
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย

น าเสนอโดย
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)



“รัฐบาลดิจิทัล”  
หมายถึง  การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ และ

การจัดทําบริการสาธารณะ  โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
และการทํางาน ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและ

มีธรรมาภิบาล  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน  และ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2
หมายเหตุ : นิยามตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562



3



4



5



(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

ประชาชน
ได้อะไร 

ภาครัฐต้อง
ท าอย่างไร

ขับเคลื่อน
ด้วยยุทธศาสตร์

ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
ภาครัฐ และการใช้ข้อมูล

พัฒนาและบูรณาการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
และลดขั้นตอนการทํางาน 
พึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

สนับสนุนการเปิดเผย
และการใช้ข้อมูลดิจิทัล

สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
เพื่อการบริหารงานและ
การให้บริการประชาชน

ประชาชนได้รับบริการดิจิทัล
จากภาครัฐที่สะดวก ถูกใจ ท าได้ทุกที่ทุกเวลา

ผ่านช่องทางออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยบัตรประชาชนหรือ
การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พร้อมติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐ

ได้อย่างสะดวก 

ประชาชนสามารถติดตามการช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จฉับไว

ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

วิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน”

Digitalization Digital  Platforms Open Data

แก้ปัญหาประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลส าคัญภาครัฐ  (ลดความเหลื่อมล  า, เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน)
60 อันดับแรกของดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) ภายในปี 2565*
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั งท่ี 1/2563ภาพรวม (ร่าง) กรอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

กรอบด าเนินงานการ

วิสัยทัศน์

เป้าหมายสูงสุด

วางรากฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เพื่อการเชื่อมโยงและเปิดเผยเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และ
ร่ วมกั นสร้ า งบริ ก ารที่ มี คุณค่ า ให้
ประชาชน

• ยกระดับหน่วยงานภาครัฐท างานแบบ
ชาญฉลาดขึ นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

• สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อ
บริการที่ดีขึ นส าหรับประชาชน

• สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
และการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ทุกภาคส่วน

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

7

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือการบริหารงาน
และบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
ภ า ค รั ฐ  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส 
รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่
องค์กรดิจิทัล ให้พร้อมทั้งข้อมูล
และสามารถบริการได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 :
หน่วยงานภาครัฐยกระดับองค์กรไปสู่
องค์กรดิจิทัล โดยมีความพร้อมข้อมูล 
กระบวนการ บริการ ในรูปแบบดิจิทัล
พร้อมท้ังบุคลากรภาครัฐมีทักษะตาม
มาตรฐาน

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดการบริหารงานและบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ข้อมูลภาครัฐถูกเปิดเผยและนําไปใช้
ประโยชน์ 

3
ยุทธศาสตร์

8
กลยุทธ์

• กลยุทธ์ที่  1 ปรับเปลี่ ยนข้อมูล
ปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ ไ ด้
มาตรฐาน

• กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนาบริการดิจิทัลตามความ
ต้องการของประชาชน

• กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความพร้อมของ
บุคลากร และเคร่ืองมือเพ่ือพัฒนา
ไปสู่องค์กรดิจิทัล

• กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาแพลตฟอร์ม
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการ
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

• กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือ
ยกระดับการบริหารงานภายใน
ภาครัฐ  

• กลยุทธ์ที่  3 สนับสนุนการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานร่วมกัน
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล

• กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ พร้อมยกระดับศูนย์
ข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และ
สร้างนวัตกรรมใหม่

• กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมก าหนด
นโยบาย และสร้างความโปร่งใส
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เป้าหมายแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลปี 2563-2565

การพัฒนาบริการดิจิทัลของภาครัฐตามมาตรฐาน

• หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลข้อมูล• มีบุคลากรภาครัฐท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาบริการดิจิทัล
อย่างเพียงพอ

1

>30%     >50%    100%ตัวชี วัด: ทุกหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรอืเทียบเท่ามีความก้าวหน้าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

ตัวชี วัด: ความส าเร็จของการจัดท าแพลตฟอร์มภาครัฐ (ตามแผนงานแต่ละปี)

แพลตฟอร์มภาครัฐเพ่ือบริหารงานและให้บริการประชาชน2

80%     80%      80%
• บริการดิจิทัลภาครัฐบูรณาการผ่านแพลตฟอร์ม

• ผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม*
• มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มกลางเพ่ิมมากขึ้น (Increasing of user)*

การเปิดเผยและการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ3

ตัวชี วัด: ความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและน าไปใช้ประโยชน์ >30%    >50%     100%
• เกิด Open Gov. Data Platform และมีการใช้งาน • มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตามมาตรฐาน 8
หมายเหตุ * ประเมินผลการด าเนินงานภายหลังจาก platform พัฒนาแล้วเสร็จและให้บริการ / มีการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี

• หน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นดิจิทัล



เพิ่มบ้าน ผอ. ขอแปะๆ มาก่อนนะ แล้วเด๋ียวดคูวามสอดคล้องอีกที
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ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อทราบภาพรวม สถานการณ์ดําเนินการ และสภาพ
ปัญหา เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารโครงการรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย การก าหนดนโยบาย 
และเสนอแนะมาตรการเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่อไป 

สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐกับเอกชนผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์
ความรู้ของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาระบบบริการและบุคลากรหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการให้บริการแก่ประชาชน

กลไกเชิงนโยบาย 

กลไกการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ
และงบประมาณ

กลไกการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงาน

ภาคีและภาคเอกชน

กลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

กลไกการปรับปรุง
โครงสร้างระบบราชการ

ด้านบุคลากรภาครฐั

ภาครัฐต้องปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการหรือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลจากภาคเอกชนหรือ
ส่วนอื่นๆ เข้ามาปฏิบัติงานในทุกระดับได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ให้แก่ CIO อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานหลักที่จะผลักดันประเด็นดังกล่าวให้ประสบ
ความสําเร็จ ได้แก่ สํานักงาน ก.พ.  สํานักงาน ก.พ.ร. สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตาม พรบ.บริหารงานฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อกํากับและติดตามหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการ
ตามแผน และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย

เพื่อให้โครงการประสบความสําเร็จ และแก้ไขอุปสรรคด้านการจัดสรรงบประมาณ ควรมีการจัดท างบประมาณบูรณาการ
ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งลดความซ้ําซ้อนในการพิจารณา
งบประมาณ หากโครงการใดได้รับการบรรจุในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้าน
มาตรฐาน ธรรมาภิบาลข้อมูล และสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบงานรัฐบาลดิจิทัล แล้วนั้น งบประมาณของโครงการ
ดังกล่าวจะถูกรวบรวมเป็นวงเงินงบประมาณภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อนําเสนอแก่สํานักงบประมาณ

กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 8 และประโยชน์ที่จะได้รับ

หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล

หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล

ได้ข้อมูลที่ดี (Good Data)

มีความมั่นคงปลอดภัย 
มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มีคุณภาพ

• ให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน (Data 
Integration)

• ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลท่ีจ าเป็นสู่ประชาชน (Open 
Data)

• ใช้วิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน มิติ ต่างๆ (Data 
Analytics)

• การตัดสินใจเชิงนโยบายบนพื นฐานของข้อมูล
• บริการที่มีคุณภาพ
• นวัตกรรมจากข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ภาคธุรกิจและประชาชน

ยกระดับการบริหารงานและการ
ให้บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

ผลที่ได้

เพ่ือ

น าไปสู่

เป้าหมาย
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มาตรา 8 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา  7 (2)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
1) การก าหนดสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของ

หน่วยงานของรัฐ  รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูล
ดังกล่าวในทุกขั้นตอน 

2) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ครบถ้วน  ตั้ งแต่
การจัดท า การจัดเก็บ  การจ าแนกหมวดหมู่  การประมวลผลหรือใช้ข้อมูล  การ
ปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูล  การตรวจสอบ  และการท าลาย 

3) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล  เพื่อให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  พร้อมใช้งาน  เป็นปัจจุบัน  สามารถบูรณาการและมี
คุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้  รวมทั้ง มีการวัดผลการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรม จากการใช้ข้อมูลได้ 

4) การก าหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัด เจน
และ มีระบบบริหารจัดการ  รวมทั้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครอง
ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง  ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วน
บุคคลถูกละเมิด 

5) การจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ  เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสร้าง ของข้อมูล  เนื้อหาสาระ  รูปแบบการจัดเก็บ  แหล่งข้อมูล  และสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล 

5 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประโยชน์ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
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แนวทางการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของ สพร. เรื่อง Data Governance

01 02 04

DGF Awareness
แนวคิด หลักการ ความส าคัญ

และแนวทางการจัดท า
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ในหน่วยงาน

น าเสนอตัวอย่างและ 
Template

อธิบายตัวอย่างของ Data 
Dictionary, Metadata และ 
Dataset Policy/Guideline

โดยละเอียด

03

หน่วยงานเลือกข้อมูลอย่างน้อย 
1 ชุดเพื่อจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล

สพร. ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

สพร. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม รวมทั งท างานร่วมกัน

หน่วยงานในการขยายผลไปยังชุด
ข้อมูลอื่น ๆ

หน่วยงานจัดท า Data Dictionary, Metadata 
และ Dataset Policy/Guideline ของ

ชุดข้อมูลตามตัวอย่างของ สพร.
(สพร. ติดตามความก้าวหน้าทุก 2 สัปดาห์)

สพร. พร้อมให้ค าปรึกษาและท างานร่วมกันหน่วยงานอย่างต่อเนื่องในการจัดท า Data Catalog 
ที่ประกอบด้วย Data Dictionary, Metadata และ Dataset Policy/Guideline

**ระยะเวลาของขัน้ตอนที่ 1 และ 2 ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหนว่ยงาน**



Data Governance
(มิย. จะเริ่มจากหลักสูตรสร้าง awareness ก่อน 
หลังจากพ้นช่วงโควิด-19 แล้วจะจัดอบรมแบบ
Workshop, และ In-house training ต่อไป)

3 หลักสูตรส าคัญส าหรับบุคลากรไอทีภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบายคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการประชุมครั งที่ 1/2563

Data Analytics

Artificial Intelligence

tdga.dga.or.th

เรียนรู้ผ่านช่องทาง online ได้ที่ 1

2

3 
*เริ่มเปิดอบรม : 1 มิถุนายน 2563

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กพ. กพร. 
และสพร. โดยสถาบัน TDGA และเครือข่ายพันธมิตร

*** ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก TDGA และบันทึกประวัติการฝึกอบรมโดย กพ. 13



ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
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