุ้นการใช้งาน และจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่เพ่ืออธิบายขั้นตอนการใช้งาน และอ�านวยความสะดวก ในกรณีที่
ประชาชนไปติดต่อ ณ ส�านักงาน/จุดให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้บริการ
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

• พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส�าหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ โดย
พัฒนาแพลตฟอร์มท่ีเชื่อมโยงข้อมูลที่ส�าคัญ อาทิเช่น นโยบาย แผนงาน  
ผลการด�าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และแสดงความสอดคล้อง
ของข้อมูลการด�าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และความคืบหน้า 
ในการด�าเนินโครงการ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ก�าหนดนโยบายและบริหาร
ราชการบนพื้นฐานข้อมูลที่แม่นย�า

• พฒันาแพลตฟอร์มดจิิทัลส�าหรบัการท�างานของเจ้าหน้าท่ีรฐั โดยพัฒนา 
แพลตฟอร์มทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ 
แลกเปลี่ยน หารือ และท�างานร่วมกันผ่านช่องทางดิจิทัล เพ่ือให้เกิด 
การเชื่อมโยงการท�างานที่มีประสิทธิภาพ 

• สนับสนุนมาตรการท่ีจ�าเป็นในการลดอุปสรรค โดยรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคต่อการยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลจากการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน พร้อมหาแนวทาง 
การแก้ไขหรือมาตรการสนับสนุนเพื่อให้สามารถด�าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ได้ 

• ยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานดจิทัิลและสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อการเชื่อมต่อการท�างานร่วมกัน ระหว่างแพลตฟอร์มภาครัฐ  
และภาคเอกชน อาทเิช่น มาตรการส่งเสรมิการเชือ่มต่อข้อมลูของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่
เป็นมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น  
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ 
ยกระดับการบริหารงาน
ภายในภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 3

สนับสนุนการสร้างสภาพ
แวดล้อมการท�างานร่วมกัน
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ส่งเสริมการเปิดข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เเละการใช้ข้อมูล  
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม  
รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่

การเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานของภาครัฐ และสนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล โดยการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่ตรงตามมาตรฐานผ่านศูนย์ข้อมูลเปิด 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดการน�าข้อมูลไปใช้ต่อยอดให้เกิดมูลค่าและสร้างนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
ช่องทางดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยได้  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถตรวจสอบ
การท�างานของภาครัฐ และสร้างสังคมที่โปร่งใส
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• ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรฐาน ข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยการ
จัดท�ากรอบแนวทางการเปิดเผยข้อมูล หรือมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลตามมาตรฐานที่ก�าหนด พร้อมส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลของ 
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือเพ่ิมชุดข้อมูลท่ีมีคุณภาพมากข้ึน อันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

• พัฒนาปรับปรุงและยกระดับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยการ
เช่ือมต่อข้อมูลเปิดภาครัฐของแต่ละหน่วยงานผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐด้วย API อีกทั้งเพิ่มการเปิดข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลส�าคัญให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

• สนับสนนุมาตรการท่ีจ�าเป็นในการลดอุปสรรคโดยการรวบรวมปัญหา
และอุปสรรคต่อการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ จากการติดตาม
และประเมนิผลการด�าเนนิงาน พร้อมหาแนวทางการแก้ไขหรอืมาตรการ
สนับสนุนเพื่อให้สามารถด�าเนินโครงการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ 

กลยุทธ์ที่ 1

ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
พร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิด 
ภาครัฐ

• ส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์ โดยการสร้างการรบัรูแ้ละตระหนกัถึงประโยชน์
ของข้อมูลเปิดภาครัฐ ตลอดจนแนวทางและวิธีการเข้าถึงข้อมูล  
เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐท่ีถูกต้อง  
และเชื่อถือได้ 

• สร้างมาตรการกระตุ้น โดยการสร้างสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมท่ี 
ส่งเสรมิให้ภาคประชาชนหรอืภาคธุรกิจน�าข้อมลูเปิดภาครฐัไปใช้ต่อยอด 
ให้มีมูลค่ามากขึ้น 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและต่างประเทศในการจัดท�ากิจกรรมหรือโครงการร่วมกัน 
โดยมุ่งเน้นการยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐจากการเปิดเผยข้อมูล 
และการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลของภาครัฐสู่สาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส 
สร ้างการมีส ่วนร ่วม และ 
ส่งเสริมนวัตกรรม

1. หน่วยงานภาครฐัเปิดเผยข้อมลูดจิทัิลสูส่าธารณะ

2. ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ 

3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

Digital Government Transformation  
การปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐให้เป็นองค์กรดิจิทัล
หมายถึง การขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการใช้กระดาษเป็นเอกสารหลักฐาน  
ปรบัเปลีย่นการท�างาน ด้วยการจดัท�าข้อมลู กระบวนงาน และบรกิารในรปูแบบดิจทัิลท่ีสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้บริการประชาชน
ได้โดยไม่ต้องเรียกใช้ส�าเนาเอกสาร มีการใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
ตลอดจนติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
• ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
• หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
• สร้างข้อมูลดิจิทัล
• ปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็น

ดิจิทัล
• พัฒนาบริการดิจิทัล

กรอบการดำาเนินงาน
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Digital Government Capacity Building 
บุคลากรภาครัฐพันธุ์ดิจิทัล
หมายถึง การยกระดับให้บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้
ภาครัฐมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมากย่ิงข้ึน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 
ภาครฐัให้มคีวามรู ้ทกัษะ และความช�านาญทีส่ามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตังิานท่ี
ขบัเคลือ่นด้วยข้อมลูเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบตังิาน ประกอบการตัดสนิใจ พัฒนา
นวัตกรรมบริการ และส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีเห็นถึงความส�าคัญของการปรับเปลี่ยน
องค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Digital Services Hub 
ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัล 
หมายถึง การจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาบริการดิจิทัลที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
ในหลายสาขาทั้ งภาครัฐและเอกชน เ พ่ือส ่งเสริมและสนับสนุนหน ่วยงานภาครัฐ 
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการและบริการภาครัฐแบบด้ังเดิมไปสู่บริการในรูปแบบดิจิทัล 
ที่ได้มาตรฐาน สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน รวมถึง ผลักดันให้เกิดบริการใหม่ในรูปแบบ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานด้วยการผสมผสานนวัตกรรมกับเทคโนโลยีดิจิทัลบนพ้ืนฐาน 
ของข้อมูล ในรูปแบบ co-lab team ตามแนวคิดแบบ Agile เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
และการประยุกต์ใช้แนวคิด Sandbox ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปรับปรุงกฎหมาย/ กฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง โดยผลลัพธ์ส�าคัญคือ หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาบริการดิจิทัลท่ีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการบริการระหว่างหน่วยงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และก่อให้เกิด
นวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง 
• หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
• สร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะ

บุคลากร
• สร้างบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
• ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
• ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
• ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
• หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
• พัฒนาศูนย์สนับสนุนการ 

พัฒนาบริการดิจิทัล 
• สร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

Digital Government Platforms 
ดิจิทัลแพลตฟอร์มภาครัฐ 
หมายถึง การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีรองรับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลต้ังแต่ต้นจนจบ 
โดยระบบการให้บริการจะท�างานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน อันเกิดจากการเชื่อมต่อข้อมูลและ 
การท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีมีการควบคุมดูแล 
การเข้าถึงของข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี และมีการก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ
อย่างมีธรรมาภิบาล (Data Governance) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการใช้ระบบยืนยัน
ตัวตนที่น่าเชื่อถือ (Digital ID) มีระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ส�านักงานพัฒนาระบบราชการ
• ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
• ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง
• กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

และสร้างความสามัคคีปรองดอง
• ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
• ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• กรมการปกครอง
• กรมบัญชีกลาง
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม
• หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
• พัฒนา Citizen Platform
• พัฒนา Business Platform
• พัฒนา Foreigner Platform
• พัฒนา Thailand National Digital 

Trade Platform (NDTP)
• พัฒนา Learning Portal
• พัฒนา Law Portal
• Government Data Exchange
• Digital ID
• e-Payment
• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
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Data Integration and Analytics 
การเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ 
หมายถึง การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีรองรับการบริหารงานภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
โดยบรูณาการข้อมลูและสถานะการด�าเนนิงานท้ังหมดของหน่วยงานภาครฐั เพ่ือให้หน่วยงาน 
ภาครัฐสามารถวางนโยบายในการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาวินัยการเงิน 
การคลังภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่าและ 
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการด�าเนินงาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามการบรหิารงานภาครฐัและการจดัท�าบรกิารสาธารณะผ่านระบบดจิทิลั รวมท้ัง 
พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้าน เพ่ือให้สามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดของประเทศไทยได้
เป็นภาพเดียวกัน อันจะเป็นกลไกการใช้ข้อมูลเพ่ือลดความซ�้าซ้อนและเกิดความสอดคล้อง
กับแผนงานและโครงการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
ในการด�าเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ
• ส�านักงบประมาณ
• ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
• ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
• หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
• พัฒนา Government MIS
• สร้างการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล

ภาครัฐเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า
และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ของประเทศ

Open Government Data 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
หมายถึง การก�าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐานการเปิดข้อมลูภาครฐั และส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐั 
เปิดเผยชดุข้อมลูทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เเละมาตรฐานทีก่�าหนด พร้อมทัง้มรีะบบบรหิารจดัการ
ที่สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐสามารถเชื่อมโยงการเปิดข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(Open Data Portal) ที่ง่าย สะดวก ภายใต้ระบบที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มุ่งเน้นให้
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐ 
ในรูปแบบดิจิทัลได้ รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและ 
ภาคธุรกิจน�าข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้ต่อยอดให้มีมูลค่ามากขึ้น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและต่างประเทศในการจัดท�ากิจกรรมหรือโครงการร่วมกัน เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้พัฒนา  
ผู้ให้/ผู้ใช้ข้อมูล ร่วมกันใช้ประโชน์จากชุดข้อมูลเปิดภาครัฐให้ได้คุณค่า/มูลค่าสูงสุด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
• ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
• สร้างศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
• ส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน ์

จากข้อมูล
• พัฒนา e-Participation Portal



เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ กลไก
การขับเคลื่อน และประเมินผล เป็นอีกหนึ่งส่วนส�าคัญในการผลักดัน 
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลไกเชิงนโยบาย

กลไกการด�าเนินงาน 
และพิจารณา 
กลั่นกรองงบประมาณ

กลไกการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานภาคี
และภาคเอกชน

กลไกการปรับปรุง 
โครงสร้างระบบราชการ 
ด้านบุคลากรภาครัฐ

กลไกการติดตาม 
และประเมินผลโครงการ

กลไกการขับเคลื่อน 
รัฐบาลดิจิทัล
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กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีและภาคเอกชน

สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐกับเอกชนผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือการร่วม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู ้ของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  
ในการพัฒนาระบบบริการและบุคลากรหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ 
การให้บริการแก่ประชาชน

กลไกการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการด้านบุคลากรภาครัฐ

มุ ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างระบบบุคลากรหรือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถด้านดิจิทัลจากภาคเอกชนหรือส่วนอื่นๆ เข้ามาปฏิบัติงานในทุกระดับ
ได้มากย่ิงขึ้น เพ่ือให้เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล รวมท้ังการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลในมิติต่างๆ ให้แก่ CIO อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานหลักที่จะผลักดัน
ประเด็นดังกล่าวให้ประสบความส�าเร็จ ได้แก่ ส�านักงาน ก.พ.  ส�านักงาน ก.พ.ร. สพร. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลไกเชิงนโยบาย

กลไกเชงินโยบาย สามารถด�าเนนิการผ่านคณะกรรมการพัฒนารฐับาลดจิทัิล ทีจ่ดัตัง้ตาม 
พ.ร.บ. การบริหารงานฯ ซึ่งมีหน้าท่ีและอ�านาจในการเสนอแนะนโยบาย และก�ากับให้
หน่วยงานของรฐัมกีารด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารฐับาลดจิทัิล อกีท้ังสามารถ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงถือเป็น
กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน�าไป
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

กลไกการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ

เพ่ือให้โครงการประสบความส�าเร็จ และแก้ไขอุปสรรคด้านการจัดสรรงบประมาณ  
อีกทั้งลดความซ�้าซ้อนในการพิจารณางบประมาณ หากโครงการใดได้รับการบรรจุใน
แผนพัฒนารฐับาลดจิทัิลและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แต่งตั้ง แล้วนั้น งบประมาณของโครงการดังกล่าวจะถูกรวบรวม
เป็นวงเงนิงบประมาณภายใต้แผนพัฒนารฐับาลดจิทิลัเพ่ือน�าเสนอแก่ส�านกังบประมาณ

กลไกการติดตามและประเมินผลโครงการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือทราบ 
ภาพรวม สถานะการด�าเนินการ และสภาพปัญหา เพ่ือก�าหนดนโยบายและมาตรการ 
ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่อไป
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
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การร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ
การมีกรอบปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน และลดการท�างาน
ที่ซ�้าซ้อน มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกัน  
เพื่อเป็นกรอบส�าหรับ 
หน่วยงานแต่ละแห่ง 
ในการด�าเนินการ

ความเป็นผู้น�า 
และความมุ่งมั่น
ผู้น�าเข้าใจ ยอมรับ ให้ความส�าคัญ
ต่อการพัฒนาโครงการ และให ้
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
การมีผู้น�าที่มุ่งมั่นจ�าเป็นส�าหรับ 
การจัดการกับความซับซ้อน 
ในการเปลี่ยนแปลงและ 
สร้างวิสัยทัศน์ในอนาคต

การเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร
ภาครัฐ
มีการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรภาครัฐ ทั้งในเชิง
การเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัล
และสร้างความเข้าใจให้
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงการปรับวัฒนธรรม
ของข้าราชการ จากการ
ปฏิรูปภาครัฐ สู่รัฐบาลดิจิทัล

การสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ ์
อย่างต่อเนื่อง และการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และ 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน โดยทุกฝ่ายต้อง 
มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ  
และมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

การติดตาม 
และประเมินผล
การติดตามการด�าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
โดยตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงการให้เกิดผลตาม
แผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ 
รวมถึงการผลักดันมาตรการ 
เร่งด่วนให้มีผลเป็นรูปธรรม
และเป็นแรงขับเคลื่อนโครงการ

แผนการด�าเนินงาน 
ที่ขับเคลื่อนได้จริง
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลควรมี
แผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน 
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีการระบ ุ
ผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึง
การแบ่งบทบาทหน้าที่ของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการ
จัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อ 
จัดจ้าง การติดตามและชี้วัด 
ความส�าเร็จ และการมอบหมาย
บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย  
กฎระเบียบต่างๆ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบควร 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
เพื่ออ�านวยความสะดวก  
ในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
และการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

แหล่งเงินทุน
การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรถือเป็นการลงทุน 
และควรมีการคาดการณ ์
ผลตอบแทนในช่วงต่างๆ  
ซึ่งจ�าเป็นต้องมีความแน่นอน 
ของเงินทุนในอนาคต การระดมทุน
จากส่วนกลางอาจจะช่วยให ้
เกิดการสนับสนุนนวัตกรรม 
และโครงการน�าร่อง

ปัจจัยแห่ง 
ความส�าเร็จ




