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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

ดวยมาตรา 16 และมาตรา 33 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 9 
แหงพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผน 5 ป โดยในวาระแรกของพระ
ราชกฤษฎีกานี้ใหจัดทำเปนแผน 3 ป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)   จึงไดทบทวน ปรับปรุงแผน และจัดทำ
แผนกลยุทธ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อใหแผนปฏิบัติการฯ ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เปนปจจุบันมากข้ึน
และยังคงสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565  

กรอบแนวคิดหลักในการจ ัดทำแผนกลยุทธ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ประกอบดวย (1) 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (2) (ราง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และ (3) แนวทางการขับเคลื ่อนรัฐบาลดิจิทัลตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 อันจะทำใหประชาชน
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการจากหนวยงานของรัฐ ไมสรางภาระใหแกประชาชนเกินจำเปน ลด
ภาระทางดานเวลา คาใชจาย และการจัดเตรียมเอกสารของประชาชน เพื่อไปสูเปาหมายของการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม คือ  

1) ประชาชนไดรับบริการดิจิทัลจากภาครัฐท่ีสะดวก ถูกใจ ทำไดทุกท่ีทุกเวลา ผานชองทางออนไลน
แบบเบ็ดเสร็จ ดวยบัตรประชาชนหรือการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พรอมติดตามสถานะการขอใช
บริการภาครัฐไดอยางสะดวก 

2) ประชาชนสามารถติดตามการชวยเหลือและแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จฉับไว ดวยการเชื่อมโยง
ขอมูลและบูรณาการการทำงานของหนวยงานภาครัฐ 

จากการศึกษาวิเคราะหความเชื่อมโยงตั้งแตแผนและนโยบายระดับชาติ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) และหลักการทำงานท้ัง 3 ขอ ดังนี้ (1) Customer-centric เพ่ือการทำ 
process redesign (2) De-regulation และ (3) Public-Private Partnership 

รวมถึงขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ทำใหสำนักงานออกแบบสถาปตยกรรมสำหรับการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Architecture) อันเปนแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ 5 ป วาระแรก 
(พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือเปนนโยบายและยุทธศาสตรท่ีนำไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนรูปธรรม มีความ
ชัดเจน และครบถวนสมบูรณ ตรงตามเปาประสงคของแผนตาง ๆ รวมทั ้ง ใชประกอบการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำปตอไป 
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บทท่ี 1 ท่ีมาและความสำคัญ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญการจัดทำแผนกลยุทธ สพร. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) 

สำนักงานไดวิเคราะหแผนงาน นโยบาย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของสำนักงานซ่ึง

ประกอบไปดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการปฏิรูประเทศ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563–

2565 ซึ่งเนนการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนโดยใชเทคโนโลยีมาประยุกตใชไดอยางมั่นคงปลอดภัย 

ซึ่งนำไปสูการลดขั้นตอนและความซ้ำซอนในการทำงานของหนวยงานภาครัฐ การพัฒนาทักษะความสามารถ

ใหกับเจาหนาที่รัฐ บริการและขอมูลของภาครัฐสามารถเชื่อมโยงถึงกันเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ เกิดการ

ทำงานท่ีมีความโปรงใส และคลองตัว ตามรายละเอียดในภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 แสดงแหลงท่ีมาของขอมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ สพร. ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565 0

1 

1.2 ประเด็นสำคัญท่ีตองพิจารณาประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ สพร. ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565 

การดำเนินงานของสำนักงานมีปจจัยหรือบริบทภายนอกที่เขามามีสวนสำคัญ ตั ้งแตนโยบาย
ระดับประเทศ หรือ กฎหมายตาง ๆ ท่ีสงผลโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงภารกิจ โดยตองนำนโยบายท่ีเก่ียวของ
มาวิเคราะห  เพื่อใหเห็นความสอดคลองเชื่อมโยงกันของเปาหมายในระดับประเทศและเปาหมายในระดับ

 
1
  ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ป (2563 - 2565)  

           วันพธุที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หองอินฟนิต้ีบอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ 
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หนวยงาน เพ่ือจะนำไปสูการกำหนดบทบาทและภารกิจของ สพร. ใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของประเทศ 
รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการท่ีจะนำไปสูการกำหนดเปาหมายในระดับองคกรตอไป    

การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563-
2565 นี้ กำหนดข้ึนภายใตบริบทแหงการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและทาทาย นำมาซ่ึงทิศทางการดำเนินงานของ
สำนักงานเพื่อนำภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ประเด็นสำคัญที่ตองพิจารณาเพื่อจัดทำยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563-2565 ประกอบดวย 

1.2.1 การเปล่ียนแปลงระดับโลก เพ่ือแสดงทิศทางและแนวโนมของเทคโนโลยี โดยเปนเทคโนโลยี

สำคัญท่ีหนวยงานภาครัฐไทยควรนำมาพิจารณาประกอบการยกระดับการทำงาน  

1.2.2 การเปล่ียนแปลงระดับชาต ิการคำนึงถึงทิศทางและแนวโนมการพัฒนาในระดับประเทศ

ผานแผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนแผนแมบทยอยให

สามารถบรรลุคาเปาหมาย ดำเนินการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกรอบสำคัญเพ่ือการ

จัดทำแผนกลยุทธฉบับนี้คือ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 

2565 อันเปนแผนท่ี สพร. ไดดำเนินการจัดทำข้ึน  

1.2.3 ผลการประเมินผลการดำเนินงานที่ผานมา อาทิเชน ผลการสำรวจความพึงพอใจ ผลการ

ประเมินองคกรท้ัง 3 มิติ (ดานประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร) ผล

การวิเคราะหความคุมคาในการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล ผลสำรวจความเห็นและพึง

พอใจของเจาหนาที่  ความผูกพันของพนักงานในองคกร ป 2562 เปนตน เพื่อเปนขอมูลใน

การวางแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงาน 

1.2.4 วิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) เพ่ือหาความแตกตาง (Gap) ของบทบาทและหนาท่ี

ระหวาง “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 

2562” และ “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 

2561” เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานท่ีจะสงผลตอการปดคาความแตกตาง (Gap) ของ

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.2.1 การเปล่ียนแปลงระดับโลก  

แนวโนมเทคโนโลยีท่ีสำคัญสำหรับรัฐบาลดิจิทัล 1

2 
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานดิจิทัลมาปรับใชสำหรับภาครัฐ ทั้งในแงของการบริหารจัดการ 

และการจัดบริการสำหรับประชาชนและภาคธรุกิจ โดยคำอธิบายของ World Economic Forum (2017) ได
ระบุถึงแนวทางที ่รัฐบาลแหงอนาคตจะสามารถบริหารจัดการ หรือจัดบริการใหกับภาคประชาชนไว 3 
แนวทาง คือ  

- แนวทางท่ี 1 การแสดงภาพของสังคมที ่ทำใหทุกคนสามารถเขาใจได รัฐบาลจะตองมีขอมูลท่ี
ครอบคลุมและแมนยำ รวมท้ังตองมีเทคโนโลยีท่ีสามารถแสดงภาพจากขอมูลท่ีมีไดอยางชัดเจน  

- แนวทางท่ี 2 รัฐบาลจะตองเสริมพลังใหกับภาคประชาชน ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐบาล
กลางมาเปนรูปแบบของการกระจายอำนาจ เปดเผย และการบริหารจัดการท่ีชาญฉลาด ซ่ึงการจะทำ
ไดดังเชนที่กลาวมา ความทาทายของรัฐบาลคือการเปดเผยขอมูลภาครัฐ เพื่อใหภาคประชาชน และ
ภาคธุรกิจเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของรัฐบาล  

- แนวทางท่ี 3 รัฐบาลจะตองมีการปรับใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดระดับความเสี่ยง และยอมรับ
นวัตกรรมใหม ๆ ผานการสรางแพลตฟอรมนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเขาถึงทุน และลดความเสี่ยงของ
ประชาชน และภาคธุรกิจ  

ดังนั้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในการดำเนินงานของภาครัฐจึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง  
โดยจากผลการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ราง) แผนที่นำทางดานเทคโนโลยีในการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Technology Roadmap) ของ สพร. รวมกับศูนย
คาดการณเทคโนโลยีเอเปค หนวยงานภายใตกำกับของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สพร., 2562) และจาก
รายงานการคาดการณอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย 2035 ของ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(2562) พบวา เทคโนโลยีสำคัญท่ีภาครัฐไทยควรนำมาพิจารณาประกอบการยกระดับการทำงานของหนวยงาน 
มีดังตอไปนี้ 

 

 Artificial Intelligence 
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนระบบการเรียนรู
ขอมูลและทำนายขอมูลดวยเครื่องมือดิจิทัลตั ้งแต
ระดับพื ้นฐานจนถึงระดับขั ้นสูง เชน การคำนวณ 
เชิงตรรกะ การคำนวณเชิงสถิติ โครงขายประสาท
เทียม เปนตน  โดยเปนเทคโนโลยีที ่ชวยใหมนุษย
สามารถทำงานไดรวดเร็วข้ึน เชน การคนหาขอมูลได
อย างรวดเร ็ว สนับสนุนขอม ูลเพื ่อช วยแพทย
วิเคราะหโรคมะเร็ง เปนตน 

 Data and Big Data Analytics 
การนำกลุมขอมูลหรือขอมูลขนาดใหญที่ซับซอนมา
ประมวลผล ว ิเคราะหประเมิน และคาดการณ  
โดยอาศัยเคร ื ่องม ือด ิจ ิท ัล เพ ื ่อการตอบสนอง
ผู ร ับบริการแบบ Real-time อีกทั ้งชวยสนับสนุน 
วางแผน หรือสรางสรรคแนวคิดใหม ๆ 
 

 
2 (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
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Automation 
ระบบอัตโนม ัต ิม ีบทบาทในการจ ัดทำข ั ้นตอน 
การดำเนินงานแทนมนุษยหรือลดขั้นตอนบางอยาง
ลง และมีการประยุกตใชเพื่อควบคุมหรือตรวจสอบ
ในการผลิตเพื่อสงมอบสินคาหรือบริการ โดยระบบ
อัตโนมัติ มีระดับความสามารถตั ้งแตระดับนอย
จนถึงสูง ซึ่งในระดับสูงจะมีการประยุกตใชรวมกับ
เทคโนโลยีอื่น ๆ  เชน การประยุกตระบบอัตโนมัติ
เขารวมกับปญญาประดิษฐและ IoT เพ่ือใชในการดูแล
รักษาความปลอดภัย หรือการควบคุมการจราจร 
เปนตน 

Internet of Things (IoT) 
การใชเทคโนโลยี IoT ในการเชื่อมโยงขอมูลทุกสิ่ง
ทุกอยางเขาสูโลกอินเทอรเน็ต ทำใหสามารถเห็น
ความเคลื ่อนไหวขอมูลที่รวดเร็วและเปนปจจุบัน 
มากขึ ้น เชน การติดอุปกรณ Sensor ในพื ้นที ่ปา 
เพื ่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของพื ้นที ่ปา หรือ 
การควบคุมอุปกรณตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ซึ่งการใชเทคโนโลยี IoT จะทำใหเกิดขอมูลขนาดใหญ
ซึ ่งสามารถนำไปใชร วมกับเทคโนโลยี Big Data 
Analytics เพ่ือวิเคราะหขอมูลตอไปได 

Next Generation Telecom 
โทรคมนาคมยุคใหม (5G) เปนเทคโนโลยีที ่รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของการรับสงขอมูลท่ีดีข้ึน มีแบนดวิธ 
ความจุและความปลอดภัยรวมทั ้งความเสถียร 
ในการรับสงขอมูลที่ดีมากขึ้น โดยเทคโนโลยี 5G 
รองรับเทคโนโลยีอื ่น ๆ เพื่อเสริมใหการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เชน การรับสงขอมูลจาก 
Internet of Things (IoT) นอกจากนี ้ เทคโนโลยี 
5G ยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปน 6G และ 7G 

Block Chain / Distributed   Ledger 
Technology 
เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลแบบ Shared Database 
หรือ ท่ีรูจักกันในชื่อ “Distributed Ledger Technology 
(DLT)” โดย เป นร ูปแบบการบ ันท ึกข  อม ู ล ท่ี
ร ับประกันความปลอดภัยว าขอมูลที ่ถ ูกบ ันทึก 
ไปกอนหนาไม สามารถที ่จะเปล ี ่ยนแปลงหรือ 
แกไข ซึ ่งทุกผู ใชงานจะไดเห็นขอมูลชุดเดียวกัน
ท ั ้ งหมด โดยใช หล ักการ Cryptography และ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง  Distributed Computing  
เพ่ือสรางกลไกความนาเชื่อถือ 

Virtual Reality /Augmented 
Reality 
การนำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มาปรับใช
ในการจำลองภาพหรือสถานการณเหมือนจริง  
เพ ื ่อบร ิหารจ ัดการความปลอดภ ัยสาธารณะ  
การขยายพื้นที่การรักษาสุขภาพไปยังพื้นที่หางไกล 
(Telemedicine) รวมถึงการเพิ ่มร ูปแบบใหม ๆ  
ในการเรียนการสอน และการทองเท่ียว 

Advanced Geographic 
Information System 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูงทำหนาที่ รวบรวม 
จัดการวิเคราะหและแสดงผลที่ผานกระบวนการ
วิเคราะหในรูปแบบตาง ๆ (กราฟ ตาราง และแผนท่ี
พื ้นผิวโลก) เพื ่อใหสามารถบริหารจัดการขอมูล 
เชิงพ้ืนท่ีได สามารถประยุกตใชสำหรับภาคการเกษตร 
การคมนาคม หรือการขนสงได 
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VUCA World โลกท่ีเทคโนโลยีทำใหทุกมิติในชีวิตเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 3 

 
ภาพท่ี 2 การวิเคราะห VUCA เพ่ือการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาต ิ3

4 

 

“VUCA” เปนคำที่ถูกพูดถึงมาระยะหนึ่งแลว แมรากศัพทมีที่มาจากแนวคิดทางการทหาร แตถูก
นำมาใชอธิบายถึงบริบทของโลกยุคใหมที่เปลี่ยนแปลงไว ไมแนนอน ซับซอน และคาดเดาไดยาก ซึ่งโลกแบบ 
VUCA สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจในแทบทุกมิติ ไมวาจะเปนรูปแบบการคา พฤติกรรม
ผูบริโภค กิจกรรมการตลาด หรือการทำธุรกรรมการเงิน รวมไปถึงวิธีการทำงานดวยเชนกัน 

V- Volatility คือ ความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สถานการณหรือสภาวะแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลงสูง และรวดเร็ว ไมสามารถคาดเดาหรือทำนายได หรือเปนสถานการณเปลี่ยนฉับพลัน แบบ
ตั ้งตัวไมทัน หรือรวดเร็วมาก ซึ ่งในปจจุบันคือ Disruptive innovation นวัตกรรมที ่พลิกผันมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงสูง (High rate of change) 

U-Uncertainty คือ สภาวะที่มีความไมแนนอนสูง คาดการณไดยาก ขาดความชัดเจน ไมสามารถ
หาขอมูลที่ชัดเจน มายืนยันในแตละสถานการณได ทำใหยากตอการตัดสินใจ เพราะโลกปจจุบันมีความ
เปลี่ยนแปลงไมแนนอนสูง (Unclear about the present) 

C-Complexity คือ ความซับซอนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เชิงระบบ มีปจจัยมากมายและซับซอนตอการ
ตัดสินใจ (Multiple key decision factors) 

A-Ambiguity คือ ความคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมสามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นไดชัดเจน (Lack of 
clarity about meaning of an event) 

 
3 https://www.sasimasuk.com/16768188/vuca-world-ความทาทายสำหรับผูนำยุคใหม 
4 ที่มา : เอกสารนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คร้ังที่ 2/2563 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  

ณ ตึกภักดีบดินทร ทำเนียบรัฐบาล 
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VUCA เกี่ยวของกับการทำงาน เพราะองคกรตองพยายามเอาตัวรอดใหไดจากสถานการณเหลานี้ 
เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในองคกรจึงเปนเรื่องปกติ โดยทฤษฎี สิ่งที่องคกรจะตองเอามารับมือกับ 
VUCA ก็ตองเปน VUCA ในอีกมุมนึงคือ 

Vision หรือวิสัยทัศนท่ีชัดเจน       Volatility (ความผันผวน) 
Understanding หรือความเขาใจ      Uncertain (ความไมแนนอน) 
Clarify คือทำใหงายทำใหชัด    Complexity (ความสลับซับซอน) 
Agility คือการเปลี่ยนแปลงใหไว     Ambiguity (ความคลุมเครือ) 

 
ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับนี ้ไดแสดงรายละเอียดของสำนักงานท่ีพรอม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมแบบ VUCA ผานการสรางวิสัยทัศน หรือ VISION ที่ชัดเจน โดยมอง
จากมุมมองจากอนาคต ประกอบกับการศึกษาสรางความเขาใจในบริบทของการเปลี่ยนผานภาครัฐสูรัฐบาล
ดิจิทัล สรางความเขาใจในปจจัยภายนอกและภายใน รวมถึงตัวบุคลากรที่เกี่ยวของ (Understanding)  มี
ความชัดเจน (Clarity) ในบทบาทหนาท่ีการทำงาน เปลี่ยนความซับซอนใหมีความชัดเจนและเรียบงายมากข้ึน 
และสุดทาย คือการปรับตัวใหรวดเร็วหรือ Agility  หรือ Adaptability ในดานของการพัฒนาโครงสราง
หนวยงานใหเพรียว กะทัดรัด ทันสมัย ปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure) รวมถึงการปรับตัว
ของผูนำ บุคลากรในองคกร ระบบบริหารงาน ใหสามารถกาวไปขางหนาไดอยางรวดเร็ว คลองตัว ทันการณ 
ภายใตบริบทของโลก VUCA นี้ 
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1.2.2 การเปล่ียนแปลงระดับชาต ิ

 การเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศไทย ทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนบริบทของสังคมในแตละยุค ซึ่งถูก

กำหนดในรูปของแผนหรือนโยบายสำคัญระดับชาติ เชน แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทตาม

ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ซึ่ง สพร. ไดวิเคราะหแผนหรือนโยบายดังกลาวเพื่อจัดทำแผนกลยุทธของ สพร. ใหสอดคลองกับ

การพัฒนาประเทศดังภาพท่ี 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ทิศทางและนโยบายของประเทศ   
รัฐบาลไดกำหนดใหยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  เปนแนวทางการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว และเปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ และ แผน
แมบทดานตาง ๆ รวมถึงแผนปฏิบัติการ หรือ แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ การยกระดับ
หนวยงานภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัล เปนหนึ่งในภารกิจที่รัฐบาลใหความสำคัญซึ่งมีการกำหนด
เปาหมายของการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม” และมุงเนนไปที่การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และมีการกำหนดยุทธศาสตรสำหรับเปน
แนวทางขับเคลื่อนเปาหมายดังกลาวใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม  
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เปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการ

ของภาครัฐ 
ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได 

ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง 
6. ภาครัฐมีความโปรงใส 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
1. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
2. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
3. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 
1. การลดความเหลื่อมลํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1. แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 
2. แผนยอยการปรับสมดุลภาครัฐ 
3. แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4. แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

ประเด็นแผนอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต และ
ประเด็นโครงสรางพื้นฐานฯ 
1. แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และ

ปญญาประดิษฐ 
2. แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ

แหงอนาคต 
3. แผนยอยโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล 
4. แผนยอยการสรางระบบนิเวศที่เอ้ือตอการดำเนินธุรกิจ 

ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1. แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือ

แกปญหาเฉพาะกลุม 

ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
1. แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

แผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิรูปดานการปรับสมดลุภาครัฐ 
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน 
2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
3. โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมี

ผลสัมฤทธิ์สูง 
4. กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพรอม

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

แผนปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 
1. อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี Big data 

แผนปฏิรูปดานสังคม 
1. การประสานโครงการสวัสดิการในปจจุบัน 
2. การจัดการขอมูลและองคความรูดานสังคม 

แผนปฏิรูปการศึกษา 
1. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวย

ระบบดิจิทัล 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
1. จัดใหมีบริการอัจฉริยะ (smart service) ที่ขับเคลื่อนโดย

ความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ (citizen driven) 
2. ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมี

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
3. สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชน (open 

data) และใหประชาชนมีสวนรวมใน กระบวนการทำงานของ
รัฐ (open government) นำไปสูการเปนดิจิทัลไทยแลนด 

4. พัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government 
service platform) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสงเสริม ขีดความสามารถใน
การแขงขันดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการทำธุรกิจ
ตลอดหวงโซคุณคา 

2. เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology 
startup) เพ่ือใหเปนฟนเฟองสำคัญในการ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีความเขมแข็งและ
สามารถแขงขันไดในอนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. สรางสื่อ คลังสื่อ และแหลงเรียนรูดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู

ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก 
3. เพ่ิมโอกาสในการเรียนรูและไดรับบริการการศึกษาฯ 
4. เพ่ิมโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพที่

ทันสมัยทั่วถึงฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุค
เศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 
1. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรใน

ตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชน ทุกสาขา
อาชีพ 

2. สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่
รองรับเทคโนโลยีใหมในอนาคต 

3. พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการแก
ประชาขนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ
ไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากลไกการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน  

แผนกลยุทธ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2563-2565) 

ยุทธศาสตรที่ 1  
ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธภิาพการใหบริการ 

ยุทธศาสตรที่ 2  
ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจทิัลภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 3  
อำนวยความสะดวกภาครัฐดวย
โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและ

สภาพแวดลอมใหม 

ยุทธศาสตรที่ 4  
เพ่ิมทักษะความสามารถบุคลากร

ภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 5  
เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการ

องคกร 

ภาพท่ี 3 ความสอดคลองระหวางแผนระดับชาติและแผนกลยุทธ สพร. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)  

 



แผนกลยุทธ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)  
 (ฉบับทบทวน) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปน

กรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู
เปาหมายดังกลาว ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) ยุทธศาสตรชาติ 20 
ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรท่ีสนับสนุนใหเกิดการปรับบทบาท โอกาสการเขาถึงบริการ
ภาครัฐและยุทธศาสตรท่ีมุงใหเกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยางเรงดวน ไดแก 
 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน โดยมีเปาหมาย การพัฒนา 

ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ หนึ่งในวัตถุประสงคสำคัญคือการลดความ
เหลื่อมล้ำของคนในประเทศใหได  
ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม และ การปรับบทบาทและโอกาส
การเขาถึงบริการภาครัฐ 

 
โดย สพร. มีแนวทางการดำเนินงานที ่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติทั ้งเพื ่อการเพิ ่มศักยภาพใหกับ

หนวยงานภาครัฐ และสงเสริมความสามารถในการแขงขันสูประชาชนในระดับทองถ่ิน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดการดำเนินงานของ สพร. ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถใน

การแขงขัน 
เปาหมาย ตัวชี้วัด ความสอดคลองกับการดำเนินงานของ สพร. 

1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

 

- รายไดประชาชาติ การ
ขยายตัวของผลติภณัฑมวล
รวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได 

- ผลิตภาพการผลติของ
ประเทศ ท้ังดานปจจยัการ
ผลิตและแรงงาน 

สพร. ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอรม
ดิจิทัลภาครัฐสำหรับใชเปนแพลตฟอรมกลาง
ในการใหบริการแกภาคประชาชนและภาค
ธุรกิจ และรองรับการดำเนินงานตามวิถีชีวิต
แนวใหม (New Normal) ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 
อำนวยความสะดวกใหแกประชาชน และเพ่ิม
มูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทย 

2. ประชาชนในระดับทองถ่ินมีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

- การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา 

- ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

สพร. สงเสรมิและอำนวยความสะดวกใหแก
หนวยงานภาครัฐในการนำนวัตกรรมบริการ
ดิจิทัลสนับสนุนใหแกหนวยงานภาครัฐใน
ระดับทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหแก
หนวยงานภาครัฐในการใหบริการประชาชน
และยกระดับหนวยงานใหเปนดิจทัิลมากยิ่งข้ึน  

 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเปาหมายคือ 

ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง ภาครัฐมี
ความทันสมัย บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ภาครัฐมีความโปรงใส 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ีเก่ียวของ
- ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวก 
- ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี  
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- ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ 

- ภาครัฐมีความทันสมัย 
- บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุงม่ัน และ

เปนมืออาชีพ 
- ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปน 
- กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

 
โดย สพร. มีแนวทางการดำเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท้ังเพ่ือการสงเสริมหนวยงานภาครัฐให

สามารถพัฒนาหรือสงมอบบริการดิจ ิท ัลเพื ่อรองรับความตองการของประชาชนอีกทั ้งช วยให เ กิด

สภาพแวดลอมการทำงานท่ีสงเสริมความโปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดการดำเนินงานของ สพร. ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาหมาย ตัวชี้วัด ความสอดคลองกับการดำเนินงานของ สพร. 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุง
ผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางสะดวก รวดเรว็ โปรงใส 

ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะของภาครัฐ 
 

สพร. มีการสำรวจความพึงพอใจและการ
สำรวจตลาด เพ่ือใหทราบถึงระดบัความพึง
พอใจของผูใชบริการ ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ระดับความพึงพอใจ และความคดิเห็นตอ
คุณภาพการใหบริการของ สพร. เพ่ือนำไปสู
การกำหนดกลยุทธสำหรับพัฒนาบริการให
ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ
มากยิ่งข้ึน 

2. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตวัให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธิภาพของการบริการ
ภาครัฐ 

3. ภาครัฐมคีวามโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ 

ระดับความโปรงใส การทุจรติ 
ประพฤติมิชอบ 

สพร. มีการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) เปนประจำทุกปเพ่ือใหเกิดการปรับปรุง
พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานและสรางความตระหนักใหแก
บุคลากรในการปฏิบัตหินาท่ีตามหลักคุณธรรม
และความโปรงใสมากยิ่งข้ึน  

4. กระบวนการยตุิธรรมเปนไปเพ่ือ
ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

ความเสมอภาคใน
กระบวนการยตุิธรรม 
 

สพร. รวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พัฒนาระบบกลางดานกฎหมายเพ่ือ
เปนแหลงรวบรวมขอมลูทางดานกฎหมายของ
ประเทศ รวมถึงเปนชองทางสำหรบัรับฟง
ความคิดเห็นและประชาสัมพันธการ
ดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และเปนชองทาง
สำหรับประชาชนและภาคสวนตาง ๆ เพ่ือการ
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มีสวนรวมและติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับ
กฎหมายของประเทศได  

 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ไดบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ภายใตการดำเนินงาน
ของ สพร. ไวถึง 7 ดาน ไดแก ดานความม่ันคง ดานพลังทางสังคม ดานเศรษฐกิจฐานราก ดานความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม ดานการพัฒนากฏหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม และดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ ่งมีเปาหมายคือการพัฒนาบริการ
ประชาชน การบริหารจัดการการเงินการคลัง การปรับสมดุลภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และ
การพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่ง สพร. ไดดำเนินการสอดคลองกับแผนแมบทและมีสวนชวยใหบรรลุเปาหมาย 
ไดเร็วกวากำหนดในแผน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดการดำเนินงานของ สพร. ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทภายดานการบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ความสอดคลองกับการดำเนินงานของ สพร. 
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ

มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ
ผูใชบริการ (คาเปาหมาย: ไมนอย
กวารอยละ 85) 

ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของ
ภาครัฐ 

สพร. มีการสำรวจความพึงพอใจและการสำรวจ
ตลาด เพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอระดับความพึง
พอใจ และความคิดเห็นตอคณุภาพการใหบริการ
ของ สพร. เพ่ือนำไปสูการกำหนดกลยุทธสำหรับ
พัฒนาบริการใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 

2. ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดวยการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกตใช (คาเปาหมาย: อยูใน
กลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสดุ 
60 อันดับแรก) 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ในการจัดลำดับของ
องคการสหประชาชาต ิ

สพร. พัฒนาแพลตฟอรมสำหรับใหบริการ
ประชาชนในลักษณะของ One Stop Service 
และ แพลตฟอรมขอมลูเปดภาครฐั เพ่ือสงเสรมิให
หนวยงานภาครัฐจดัทำชุดขอมูลท่ีเปนประโยชน
และเปดเผยใหภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
นำไปใชตอยอดได  

 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

สพร. ไดกำหนดแผนการดำเนินงานใหเพื่อพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนในแผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งมุงเนนดำเนินงานใหองคกรภาครัฐเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกัน  มี
โครงสรางองคกรกะทัดรัดแตมีประสิทธิภาพ ทำงานเพื่อประชาชนโดยยึดการดำเนินงานเชิงพื้นที่เปนหลัก  
จัดระบบบริหารและบริการประชาชนใหเปนดิจิทัล  และจัดระบบบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐานกลางเพื่อสรร
หาและรักษาไวซ่ึงกำลังคนท่ีมีคุณภาพสูงทุกข้ันตอน  

แผนการปฏิรปูประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวยเรื่องและประเด็นการปฏิรูปดังนี้  
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน สอดคลองกับการดำเนินงานของ 

สพร. ในสวนของการพัฒนาแพลตฟอรมกลางที่ใหหนวยงานภาครัฐสามารถใชประโยชนรวมกันได
อยางนาเชื่อถือ และปลอดภัย เชน Digital ID เปนตน 
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2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล สอดคลองในการ
ดำเนินการดานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ จัดใหขอมูลภาครัฐอยูในมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยง
และอยูในรูปแบบท่ีสามารถนำไปตอยอดพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ได  

3. โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง  
4. กำลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
ทั้งนี้ สำหรับในชวงวิกฤตการณ COVID-19 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ได

จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

1. ยกระดับระบบการบร ิหารงานภาคร ัฐ (Transformation) ภายใต ร ัฐบาลดิจิท ัล (Digital 
Government) สูมาตรฐานบริการสาธารณะและการอำนวยความสะดวกระดับสากล  

2. พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหเพรียว กะทัดรัด ทันสมัย ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 
(Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service)  

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ เพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม ยึดม่ันในคุณธรรม พรอมนำการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public 
Officials) 

4. สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการเชิงพ้ืนท่ี โดยประชาชน เพ่ือประชาชน  
5. การจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเกิดความโปรงใส รวดเร็ว สรางความเขมแข็งใหกับกลไกการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินความคุมคาในการใชทรัพยากรของรัฐ  
 แผนปฏิรูปประเทศดานบริหารราชการแผนดินนั้น มีวิธีปฏิบัติและแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุคหลัง COVID-19 ประกอบดวย 6 แนวทางท่ีสำคัญไดแก  

แนวคิดใหม (New Way of Thinking) ประชาชนมีแนวคิดและทัศนคติเก่ียวกับการดำเนินชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุคหลัง COVID-19 เปลี่ยนแปลงไปดวย  

การสื่อสารรูปแบบใหม (New Way of Communicating) การติดตอสื่อสารยุคหลัง COVID-19 
มุงเนนความรวดเร็ว ตรงประเด็น และครอบคลุมกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดชองทางใหมในการ
สื ่อสาร โดยเฉพาะชองทางแบบดิจิทัล เพื ่อตอบสนองตอวิถีชีวิตแบบ เวนระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing)  

การทำงานรูปแบบใหม (New Way of Working/Doing) การทำงานภาครัฐในยุคหลัง COVID-19 
มุงเนนผลลัพธ ลดกระบวนการทำงานและกฎระเบียบขอบังคับท่ีไมจำเปนลง ปรับรูปแบบการทำงานใหมีความ
ยืดหยุนมากยิ่งข้ึน อาทิ การทำงานนอกสถานท่ีทำงาน การทำงานผานชองทางอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเครื่องมือ
และวิธีการใหม ๆ  

การดำรงชีวิตแบบใหม (New Way of Living) ประชาชนดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองมากข้ึน 
ปรับตัวไดรวดเร็วข้ึน และระมัดระวังเรื่องรายรับรายจาย และปจจัยสี่มากยิ่งข้ึน  

ความคาดหวังใหม (New Expectation) ประชาชนคาดหวังตอการรับบริการจากภาครัฐสูงขึ้น ท้ัง
ดานความรวดเร็วในการรับบริการ และดานประสิทธิภาพ ความโปรงใสตรวจสอบได   

วิธีการใหมเพื่อโดนใจ (New way of Winning) ภาครัฐจำเปนตองคิด ทบทวน และปรับกลยุทธ
การบริหารจัดการและรูปแบบการบริการภาครัฐใหม เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ
ประชาชนท่ีแตกตางไปจากเดิมไดดียิ่งข้ึน  
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 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหมภายใตแผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) 
ประกอบดวยกิจกรรมท่ีสำคัญ 5 กิจกรรมไดแก  

กิจกรรมท่ี 1   พลิกโฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐเพ่ือเปนแพลตฟอรมของทุกภาคสวน
สำหรับแกไขปญหาและเยียวยาประเทศภายหลัง COVID-19 

กิจกรรมท่ี 2   การสรางความยืดหยุน คลองตัว และทันการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารงาน
ภาครัฐ 

กิจกรรมท่ี 3  การเปดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐเพ่ือความยืดหยุน คลองตัว และ
เชื่อมโยงกัน 

กิจกรรมท่ี 4  การสรางความเขมแข็งในการบริหารราชการเชิงพ้ืนท่ีโดยประชาชนเพ่ือประชาชน 
กิจกรรมท่ี 5  การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีมีความรวดเร็ว คุมคา โปรงใส ปราศจากการทุจริต  

  

ท้ังนี้กิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับการดำเนินงานของ สพร. ใน 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 พลิก
โฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐเพ่ือเปนแพลตฟอรมของทุกภาคสวนสำหรับแกไขปญหาและเยียวยา
ประเทศภายหลัง COVID-19 และ กิจกรรมที่ 3 การเปดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐเพื่อความ
ยืดหยุน คลองตัว และเชื่อมโยงกัน (รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง) 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มียุทธศาสตรที่ใชใน
การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ ปองกันการทุจริต และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย โดยมีเปาหมาย คือ การปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหโปรงใส ทันสมัย การสรางกลไกล
ตรวจสอบการคลัง การยกระดับบริการสาธารณะ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปกครองสวนทองถ่ิน 
 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
 ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล เปนยุทธศาสตรที่กำหนดกรอบให
การดำเนินงาน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงาน
รัฐ ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินอยางมีแบบแผนและเปนระบบ ตลอดจนพัฒนาสูการเปนรัฐบาล
ดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของการบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อน
โดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจำกัด
ทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา โดย สพร. มีการดำเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรนี้ โดยเฉพาะการพัฒนา
แพลตฟอรมกลาง หรือบริการกลางตาง ๆ เพื่อรองรับหรือสงเสริมการใหบริการของหนวยงานรัฐไปสู การ
พัฒนาเปนบริการดิจิทัลเพ่ือการใหบริการแกประชาชน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดการดำเนินงานของ สพร. ท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร  เปาหมาย ตัวชี้วัด ความสอดคลองกับการดำเนินงาน

ของ สพร. 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู
การเปนรัฐบาลดจิิทัล 
แผนงาน  
1. จัดใหมีบริการอัจฉริยะ 

(Smart Service)      
2. ปรับเปลี่ยนการทำงาน

ภาครัฐดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหมี
ประสิทธิภาพและมีธรร
มาภิบาล 

3. สนับสนุนใหมีการ
เปดเผยขอมูลท่ีเปน
ประโยชน (Open 
Data) และให
ประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการทำงาน
ของรัฐ (Open 

1. บริการภาครัฐ
ตอบสนองประชาชน 
ผูประกอบการทุก
ภาคสวนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และ
แมนยำ 

 
     
 

1.1 ลดการใชสำเนาเอกสาร
ในบริการของภาครัฐ 
(Smart Service) 

1.2 มีระบบอำนวยความ
สะดวกผูประกอบการ
ในการดำเนินธุรกิจ 
(Doing Business 
Platform) โดยมีการ
จัดทำระบบสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจในชวง
เริ่มตน 

1.1.1 ระบบ GDX Platform ท่ีรองรับ
การเช่ือมโยงขอมลูกับ
แพลตฟอรมอ่ืน ๆ 

1.2.1 ระบบ Digital ID Platform ท่ี
สามารถใชงานไดจริง 

1.2.2 การพัฒนาแพลตฟอรมดจิิทัล
ภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนใหเกิด
บริการสาธารณะแบบเบ็ดเสรจ็ 

1.2.3 บริการในระบบ Biz Portal ท่ี
สามารถใหบริการแบบ full 
system 

2. ประชาชนเขาถึง
ขอมูลภาครัฐได
สะดวก และ
เหมาะสม เพ่ือ
สงเสริมความโปรงใส 
และการมีสวนรวม
ของประชาชน 

2.1 อันดับการประเมินดัชนี 
Corruption 
Perception Index 
ของไทยดีข้ึน 10 
อันดับ 

2.2 ดัชนี e-Participation 
ใน UN e-

2.1.1 (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทัิล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2563-
2565  
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ยุทธศาสตร  เปาหมาย ตัวชี้วัด ความสอดคลองกับการดำเนินงาน
ของ สพร. 

Government) เพ่ือ
นำไปสูการเปนดิจิทัล
ไทยแลนด 

4. พัฒนาแพลตฟอรม
บริการพ้ืนฐานภาครัฐ 
(Government 
Service Platform) 
เพ่ือรองรับการพัฒนา
แอปพลิเคชันหรือ
บริการรปูแบบใหมท่ี
เปนบริการพ้ืนฐานของ
ทุกหนวยงานภาครัฐ 

 
 

Government Index 
มีอันดับดีข้ึน 10 อันดับ 

3. มีโครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลภาครัฐ การ
จัดเก็บและบริหาร
ฐานขอมูลท่ีบูรณา
การ ไมซำ้ซอน 
สามารถรองรับการ
เช่ือมโยงการทำงาน
ระหวางหนวยงาน 
และใหบริการ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 มีกฎหมาย e-
Government ท่ีมี
หลักการครอบคลมุถึง
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตรรัฐบาลดิจิทัล 
กำหนดและรับรอง
มาตรฐานบริการดิจิทัล
ของภาครัฐ การปกปอง
ขอมูล ดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐ 
ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนและมาตรฐาน 

3.2 มีบริการโครงสราง
พ้ืนฐานกลางภาครัฐ 
(Government Shared 
Infrastructure/Data 
Center) ผานบริการ
เครือขายภาครัฐ (GIN) 
บริการ G-Cloud และ
ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกลางเพ่ือ
สื่อสารในภาครัฐ 
(MailGoThai) 

3.1.1 พ.ร.บ. การบริหารงานและการ
ใหบริการภาครัฐผานระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 การเข่ือมโยงกันผานเครือขาย

สื่อสารภาครัฐ (GIN) 
3.2.2 การใชงานระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสกลางเพ่ือการ
สื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 

 
 

 

 

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 จัดทำข้ึนตามวัตถุประสงคของ 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซ่ึงกำหนดใหมีการจัดทำ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ และการจัดทำบริการสาธารณะ
ในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ  มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกันระหวาง หนวยงาน
ภาครัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศโดยสอดคลองกับวัตถุประสงค ตามมาตรา 
4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มุงเนนการ
บริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัลดวยการบริหารจัดการและ การบูรณา
การขอมูลภาครัฐ เพื่อใหการทำงานที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกันอยางมั่นคงปลอดภัยและ มีธรรมาภิบาล 
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อันจะกอใหเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและ ความสะดวกในการเขาถึงบริการของประชาชน และ
ภาคเอกชน พรอมท้ังเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดังแสดง
ในภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5 (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 5 

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 จึงเปนแนวทางหลักในการ
กำหนดแผนการดำเนินงานของ สพร. โดยแสดงความสอดคลองตามยุทธศาสตรของแผนกลยุทธ สพร. ระยะ 3 
ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับนี้ และ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ดังภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 

 
5 ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ป (2563 - 2565) วันพุธที่ 

9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หองอินฟนิต้ีบอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ 



แผนกลยุทธ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)  
 (ฉบับทบทวน) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 
 

 
ภาพท่ี 6 ความเช่ือมโยงของ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 และ แผนกลยุทธ  สพร. ระยะ 

3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 5

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 ที่มา : เอกสารนำเสนอในการประชุมเชงิปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) และการ

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คร้ังที่ 10/2563 ระหวางวนัที่ 25 – 26 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เซ็นทารา 
แกรนด มิคือราจบัช รีสอรท จ. ชลบุรี 
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ท้ังนี้ ในการดำเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตาม (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 

2563 – 2565 ไดกำหนดกรอบแนวทางของการพัฒนาตามสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงเปนกรอบโครงสราง

ระบบนิเวศนการพัฒารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Ecosystem) 5 ดังภาพท่ี 8 และ 

9 โดยมีองคประกอบท่ีเชื่อมโยงและสัมพันธกัน 7 องคประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การพัฒนาที่เปนพื้นฐาน (Foundation) เปนการพัฒนาพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล  

2. การพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation) เปนการพัฒนา

ชองทางเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชน สถาบันวิจัย นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยจาก

หนวยงานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการ 

และการทำงานของหนวยงานภาครัฐ โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก สำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (สพร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(DEPA) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) สำนักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(NIA) และสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

3. การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เปนการพัฒนาแพลตฟอรมกลางสำหรับ

สนับสนุนการทำงานของหนวยงานภาครัฐเพ่ือสงเสริมความคลองตัวในการทำงาน การแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางหนวยงาน และการใหบริการในรูปแบบดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐไดแบบเบ็ดเสร็จ 

4. การใหบริการประชาชนผานแพลตฟอรมกลางบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Customer 

Experience via End to End Services) เป นการพ ัฒนาแพลตฟอร มกลางสำหร ับการ

ใหบริการประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวตางชาติ การใหบริการขอมูลเปดภาครัฐเพื่อใหประชาชน 

และภาคธุรกิจเขาถึงขอมูลภาครัฐ และการสงเสริมการมีสวนรวมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส  

5. การปรับกระบวนการใหบริการภาครัฐ (Core Service Processes) เปนการดำเนินงานท่ี

ครอบคลุมการพัฒนาแพลตฟอรมกลาง และการใหบริการภาครัฐ โดยการดำเนินการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทำงาน และการใหบริการภาครัฐจากการทำงานแบบอนาล็อก หรือกึ่งดิจิทัล ใหเปน

การทำงานและการใหบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบซึ่งเปนบทบาทสำคัญของ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ในการขับเคลื่อน 

6. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เปนการสนับสนุนใหภาครัฐสามารถนำขอมูลที่รวบรวม

จากการทำงาน การปฏิบัติงานของหนวยงานมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงบริการภาครัฐ และพัฒนา

นโยบายใหสอดคลองกับลักษณะของความตองการของผูรับบริการ (Customer Centric) ท้ัง

ประชาชน และภาคธุรกิจ  



แผนกลยุทธ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)  
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7. ภาคีรวมดำเนินการ (Partners/Owners) การดำเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามสถาปตยกรรม 

และระบบนิเวศนของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนี้ จะไมสามารถดำเนินการไดหากขาดหนวยงานภาคี

อันไดแก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สำนักงานเลขาธิการสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานเลขาธิการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

ภาพท่ี 8 แผนภาพสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัลตาม (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
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ภาพท่ี 9 แผนภาพระบบนิเวศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

 

1.3 การประเมินผลการดำเนินงานของ สพร.  

สพร. ไดประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะของ
องคกรอยางตอเนื่อง ตั้งแต (1) การประเมินองคกรทุก 3 ป ซึ่งเปนการประเมินผลจากสถาบัน หนวยงาน 
องคกร หรือคณะบุคคลที ่มีความเปนกลาง และมีความเชี ่ยวชาญในดานการประเมินผลการดำเนินงาน            
(2) การสำรวจความพึงพอใจ (3) การวิเคราะหความคุมคาในการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล สามารถสรุปผล
การประเมินผลการดำเนินงานท่ีผานมาไดดังนี้  

1.3.1 การประเมินผลองคกรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 
การประเมินผลองคกรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 เปนการประเมินผล

องคกรตามที ่กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้ง สพร. โดยในแตละป ประกอบดวย มิติดาน
ประสิทธิผล เปนมิติท่ีประเมินในดานการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกรโดยสอดคลองกับการ
ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประเมินโดยตัวชี ้ว ัดในระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ และระดับ
ผลกระทบ มิต ิด านประสิทธิภาพ เปนการประเมินการดำเนินการโครงการสำคัญ ในแตละ
ปงบประมาณ โดยใชเกณฑการประเมินที่ประยุกตจาก Business Model Canvas และ มิติดานการ
พัฒนาองคกร ประเมินในดานการพัฒนาองคกร โดยใชเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA ระดับพื้นฐาน และ PMQA 4.0 ซึ่งเปนเกณฑที่สำนักงาน ก.พ.ร. ใชในการประเมิน
หนวยงานของรัฐในการเปนราชการ 4.0 โดยมีรายละเอียดการประเมิน ท้ัง 3 มิติ ดังนี้ 

(1) มิติดานประสิทธิผล ประเมินดวยตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ โดยแยก
เปน ตัวชี้วัดภายใน ซ่ึงประเมินจากผลผลิตโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร และตัวชี้วัด
ภายนอกซึ่งประเมินจากการประหยัดงบประมาณดานดิจิทัลของรัฐบาล และตัวชี้วัด
ดัชนีระดับสากล เชน ตัวชี้วัดดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจาก Waseda (Waseda - 
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IAC International Digital Government Ranking) และดัชนีความยากงายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) ผลการประเมินของตัวชี้วัดภายใน
ซึ่งเปนตัวชี้วัดผลผลิตมีคะแนนที่ลดลงตามลำดับปงบประมาณ แตในสวนกลุมตัวชี้วัด
ภายนอกกลับมีผลการประเมินสูงข้ึนตามลำดับ  

(2) มิติดานประสิทธิภาพ ประเมินโครงการโดยประยุกตเอาแนวทางของ Business Model 
Canvas ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสำคัญ 9 องคประกอบที่สะทอนประสิทธิภาพของ
การดำเนินการโครงการ ไดแก การวิเคราะหจำแนกกลุมเปาหมาย การบริหารความสัมพันธ
กับกลุมเปาหมาย การใชชองทางสองมอบ การประเมินผลสำเร็จ ความสอดคลองของคุณคา
หลักที่สงมอบ การบริหารกิจกรรมหลัก การบริหารทรัพยากร การบริหารพันธมิตรหลัก 
การบริหารโครงสรางตนทุน เม่ือพิจารณาในรายละเอียดรายยุทธศาสตรพบวาโครงการสวน
ใหญมีลักษณะของผลการประเมินที่คอนขางไปทางเดียวกัน มีจุดเดนเรื่องความสอดคลอง
ของคุณคาหลัก การบริหารพันธมิตร การบริหารกิจกรรมหลัก และจุดดอยที่มีผลประเมิน
นอยกวาในดานการบริหารความสัมพันธและชองทาง กลาวคือ หลายโครงการยังขาดการ
ประเมินผลความพึงพอใจ หรือการไดมาซึ่งขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ ความ
ตองการความคาดหวังตาง ๆ  รวมถึง ยังไมมีการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของ
ชองทางในการสื่อสารและสงมอบคุณคาของแตละโครงการ สวนโครงการ Agile จุดเดนคือ
การสื่อสารและการประเมินอยางตอเนื่อง แตมีจุดที่ยังตองปรับปรุงคือ การประเมินผล
สำเร็จของโครงการยังไมชัดเจน 

(3) มิติดานการพัฒนาองคกร ประเมินจากระดับความสำเร็จการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA ระดับพ้ืนฐาน) และระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) ซ่ึงผลการประเมินรวม พิจารณาท้ังในมุมของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA ระดับพื ้นฐาน รวมถึงการประเมินการพัฒนาหนวยงานของรัฐสูระบบ
ราชการ 4.0 ที่มีเปาหมายหลัก ไดแก ระบบราชการที่เปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน ระบบ
ราชการท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง หนวยงานของรัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดย
มีสวนที่เพิ่มเติมจาก PMQA ระดับพื้นฐานอยางมีนัยสำคัญ ไดแก แผนยุทธศาสตรที่สราง
ขีดความสามารถของประเทศ (ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสาธารณสุข และดาน
สิ่งแวดลอม) การกำหนดแผนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนประโยชนสุขของประชาชน ความรวมมือ
เครือขายภายในและภายนอกเพื่อประสานงานและสงมอบภารกิจใหดำเนินการแทน การ
สรางนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความตองการระดับบุคคล การบริหารระบบงานเปน
ดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ การพัฒนาบุคลากรท่ีมีแนวคิดผูประกอบการสาธารณะ มุงเนนการ
ประสานงานแนวระนาบ การมุงเนนการใชดิจิทัลเพ่ือลดตุนสรางความสามารถในการพัฒนา
กระบวนการ จากผลการประเมินซึ่งพบวามีจุดเดนในเรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร การ
วัด วิเคราะห และการจัดการความรู และมีจุดท่ีตองปรับปรุงในเรื่องของการใหความสำคัญ
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและผลลัพธการดำเนินงาน 

 

โดยสรุปประเด็นความทาทายในดานตาง ๆ ดังนี้  

(1) ความทาทายดานประสิทธิผลและความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร 
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- กำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรควรมุงเนนมุมมองเชิงรุกและเปาหมายที่ทาทายใน
ระดับผลลัพธและระดับผลกระทบที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานระดับโครงการ ใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

- มุงเนนในดานสิทธิบัตรและการสรางมูลคาเพ่ิมดวยทรัพยสินทางปญญา  
- พิจารณาและศึกษาความเปนไปไดดานการลงทุนรวมกับภาคเอกชน (Public 

Private Partnership: PPP) เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของการใหบริการ และการขยาย
ผลความรวมมือรวมกับภาคเอกชน นอกเหนือจากการมุงสรางบริการใหแกภาครัฐ
และประชาชนโดยตรง  

- พัฒนาโมเดลธุรกิจใหตอบสนองตอธุรกิจยุคใหม (New Business Model) การ
ยกระดับการสงเสริม Service Delivery แกพันธมิตร 

- วิเคราะหกลยุทธรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอยางเปนระบบและครบถวน 
พรอมกับบูรณาการแนวคิดดังกลาวไปสูการประยุกตใช  Big Data Analytics เพ่ือ
เพิ่มโอกาสดานการบริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และโอกาส
ทางการแขงขันในทุกมิติของประเทศตอไป  

(2) ความทาทายดานประสิทธิภาพและการบริหารโครงการ 

- กำหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดโครงการใหมีความทาทาย และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
องคกร มากยิ่งขึ้น โดยอางอิงจากเสียงสะทอนและความคาดหวังของผูรับบริการ 
มุงเนนในเรื่องประสบการณของผูรับบริการ (Customer Journey) เปนสำคัญ 

- นำผลการวิเคราะหผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ประเมินไดจากการดำเนิน
โครงการมาวิเคราะห หาประเด็นในการพัฒนาตอยอด เพื่อจัดรูปแบบการดำเนิน
โครงการใหมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
และขยายผลกระทบเชงิบวกใหเกิดประโยชนในวงกวางตอไป 

- ลดตนทุนตอหนวยในระดับโครงการ โดยใชผลการศึกษาตนทุนตอหนวย  
- ทบทวนความสัมพันธกับพันธมิตร และหนวยงานที ่ดำเนินการรวมกันในแตละ

โครงการเปนประจำทุกป ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการรวมกันกับพันธมิตร
เดิม รวมถึงการมองหาโอกาสใหม ๆ ในการดำเนินการรวมกับพันธมิตร  

- ศึกษาประสิทธิภาพของชองทางการสงมอบคุณคา การใหบริการและการติดตอกับ
กลุมผูรับบริการในแตละชองทาง เพื่อนำผลการสำรวจที่ไดมาปรับปรุงชองทางใน
การสงมอบคุณคาตอไป  

- ปรับปรุงการสำรวจความพึงพอใจ โดยเสริมการสำรวจความเชื่อมั่น เพื่อให สพร. 
ทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอความเชื่อม่ันของผูรับบริการ  

(3) ความทาทายดานการพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการภาครัฐ 

- วิเคราะหผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ จากการดำเนินการตามภารกิจของ 
สพร. มุงเนนการติดตามความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตอผลการดำเนินการตาม
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แผนยุทธศาสตร โดยพิจารณาในลักษณะของกิจกรรมเชิงรุกเพื ่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลง 

- ปรับมุมมองของบุคลากร สพร. ในดานการบริหารความสัมพันธกับผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย กำหนดและแบงกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยท่ี
บุคลากรทุกสายงานตองมีความเขาใจและเห็นภาพเดียวกัน  

- เสริมความเขมแข็งของการบริหารจัดการความรู  สรางบรรยากาศใหบุคลากร
ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานอยางตอเนื่อง จัดใหมีกิจกรรมท่ีจะคนหาวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศภายในองคกร มีการสื่อสาร ถายทอดและขยายผลตอไป 

- มุงเนนการสรางความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร การปรับสภาพแวดลอมการ
ทำงานและเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกอนและหลังการปรับปรุง
ปจจัยตาง ๆ  

- ติดตามการดำเนินงานความเชื ่อมโยงของผลตัวช ี ้ว ัดกระบวนการกับผลการ
ดำเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ รวมถึงเชื่อมโยงความสำเร็จกระบวนการ
กับคุณภาพผลผลิตและบริการท่ีเก่ียวของของ สพร. 

- ปรับปรุงกระบวนการจากการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการของกระบวนการ 
เปรียบเทียบผลกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ วาผูรับบริการมีความพึง
พอใจตอการบริการดีขึ้นหรือไม เพราะสาเหตุใด เพื่อนำมาปรับปรุงบริการตอไปใน
อนาคต 

 
1.3.2 การสำรวจความพึงพอใจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ดวยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกำหนดใหองคการมหาชน
ทุกแหงตองดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการใชบริการจากผูรับบริการโดยตรง โดยเปน
ตัวชี้วัดหนึ่งที่ใชในการประเมินดานคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ที่ผานมา สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ไดจัดใหมีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจใน
การใหบริการของหนวยงานเปนประจำทุกป และสำหรับการสำรวจความพึงพอใจประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เปนการสำรวจในชวงระยะเวลาการใหบริการตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 
2562 – 28 กุมภาพันธ 2563 (รวมระยะเวลา 12 เดือน) เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการของสำนักงาน โดยมีผลการสำรวจดังนี้ 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของบริการ สพร. กลุมเปาหมายหนวยงานภาครัฐ 

จากผลคะแนนความพึงพอใจประจำปงบประมาณ 2563 พบวาคะแนนความพึงพอใจ
โดยรวมของบริการจาก สพร. มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2562 (เพิ่มขึ้น 0.22 คะแนน) 
สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคะแนนในบริการ GIN, MailGoThai และสถาบัน TDGA เปนหลัก 
โดยบริการ G-Cloud มีระดับคะแนนที่ 4.40 เทากับป 2562 และมีบริการ GDX-OnWeb และ 
GDX-API ท่ีเปนบริการใหมในปนี้ซ่ึงมีคะแนนอยูท่ี 3.85 และ 4.25 ตามลำดับ 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจของบริการ สพร. กลุมเปาหมายภาคประชาชน 

จากผลคะแนนความพึงพอใจประจำปงบประมาณ 2563 พบวาคะแนนความพึงพอใจ
โดยรวมของบริการจาก สพร. มีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปงบประมาณ 2562 (เพิ่มขึ้น 0.09 
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คะแนน) แตหากดูจากคะแนนความพึงพอใจของแตละบริการแลวจะพบวาทุกบริการมีการ
เพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจอยูในระบบที่สูงมากเกือบทุกบริการไมวาจะเปน info.go.th 
(เพิ่มขึ้น 0.45 คะแนน) data.go.th (เพิ่มขึ้น 0.42 คะแนน) และ GovSpending (เพิ่มข้ึน 0.32 
คะแนน) โดยบริการ BizPortal (เพิ ่มขึ ้น 0.12 คะแนน)  และ Government Smart Kiosk 
(เพ่ิมข้ึน 0.05 คะแนน) มีคะแนนเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากกลุมผูตอบแบบสำรวจ กลุมหนวยงาน
ภาครัฐ (ผูดูแลระบบ และผูใชงาน) และกลุมประชาชน สพร. ควรใหความสำคัญในการพัฒนา
ดานความเสถียรของระบบ และพัฒนาดานความรวดเร็วของระบบ เพื่อใหรองรับกับความ
ตองการในการใชดิจิทัลท่ีจะมีเพ่ิมข้ึนในอนาคต  
- สพร. ควรพัฒนาบริการและปดชองวางระหวางประสิทธิภาพบริการของ สพร. เอง และ

บริการของผูใหบริการอ่ืน เพ่ือลดโอกาสการถูกทดแทนโดยผูใหบริการรายอ่ืน 
- สพร. ควรเนนการพัฒนาการใหบริการของเจาหนาที่ เพื่อใหทันตอความตองการของกลุม

ผูใชงาน รวมถึง พัฒนาดานความรวดเร็วในการจัดการกับปญหา และความสามารถในการ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ท้ังนี้ ในการแกไขปญหาดังกลาว บริษัทฯ ขอแนะนำให สพร. 
ประเมินคุณภาพของเจาหนาที่ รวมถึงพัฒนาองคความรูของเจาหนาที่เพื ่อใหสามารถ
ใหบริการกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- สพร. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธบริการที่ สพร. สงมอบ ผานชองทางดิจิทัลตาง ๆ เพ่ือ
สรางความตระหนักรูใหแกประชาชน โดยชองทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดมากท่ีสุดคือ ชองทางโซเชียลมีเดีย 

- สพร. ควรพัฒนาใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางชองทางดิจิทัลและชองทางออฟไลนอยางไร
รอยตอ และควรพัฒนาใหบริการชองทางดิจิทัลมีความแมนยำ มีความสอดคลองกับบริการ
ออฟไลน เนื ่องจากกลุ มเปาหมายในปจจุบันมักจะมีการสืบคนขอมูลผานชองทาง
อินเทอรเน็ต กอนการเขาใชบริการ ณ หนวยงานภาครัฐเสมอ 

 

1.3.3 การวิเคราะหความคุมคาในการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

สำหรับการวิเคราะหความคุ มคานั ้นเปนการวิเคราะหผลเปรียบเทียบระหวาง

ผลประโยชน (Benefit) และตนทุน (Cost) ท้ังทางตรงและทางออมท่ีมีตอภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สราง

ความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชน  และการวิเคราะหความคุมคาในการดำเนินงาน

ดานรัฐบาลดิจ ิท ัล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบงเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก (1) 

ผลประโยชนทางตรงและทางออมในรูปแบบตัวเงิน (2) ผลประโยชนทางออมท่ีประเมินเปนตัวเงิน

ไมได และ (3) ความคุมคา ท่ีครอบคลุมการดำเนินงานใน 8 โครงการ โดยมีผลการวิเคราะหดังนี้  
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ตารางที่ 5 รายละเอียดผลการวิเคราะหความคุมคาในการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตรและโครงการ ผลประโยชน คาใชจาย ความคุมคา  
พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสรมิ สนับสนุนภาครัฐสูการประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2,875,548,556 299,279,661 2,576,268,895 

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนา
แพลตฟอรมเพ่ือสนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกในการใหบริการแกภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ 

Government Data 
Exchange 

782,333,347 70,774,068 711,559,279 

One Stop Service 732,808,671 70,442,807 662,365,864 
Common Platform 

 
3,299,713 -3,299,713 

โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนา
แพลตฟอรมเพ่ือการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

MailGoThai 518,352,422 73,467,376 444,885,046 
e-Saraban, 
Conference 

842,054,116 77,661,271 764,392,845 

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาระบบ
กลางดานกฎหมาย 

Law Portal 
 

3,634,426 -3,634,426 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐดวย
นวัตกรรมดิจิทัล   

104,419,795 20,861,337 171,659,727 

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลภาครัฐ 

DGTi, EEC 104,419,795 20,861,337 171,659,727 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : อำนวยความสะดวกภาครัฐ ดวยโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัล และสภาพแวดลอมใหม 

3,174,698,045 1,042,949,129 2,131,748,916 

 โครงการท่ี 5 โครงการพัฒนา
ศูนยบริการขอมลูเปดและการวิเคราะห
ขอมูลภาครัฐ (Open Government 
Data and Data Analytics Center) 

Open Government 
Data  

489,014,125 31,412,947 457,601,178 

โครงการท่ี 6 โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐท่ีมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

1. GIN  1,190,765,673 439,239,570 751,526,103 
2. G-CLOUD 1,494,918,247 498,982,707 995,935,540 

โครงการท่ี 7 โครงการจัดทำแนวทาง 
มาตรฐานและขอเสนอแนะการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 
Transformation) 

Policy Standards 
and Regulations 

 
73,313,905 -73,313,905 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาและเพ่ิมทักษะความสามารถบุคลากร
ภาครัฐดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 

104,419,795 65,845,176 38,574,619 

โครงการท่ี 8 โครงการการยกระดบั
ความสามารถและสรางความพรอมของ
บุคลากรเพ่ือสงเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Government Digital Skills) 

 TDGA   104,419,795 65,845,176 38,574,619 

รวม 992,466,985 1,428,935,303 4,918,252,157 
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1.3.4 การวิเคราะหผลสำรวจความผูกพันองคกรและความพึงพอใจในการใหบริการภายใน
ของ สพร. (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะหผลสำรวจความผูกพันองคกรและความพึงพอใจในการใหบริการภายใน 
ของ สพร. (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562     

Diagnose 3 Levels of Pain Point 

1. Organization Level 

- โครงสรางองคกรยังไมชวยใหเราบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ 
- องคกรไมสามารถดึงดูดบุคลากรที่องคกรตองการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางธรุกจิ 
- การออกแบบระบบการปฏิบัติงานและการใหบริการยังขาดความคลองตัวและรวดเร็ว ควรนำ

ระบบดิจิทัลมาประยกุตใช 
- การปฏิบัติงานยังขาดการเขื่อมโยงทกุสวนงานภายใน สพร. เขาดวยกนั  
- ยังไมมกีารจดัทำขอมูลที่จำเปนในการปฏิบัติงานและใหบริการทีเ่ปนปจจุบัน  
- การส่ือสารถึงผูปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวของยังไมทั่วถึง ไมอยูในรูปแบบที่เขาใจงายและนาสนใจ 

2. Management Level 

- องคกรนีเ้ปนองคกรที่ไมกลาเผชญิความเส่ียง 
- องคกรนีเ้ปนองคกรทีย่ังไมมกีารตัดสินใจที่เด็ดขาด  
- องคกรไมสามารถลงทุนไดอยางฉับไวกับแนวคิดใหม ๆ ซ่ึงจะชวยผลักดันสูความสำเร็จในอนาคต 
- องคกรนีเ้ปนองคกรที่ไมมุงเนนที่บุคลากร 
- ขาดการสรางบรรยากาศการทำงาน การสงเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานที่ด ี

3. Employee Level 

- องคกรนี้ไมเปนองคกรเชิงรกุ  
- องคกรไมสามารถรกัษาบุคลากรทีต่องการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจขององคกร 
- เจาหนาที่มีโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานที่องคกรแหงนี้ใน 
- องคกรมีจำนวนเจาหนาที่ไมเพียงพอที่จะทำใหสามารถทำงานใหสำเร็จลุลวงได 
- มีการแสดงออกตามคานิยมองคกรนอย 
- การพัฒนาทกัษะในการใหบริการของผูปฏิบัติงานโดยมุงเนนผูรับบรกิารเปนศูนยกลางยังมนีอย 
- การสงเสรมิความกาวหนาในงานของเจาหนาที่ยังมีนอย 

ที่มา: ผลการสำรวจความผูกพันองคกร (DGA Engagement Survey 2019) และ ผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการภายใน
ของ สพร.  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1.4 การปรับเปล่ียนภารกิจของ สพร.   

การเปลี่ยนแปลงภารกิจของ สพร. ในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจา
นุเบกษาไดประกาศใหพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562   
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหการบริหารงานภาครัฐและการจัดทําบริการสาธารณะเปนไปดวย
ความสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองตอการใหบริการและการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน  ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารงานและการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทาง
ดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐและการทํางานใหมีความสอดคลองกันและ
เชื่อมโยงเขาดวยกันอยางม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  โดยมุงหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ อํานวย
ความสะดวกในการใหบริการและการเขาถึงของประชาชน  และการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณะและ
สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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บทบาทของ สพร. ตาม พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล 

พ.ศ. 2562 มีหลักการและสาระสำคัญ 8 ประเด็นหลัก ดังตอไปนี้ 

หลักการและสาระสำคัญ 

1. กำหนดใหมีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที ่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผน
ระดับชาติ และหนวยงานของรัฐจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง 

2. กำหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอำนาจเสนอแนะ
นโยบาย และจัดทำแผน วางกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ กำหนดมาตรฐาน ขอกำหนดและ
หลักเกณฑเพ่ือเปนหลักการและแนวทางการดำเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัต ิ

3. กำหนดใหมีธรรมาภิบาลขอมูล เปนกรอบแนวทางกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการขอมูล การมีระบบบริหารจัดการและคุมครองขอมูล การมีมาตรการควบคุมและพัฒนา
คุณภาพขอมูล และการกำหนดนโยบายและกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนขอมูลของหนวยงาน
ของรัฐ 

4. กำหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทำขอมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลใหสอดคลองกัน และใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีระบบการชำระเงินทางดิจิทัล และระบบการพิสูจนยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พรอมท้ังการมี
มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการเขาสูบริการดิจิทัลของภาครัฐ 

5. กำหนดใหหนวยงานของรัฐเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันและลดการทำขอมูลซ้ำซอน โดย
ใชขอมูลท่ีหนวยงานของรัฐอ่ืนจัดทำกอนจัดทำขอมูลใหม พรอมกับการมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางทำ
หนาที่เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ
หนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล 

6. สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐใหเกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือ
อำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 

7. กำหนดใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลเปดในรูปแบบดิจิทัล และใหมีศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึง และรวมตรวจสอบการทำงานภาครัฐ รวมถึงนำขอมูลไปพัฒนาตอยอด
ได 

8. กำหนดใหสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ทำหนาที่อำนวยการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย 

ท้ังนี้ ผูอำนวยการ ของ สพร. มีหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

และ สพร. มีภารกิจตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติดังกลาว จำนวน 7 ขอ ดังนี้ 

ภารกิจ 

1. จัดทํารางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนด และราง
มาตรฐาน ขอกําหนด และหลักเกณฑเสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

2. ประสานงาน แนะนํา และใหความชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐในการดําเนินการ ใหเปนไปตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และมาตรฐาน ขอกําหนด และหลักเกณฑ  
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3. สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และวิจัย เพ่ือจัดทําตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม มาตรฐาน ขอกําหนด  และ
หลักเกณฑ และแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหนวยงานของรัฐ เพื่อรายงานผลตอคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

5. สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐใหเกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนด เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  

6. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการและความรูเกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับ ทักษะ
ความรูความสามารถของเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

การขับเคล่ือนแผนกลยุทธ 

เปาหมายภายใน 3 ปจากนี้ (พ.ศ. 2563 – 2565) สพร. จะเปนตัวกลางเพ่ือประสานงานใหหนวยงาน

ภาครัฐไดยกระดับการใหบริการภาคประชาชนบนระบบดิจิทัลเพ่ือแกปญหาการใหบริการของภาครัฐท่ีมีความ

ลาชา เพราะการใชเอกสารที่หลากหลายและมีขั้นตอนที่ยุงยาก ดวยเหตุนี้เองทาง สพร. จึงไดวางกลยุทธ 

สราง-เชื่อม-เปด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

• สราง : สรางแพลตฟอรมสำหรับใหบริการประชาชน โดยสิ่งที่รัฐบาลไดริเริ่ม เชน ปูพรมดวย 

Digital ID ที่ทำใหประชาชนมีตัวตนบนระบบดิจิทัล การลงนามทางอิเล็กทรอนิกส Electronic 

License E-payment ซึ ่งแพลตฟอรมดิจิทัลจะชวยใหภาครัฐสามารถใหบริการประชาชนได

รวดเร็ว ตรวจสอบติดตามได นอกจากนี้เองยังไดตั้งเปาในการใหบริการดิจิทัลเพ่ิมเติมซ่ึงจำแนกได

ใน 3 กลุมคือ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวตางชาติ เชน การตอวีซา เปนตน 

• เชื่อม : ปจจุบันหนวยงานภาครัฐตางมีขอมูลและแพลตฟอรมเปนของตัวเอง แตปญหาคือทำ

อยางไรถึงจะเชื่อมตอบูรณาการขอมูลเหลานั้นเขาหากันได อันจะทำใหสามารถลดขั้นตอน ความ

ซ้ำซอนในการใหบริการ และทำใหภาครัฐเชื่อมโยงขอมูลถึงกันไดเพื่อการใหบริการประชาชนท่ี

สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

• เปด : จะมีการเปดเผยขอมูลของรัฐบาลใหภาคเอกชน Startup หรือผู สนใจเขามาดึงขอมูล              

(ที่ไดรับอนุญาต) นำไปตอยอดเปนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอรมที่เกิดประโยชนตอไปในวงกวาง 

อยางไรก็ตามการนำแพลตฟอรมมาเชื ่อมตอกันทั ้งหมดนั ้นจะตองอยู บนพื ้นฐานของ Data 

Governance, Privacy Policy กฎหมาย และความม่ันคงปลอดภัยท่ีเชื่อถือได 

ทั้งนี้บทบาทของ สพร. ยังถูกกำหนดภายใตพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ

ผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 อีกดวย ดังนั้นเพ่ือใหทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและชองวางขององคกรเพ่ือ

จะนำไปสูการปรับเปลี่ยนบทบาทการดำเนินงานใหสอดคลองกัน จึงไดมีการวิเคราะหเพื่อหาชองวาง (Gap) 

ของบทบาทและหนาที่ระหวาง 1) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล 
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พ.ศ. 2562 2) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 และ3) แนว

ทางการดำเนินการของ สพร. เพ่ือกำหนดประเด็นท่ีตองดำเนินการ โดยแสดงดังตารางท่ี 7  

ตารางท่ี 7 แนวทางการดำเนินงานของ สพร. ภายใต พ.ร.บ.การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.ฎ. จัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 

พระราชกฤษฎกีาจัดต้ัง
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การใหบริการภาครัฐผานระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 

แนวทางการดำเนินการของ 
สพร. 

ประเด็นการดำเนินการ 

 [มาตรา 8] (1) พัฒนา บริหาร
จัดการ และใหบริการโครงสราง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยดีิจิทัล
และระบบการใหบริการหรือ
แอปพลิเคชันพ้ืนฐานในสวนท่ี
เก่ียวของกับรัฐบาลดจิิทัล 

[มาตรา 10] (1) จัดทำราง
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทาง
ท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจทัิล
กำหนด และรางมาตรฐาน 
ขอกำหนด และหลักเกณฑตาม
มาตรา 7 (3) เสนอคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดจิิทัล 
 
[มาตรา 10] (2) ประสานงาน 
แนะนำ และใหความชวยเหลือแก
หนวยงานของรัฐในการดำเนินการให
เปนไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ตามมาตรา 7 (1) และมาตรฐาน 
ขอกำหนด และหลักเกณฑตาม
มาตรา 7 (3) และตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 
[มาตรา 10] (4) ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา 
7 (1) มาตรฐาน ขอกำหนด และ
หลักเกณฑตามมาตรา 7 (3) และ
แผนปฏิบัติการหรือแผนงานของ
หนวยงานของรัฐตามมาตรา 5 วรรค
สาม เพ่ือรายงานผลตอ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

- จัดทำแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และให
ความชวยเหลือหนวยงาน
ของรัฐในการดำเนินการให
เปนไปตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยดีิจิทัล 

- พัฒนาระบบการ
ใหบริการหรือ
แอปพลิเคช่ันพ้ืนฐานท่ี
จำเปนในสวนท่ีเก่ียวของ
กับรัฐบาลดิจิทัล 
 

[มาตรา 8] (2) จัดทำมาตรฐาน 
แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ 
และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
และกระบวนการดำเนินงาน
เพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงขอมูล
และระบบการทำงานระหวาง
กันของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความ
สอดคลองกัน 

- จัดทำมาตรฐาน ขอกำหนด 
หลักเกณฑ แนวทาง และ
วิธีการเก่ียวกับการ
ดำเนินการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ตลอดจนกำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินการของหนวยงาน
ของรัฐในเรื่องดังกลาว 

 

        
 
 

- จัดทำธรรมาภิบาลขอมลู
ภาครัฐ และสงเสรมิ
สนับสนุนการจัดทำธรรมาภิ
บาลขอมูลภาครัฐเพ่ือเปน
หลักและแนวทางในการ
บริหารจดัการขอมลูของ
หนวยงานของรัฐ รวมท้ัง
เผยแพรและใหความรูความ
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พระราชกฤษฎกีาจัดต้ัง
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การใหบริการภาครัฐผานระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 

แนวทางการดำเนินการของ 
สพร. 

ประเด็นการดำเนินการ 

เขาใจเก่ียวกับธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐ ตลอดจน
ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัทำธรร
มาภิบาลขอมูลภาครัฐใน
ระดับหนวยงาน 

[มาตรา 8]      “(1) พัฒนา 
บริหารจดัการ และใหบริการ
โครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการ
ใหบริการหรือแอปพลิเคชัน
พ้ืนฐานในสวนท่ีเก่ียวของกับ
รัฐบาลดิจิทัล” 

[มาตรา 12 (3) จัดใหมีระบบการ
ชำระเงินทางดิจิทัลอีกชองทางหน่ึง 
กรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดให
หนวยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บ
เงินคาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ 
หรือคาใชจายอ่ืนใดจากประชาชน 
จากการใหบริการของหนวยงานของ
รัฐน้ัน และอาจตกลงกับหนวยงาน
ของรัฐแหงอ่ืนใหจัดเก็บเงินดังกลาว
แทนได] 

- จัดใหมีระบบการชำระเงิน
ทางดิจิทัล (แพลตฟอรม
การรับชำระคาธรรมเนียม
บริการภาครัฐ (e-
Payment Platform)) 

 

[มาตรา 12 (4) จัดใหมีระบบการ
พิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
เพ่ือประโยชนในการอำนวยความ
สะดวก ในการบริการประชาชน ซึง่มี
มาตรฐานและแนวทางท่ีสอดคลอง
กันตามท่ีคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลกำหนด] 

- จัดใหมีระบบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(แพลตฟอรมการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(Digital ID & Signature)) 

 

[มาตรา 12 (5) จัดใหมีมาตรการหรือ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยัใน
การเขาสูบริการดิจิทัลของหนวยงาน
ของรัฐ เพ่ือใหมีความพรอมใช 
นาเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบได 
โดยอยางนอยตองจัดใหมีระบบ
ปองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือ
ความเสีย่งทางไซเบอรตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร] 

- จัดใหมีมาตรการหรือระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภยั
ในการเขาสูบริการดิจิทัล  

 

[มาตรา 8] (3) สงเสริมและ
สนับสนุนการบูรณาการและ
แลกเปลีย่นขอมูลระหวาง
หนวยงานของรัฐ การเปดเผย
ขอมูลภาครัฐผานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และเปนศูนยกลางการ
แลกเปลีย่นทะเบียนขอมูล

[มาตรา 15 ใหม ีศ ูนยแลกเปลี ่ยน
ขอมูลกลางทำหนาท่ีเปนศูนยกลางใน
การแลกเปลี ่ยนขอม ูลด ิจ ิทัลและ
ทะเบียนดิจิทัลระหวางหนวยงานของ
รัฐ] 
 

- การเปดเผยขอมลูภาครัฐ
ผานเทคโนโลยดีิจิทัล  

- ศูนยกลางการแลกเปลี่ยน
ทะเบียนขอมูลดิจิทัลภาครัฐ 

- เรงสงเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการและ
แลกเปลีย่นขอมูล
ระหวางหนวยงานของรัฐ 
การเปดเผยขอมลูภาครัฐ
ผานเทคโนโลยดีิจิทัล 
และเปนศูนยกลางการ
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พระราชกฤษฎกีาจัดต้ัง
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การใหบริการภาครัฐผานระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 

แนวทางการดำเนินการของ 
สพร. 

ประเด็นการดำเนินการ 

ดิจิทัลภาครัฐเพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการใหบริการ
ประชาชนและในการ
ดำเนินงานของหนวยงานของ
รัฐ 

[มาตรา 18 เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใหบริการแกประชาชนและ
การดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ
ผานระบบดิจิทัล ใหมีศูนยกลาง
ขอมูลเปดภาครัฐในสำนักงานทำ
หนาท่ีในการประสานงานให
หนวยงานของรัฐจัดสงหรือเช่ือมโยง
ขอมูลตามมาตรา 17 และเปดเผยแก
ประชาชน] 
 
 [มาตรา 19 ในวาระเร ิ ่มแรก ให
สำน ักงานดำเน ินการให ม ีศ ูนย
แลกเปลี่ยนขอมูลกลางตามมาตรา 
15 เปนการช่ัวคราวแตไมเกินสองป] 

- ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ           
(Open Government 
Data) 

- ศูนยแลกเปลี่ยนขอมลูกลาง 

- การบูรณาการและ
แลกเปลีย่นขอมูลระหวาง
หนวยงานของรัฐ 

แลกเปลีย่นทะเบียน
ขอมูลดิจิทัลภาครัฐเพ่ือ
อำนวยความสะดวกใน
การใหบริการประชาชน
และในการดำเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐ 

[มาตรา 8] (4) สงเสริมและ
สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ
ใหบริการดจิิทัลแกผูเก่ียวของ 
 
[มาตรา 8] (5) พัฒนาบริการ
ดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดยีวท่ีประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย 

[มาตรา 10 ] (5 )  สน ับสน ุนการ
เชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงาน
ของรัฐใหเกิดบริการสาธารณะแบบ
เบ็ดเสร็จตามที่คณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจ ิทัลกำหนด เพื ่ออำนวย
ความสะดวกใหแกประชาชน 

- บริการดจิิทัลภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service & 
Digitization) พัฒนาบริการ
ดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวท่ีประชาชน
สามารถเขาถึงบริการได
อยางสะดวก รวดเร็ว และ
มั่นคงปลอดภยั รวมท้ัง
สนับสนุนการเช่ือมโยง
บริการดจิิทัลของหนวยงาน
ของรัฐใหเกิดบริการ
สาธารณะแบบเบ็ดเสรจ็ 

         

[มาตรา 8] (6) ใหคำปรึกษา
และสนับสนุนหนวยงานของรัฐ
ในการบริหารจัดการโครงการ
ดานเทคโนโลยดีิจิทัล รวมถึง
สงเสริม สนับสนุน ใหบริการ
วิชาการ และจดัอบรมเพ่ือ
ยกระดับทักษะความรู
ความสามารถของเจาหนาท่ี
ของรัฐดานรัฐบาลดิจิทัล 

[มาตรา  10 ] ( 6 )  ส  ง เ ส ร ิ มและ
สนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ
และความรูเกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับทักษะความรูความสามารถ
ของเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือประโยชนใน
การปฏิบัติหนาที่และดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

- ยกระดับทักษะดิจิทัลของ
บุคลากรภาครัฐ จดัอบรม  
ความรูเก่ียวกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เพ่ือยกระดับ
ทักษะความรูความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ 
 

- สงเสริมและสนับสนุน
การใหบริการวิชาการ 
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พระราชกฤษฎกีาจัดต้ัง
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การใหบริการภาครัฐผานระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 

แนวทางการดำเนินการของ 
สพร. 

ประเด็นการดำเนินการ 

[มาตรา 8] (7) ศึกษา วิจัย 
สรางนวัตกรรม และสงเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการ 
งานวิจัยและนวัตกรรมในการ
พัฒนารัฐบาลดจิิทัล 

[มาตรา 10] (3) สำรวจ เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห และวิจัย เพื่อจัดทำ
ตัวชี ้วัด ดัชนี สนับสนุนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 - สงเสริมและสนับสนุน 
งานวิจัยในการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

[มาตรา 8] (8) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของหนวยงานของ
รัฐท่ีรับผดิชอบในการจัดทำ
กรอบการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการประจำปท่ีเก่ียวกับ
การดำเนินงานดานรัฐบาล
ดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนงานและ
แผนระดับชาติท่ีเก่ียวกับรัฐบาล
ดิจิทัล 

[มาตรา 10] (2) ประสานงาน 
แนะนำ และใหความชวยเหลือแก
หนวยงานของรัฐในการดำเนินการให
เปนไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ตามมาตรา 7 (1) และตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 
[มาตรา 10] (3) สำรวจ เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห และวิจัย เพ่ือจัดทำ
ตัวช้ีวัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเสนอตอคณ 
 
[มาตรา 10] (4) ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา 
7 (1) มาตรฐาน ขอกำหนด และ
หลักเกณฑตามมาตรา 7 (3) และ
แผนปฏิบัติการหรือแผนงานของ
หนวยงานของรัฐตามมาตรา 5 วรรค
สาม เพ่ือรายงานผลตอ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

- กรอบการจัดสรร
งบประมาณบูรณาการ 

- จัดทำตัวช้ีวัด ดัชนี
สนับสนุนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

- จัดทำและทบทวน
แผนปฏิบัติการหรือ
แผนงาน นโยบาย และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริหารงานและการ
ใหบริการภาครัฐผานระบบ
ดิจิทัล 

- เตรียมการดำเนินงาน
เพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
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บทท่ี 2 วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของ สพร. 

2.1 วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“นำภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล” 

วิสัยทัศน 

 

สพร. ขับเคลื ่อนการดำเนินงาน และ การใหบริการประชาชน ผานคานิยมหลักขององคกร 
CHANGE  ซ่ึงเปนทิศทางการดำเนินงาน บุคลากรภายใน สพร. ตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ประกอบดวย 

• Co-Creation รวมมือกับเครือขายสรางสรรคสิ่งใหมสูรัฐบาลดิจิทัล สรางสรรคนวัตกรรมดิจิทัล ดวย
การทำงานแบบบูรณาการรวมกันกับเครือขายโดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุด  

• High Performance สรางผลงานคุณภาพ มุงสรางผลงานคุณภาพและผลลัพธเชิงประจักษ คิดและ
พัฒนาตอยอดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด ดวยแรงกายแรงใจอยางเต็มกำลังความสามารถ  

• Agility ปรับตัวใหเร็ว คลองตัวสูง วองไวตอการเปล่ียนแปลง เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง คลองตัวสูง
แสวงหาวธิีการ กลาลองทำสิ่งใหม และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

• Nation First ประโยชนของประเทศสำคัญท่ีสุด เห็นแกสวนรวม ยึดประโยชนชาติเปนสำคัญ 

• Good Governance โปรงใส ตรวจสอบได มีจิตสำนึกปฎิบัติตามหนาที ่ดวยความสุจริต โปรงใส 
ตรวจสอบได 

• Entrepreneurship มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม มึความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดเปน กลาคิด กลาตัดสินใจ 
พัฒนาตอยอดสิ่งใหม ๆ อยางตอเนื่อง  

คานิยม 
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พันธกิจ สพร.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ปรับเปลี่ยนจากการเปนผูใหบริการ สูการเปนผูนำการขับเคลื่อน (DGA Transformation) 

 ขยายกลุมเปาหมายไปสูรัฐบาลทองถ่ิน (DGTi) 

 ปรับปรุงกระบวนการติดตามและตรวจสอบใหมีความโปรงใส (สตง. ป.ป.ช.) 

 สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการใหบริการของรัฐเพ่ิมข้ึน (Digital ID, DGTi) 

 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐผาน Learning Platform/ Personal Knowledge System (PKS) 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 สพร. มี
พันธกิจการดำเนินงานของสำนักงาน ดังนี้ 

1. พัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการใหบริการ
หรือแอปพลิเคชันพ้ืนฐานในสวนท่ีเก่ียวของกับรัฐบาลดิจิทัล  

2. จัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ วิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการ
ดำเนินงานเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลและระบบการทำงานระหวางกันของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความสอดคลองกัน  

3. สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ การเปดเผย
ขอมูลภาครัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล และเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนขอมูลดิจิทัลภาครัฐ
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชนและในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐใหบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลแกผูเก่ียวของ  
5. พัฒนาบริการเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการได

อยางสะดวก รวดเร็ว และม่ันคงปลอดภัย  
6. ใหคำปรึกษา และสนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

รวมถึงสงเสริม สนับสนุน ใหบริการวิชาการและจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรูความสามารถ
เจาหนาท่ีของรัฐดานรัฐบาลดิจิทัล 

7. ศึกษา วิจัย สรางนวัตกรรม และสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและงานนวัตกรรมใน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

8. สนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐที ่ร ับผิดชอบในการจัดทำกรอบ การจัดสรร
งบประมาณบูรณาการประจำปที่เกี่ยวกับการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุน การ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติท่ีเก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัล   

 

พันธกิจ 

ทิศทางการดำเนินงานใหม พ.ศ. 2564 ของ DGA 
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• สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาเปน
เครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการบริการที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม (New Normal) ซ่ึง
ตองมีความรวดเร็ว ใชเวลานอย ทันตอเหตุการณ มีความเปนธรรมโปรงใส ตรวจสอบได เขาถึงการ
ใหบริการกับทุกกลุม  

• ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐไดอยางทั่วถึงและเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดโดยไมเสียคาใชจาย รวมถึงหนวยงานภาครัฐสามารถนำขอมูลที่ถูกตองไปใชในการ
กำหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• โปรงใสตรวจสอบได ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ให
เขามามีสวนรวมในประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาชน อาทิเชน การพัฒนาระบบกลางดานกฏหมาย 
(Law Portal) สำหรับใหประชาชนเสนอความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 

• สรางการมีสวนรวมของประชาชน โดยมุงเนน พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัย 
ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนและ
สนับสนุนใหเปนประเทศไทย 4.0 ท่ีสามารถกาวทัน ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดอยางยั่งยืน ดวย
หลักการ “ภาครฐัของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปาหมาย 
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บทท่ี 3 กลยุทธ สพร. และกลไกการขับเคลือ่นรัฐบาลดิจิทัล 

 

3.1 แผนท่ีกลยุทธของ สพร.  
องคกร หรือการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีสำคัญ ประเด็นความสามารถในการ

แขงขัน และการไดเปรียบทางธุรกิจ สพร. ไดกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับเปาหมายใน
การดำเนินงานในปจจุบัน โดยไดแบงกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ออกเปน 4 มุมมอง ไดแก (1) ผูมีสวนได
สวนเสีย หรือ ลูกคา (2) พันธมิตร/ การเงิน (3) กระบวนการภายใน (4) ความสามารถขององคกร โดยมี
รายละเอียดการวัดผลสำเร็จดังภาพท่ี 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 10 แผนท่ียุทธศาสตรของ สพร. 6

7 
 

 
7
  ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 
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วิธีการวัดผลความสำเร็จมีการปรับวิธีการวัดผลใหชัดเจนมากข้ึน สามารถสงมอบผลการดำเนินงานใน
แตละดานที่สามารถเชื่อมโยงและสัมพันธกันตั้งแตระดับความสามารถและกระบวนงานภายในไปสูผูมีสวนได
สวนเสียหรือลูกคาภายนอก ซึ่งจะเนนการสรางเครือขายพันธมิตรในการทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลไดรวดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมท้ังดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม โดย 
สพร. มีวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ดังนี้ 
1. สนับสนุนใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง สพร. หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนสวนหนึ่งในการ

กระตุนเศรษฐกิจของประเทศ ผานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยในชวงเริ่มตนประมาณการวาจะสามารถ

สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดอยางนอย 3 เทาของงบประมาณแผนดินท่ีไดรับการจัดสรรใหดำเนินการ 

2. สรางความรวมมือผานเครือขายพันธมิตร การสรางเครือขายความรวมมือนับเปนเรื่องสำคัญในการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล และถือเปนกลยุทธในการดำเนินงานที่จะชวยผลักดันให สพร. สามารถเดินหนาไดถึง

เปาหมายท่ีกำหนดไว และจากพันธมิตรท่ีดีท่ี สพร. เคยมีมาจะทำใหการสรางเครือขายความรวมมือนี้ชวย

ยกระดับการพัฒนาไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. การบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความจำกัดของงบประมาณแผนดินท่ีไดรับ สพร. 

จึงพยายามเรงรัดติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนดำเนินงาน และจัดสรรงบประมาณไปยัง

โครงการที่จำเปนเรงดวนเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เชน โครงการพัฒนาแพลตฟอรมพื้นฐานท่ีจำเปน

ของประเทศเพ่ือประชาชน เพ่ือการดำเนินธุรกิจ เพ่ือชาวตางประเทศ โครงการ open data เปนตน 

4. ความสามารถในการดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนด สพร. มีภารกิจท่ีสำคัญเรงดวนหลายดาน จึงตองเรงรัด

ติดตามใหสามารถดำเนินการไดตามแผน เพื่อใหไดผลสำเร็จตามที่ตั้งเปาหมายและเพื่อขยายผลการ

ดำเนินงานในปตอ ๆ ไป ซึ่งมีระบบงานภายในเพื่อการติดตามงานรายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส 

รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมการทำงานภายในเพ่ือสงมอบบริการท่ีดีใหกับลูกคาและผูมีสวน

เก่ียวของดวย 

5. ปรับปรุง พัฒนากระบวนงาน กลไกการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส จากที่สำนักงานมีการ

ปรับโครงสรางการทำงานจึงตองมีการปรับกระบวนงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหสอดคลองกับ

การทำงานและสามารถดำเนินงานไดรวดเร็วผานระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คำนึงถึงความสามารถในนำ

ขอมูลมาวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึนในท่ีสุด 

6. ความสามารถในการเปนองคกรดิจิทัล สพร. ตั้งเปาหมายในการปรับปรุงระบบงานใหเปนรูปแบบดิจิทัล
ทั่วทั้งองคกร โดยเริ ่มตนนำรองในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคาดวาจะสามารถขยายขอบเขตได
ครบถวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเจาหนาที่นำนวัตกรรมมาประยุกตใชกับ
การทำงานในระดับตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู การสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน
และการแลกเปลี่ยนความรูท่ีมีรวมกัน 

7. สรางวัฒนธรรมท่ีเนนประโยชนของแผนดิน และคุณคารวมในองคกร สพร. ไดปรับเปลี่ยนคานิยมองคกร

เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหมที่รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยปรับจาก i-CONNECT ไปสู CHANGE ท่ี

เนนการคิดถึงประโยชนของประเทศกอนประโยชนของตนเองและพวกพอง ซึ่งสงเสริมใหเกิดการสราง

บริการท่ีมีประโยชนหรือคุณคาตอสังคม 
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3.2 วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแผนงานภายใตแผนกลยุทธ สพร. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) 

ขณะที่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมุงเนนไปที่การปรับเปลี่ยนหนวยงานของรัฐใหเปนดิจิทัลเพื่อใหการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐดวยเทคโนโลยี รัฐบาล
ดิจิทัลมีเปาหมายชัดเจนในการยกระดับกระบวนการทำงานและการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสมโดยคำนึงถึง ความตองการ ความสะดวกสบายและประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ มีการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสรางความโปรงใส สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และนำไปสูการ
พัฒนาใหเกิดนวัตกรรมในทุกระดับ รวมทั้งการสรางระบบการบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพในทุก
ขั้นตอนเพื่อใหขอมูลภาครัฐมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน เพื่อสามารถนำขอมูลไปใชเพื่อการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รวมถึงบูรณาการการทำงานรวมกันไดอยางสะดวก รวดเร็วและมั่นคง
ปลอดภัย นำไปสูการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาและตอบสนองตอความตองการของประชาชนได
อยางถูกตองแมนยำมากยิ่งข้ึน บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยมีสำนักงานเปนหนวยงานกลางของระบบ
รัฐบาลดิจิทัล ทำหนาที่ใหบริการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐและหนวยงานอ่ืน
เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้ง ใหสำนักงานเปนหนวยงานทำหนาที่อำนวยการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมายเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อัน
เปนไปตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 
รวมทั ้ง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 และราง
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (พ.ศ. 2563 – 2565) ทั้งนี้ สำนักงานจึงกำหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงาน
ภายใตแผนแผนกลยุทธ  สพร.ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ไวดังนี้ 

ภาพท่ี 11 แผนกลยุทธ สพร. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) 8 

 
8 ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสำนกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 
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จากการศึกษาวิเคราะหความเชื่อมโยงแผนและนโยบายระดับชาติ และ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) และหลักการทำงานทั้ง 3 ขอ (1) Customer-centric เพื่อการทำ 
process redesign (2) De-regulation และ (3) Public-Private Partnership สถาปตยกรรมสำหรับการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Architecture) อันเปนแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ สพร. 
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับนี้ เพื่อเปนนโยบายและยุทธศาสตรที่นำไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
เปนรูปธรรม มีความชัดเจน และครบถวนสมบูรณ ตรงตามเปาประสงคของแผนตาง ๆ ผานขับเคลื่อนดวย 5 
ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 อำนวยความสะดวกภาครัฐดวยโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและ 
                   สภาพแวดลอมใหม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี 5 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกร   

 โดยมีรายละเอียดของแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

มุงเนนพัฒนาและสงเสริมการใชงานบริการภาครัฐผานแพลตฟอรมดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ใน
รูปแบบของแพลตฟอรมกลาง ซ่ึงออกแบบโดยใชความตองการของประชาชนเปนหลัก (Citizen Centric) โดย
รวบรวมบริการสาธารณะของภาครัฐที่ประชาชนและผูประกอบการสามารถใชบริการไดตั้งแตขั้นตอนการ
กรอกแบบฟอรม การตรวจสอบสถานะ การตรวจสอบขอมูล การชำระเงิน ฯลฯ ในรูปแบบการใหบริการแบบ 
Fully Digital Service เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการดิจิทัลของรัฐไดอยางเต็มรูปแบบ โดยสรางการ
รับรู มีมาตรการการกระตุนการใชงาน พรอมอำนวยความสะดวกในการใชงานในทุกขั้นตอน ตลอดจนพัฒนา
แพลตฟอรมเพ่ือยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ และผลักดันใหเกิดการทำงานรวมกัน 

1. เปาหมายและกลไกในการดำเนินงานรายยุทธศาสตร 

 

เปาหมายรายยุทธศาสตร กลไก 
หนวยงานรัฐมีกระบวนการทำงานท่ีเปนรูปแบบ
ดิจิทัล ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยาง
ท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 

1.1 สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐสงมอบบริการ
ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนบริการภาครัฐท่ีมีความพรอมสูง 
เพ่ือตอยอดไปสูการเปน Fully Digital Service 

1.3 บูรณาการความรวมมือ ยกระดับคุณภาพการบริการ
ดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจร (Digital end to end 
services)  ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

1.4 อำนวยความสะดวกแกหนวยงานรัฐ ในการ
ปรับเปลี่ยนสูการเปนองคกรดิจิทัล 
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2. แผนงานและโครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ขับเคลื่อนบริการ
ดิจิทัลภาครัฐเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใหบริการ  

แผนงานท่ี 1  
Digital Government 
Services 

โครงการท่ี 1 โครงการศูนยกลางขอมูลใหประชาชน 
ธุรกิจ และชาวตางชาติ ติดตอราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบ
วงจร ณ จุดเดียว (OSS) 
[แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล] 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฎหมาย 
(Law Portal) [แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล] 
โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (e-Saraban, Conference) 
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการติดตอสื่อสาร
ระหวางหนวยงาน (MailGoThai) 
โครงการท่ี 5 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ
บัตรสุขภาพ (Digital Health Passport: DHP)  
[แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล] 
โครงการท่ี 6 โครงการอำนวยความสะดวกภาครัฐ ในการ
ปรับเปลี่ยนไปสูการเปนองคกรดิจิทัล 
โครงการท่ี 7 โครงการสรางการรับรูดานการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) [แผนงานบรูณา
การรัฐบาลดิจิทัล] 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจทิัลภาครัฐ 

พัฒนานวัตกรรมการทำงานหรือการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และสรางกลไกความรวมมือใน
การทำงานรวมกับพันธมิตรท่ีเก่ียวของ ตอยอดไปสูการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมดิจิทัล ความรู และประสบการณ  
เพื่อใหเกิดตนแบบความรวมมือจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัย เอกชน วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 
ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ   
1. เปาหมายและกลไกในการดำเนินงานรายยุทธศาสตร 

 
2. แผนงานและโครงการสำคัญ 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  
ขับเคลื่อนบริการ
ดิจิทัลภาครัฐเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใหบริการ  

แผนงานท่ี 2 Digital 
Government 
Innovation 

โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 

โครงการท่ี 9 โครงการศูนยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 อำนวยความสะดวกภาครัฐ ดวยโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล  
  และสภาพแวดลอมใหม 

ยุทธศาสตรที่ 3 มุงเนนสงเสริมและสนับสนุนเพื่อใหบริการโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (Hard / 
Soft Infrastructure) โดยพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลอันจะชวยใหภาครัฐสามารถใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว 
สามารถตรวจสอบและติดตามได ดวยแพลตฟอรมดิจิทัลกลางท่ีสนับสนุนการไดรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
อาทิเชน การพิสูจนและยืนยันตัวตน การยื่นคำขอรับบริการและติดตามกระบวนการรับบริการ การรับชำระ
คาบริการหรือจายเงินชวยเหลือ การขอรับใบอนุญาต การพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อการบริหารจัดการขอมูล
ภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพขอมูล ปรับเปลี่ยนขอมูลปจจุบันใหเปนขอมูลดิจิทัลท่ีไดมาตรฐานตามหลักธรร

เปาหมายรายยุทธศาสตร กลไก 
เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐท่ีเพ่ิมขีด
ความสามารถในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

2.1 บูรณาการความรวมมือในการนำผลิตภัณฑ/บริการ
นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐสูการสงมอบบริการท่ีมีคุณคา
แกประชาชน 

2.2 สรางการเขาถึงนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐของ
ประชาชนทุกกลุมท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

2.3 เตรียมความพรอม จัดหา พัฒนากลไก มาตรการ การ
ใหทุน รวมทุน สนับสนนุการขับเคลื่อนนวัตกรรม
ดิจิทัลภาครัฐรองรับการประยุกตใชนวัตกรรมดิจิทัล
ภาครัฐของหนวยงาน 

2.4 สรางภาคีเครือขายความรวมมือดานนวัตกรรมดิจิทัล
ภาครัฐสูการสูการใชประโยชน อยางท่ัวถึง เปนธรรม
โปรงใสและเทาเทียม 
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มาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) สรางนวัตกรรมและสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูล เชน การ
กำหนดนโยบาย การบริหารและการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา เปนตน  
 
1. เปาหมายและกลไกในการดำเนินงานรายยุทธศาสตร 

 
2. แผนงานและโครงการสำคัญ 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
อำนวยความสะดวก
ภาครัฐดวย
โครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลและ
สภาพแวดลอมใหม   

แผนงานท่ี 3 Data 
Governance 

โครงการท่ี 10 โครงการศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
และสงเสริมการเปดเผยและใชประโยชนจากขอมูล 
[แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล] 

แผนงานท่ี 4 Soft 
Infrastructure : 
Policy/ Standard 

โครงการท่ี 11 โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและ
ขอเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานท่ี 5 Digital 
Government 
Platform 

โครงการท่ี 12 โครงการศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง
ภาครัฐ (GDX) [แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล] 
โครงการท่ี 13 โครงการการพัฒนาระบบเครือขาย
สื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) 
[แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล] 
โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล
ภาครัฐท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย (GSI (DG Links)) 
โครงการท่ี 15 โครงการศูนยขอมูลภาครัฐ (DGA Data 
Center (DG Cloud))  

 

  

เปาหมายรายยุทธศาสตร กลไก 
เกิดดิจิทัลแพลตฟอรมภาครัฐท่ีสามารถใช
ประโยชนรวมกัน ไดอยางคุมคา (Sharing 
Economy) 

3.1 อำนวยความสะดวกหนวยงานรัฐใหมีขอมูลเปด
ภาครัฐ ในการใหบริการแกประชาชนและการ
ดำเนินงานของหนวยงานของรัฐผานระบบดิจิทัล 

3.2 จัดใหมีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติดานดิจิทัล 
เพ่ือใหหนวยงานรัฐดำเนินงานไดสอดคลองและไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3.3 สรางกลไกการมีสวนรวมใหภาครัฐและเอกชน
ยกระดับขีดความสามารถการใหบริการโครงสราง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐของประเทศ 

3.4 จัดใหมีดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือลดความซ้ำซอนและ
เพ่ิมความรวดเร็วในการพัฒนาบริการของภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 เพ่ิมทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทลั 
 มุงสรางและพัฒนาบุคลากรของรัฐใหปรับตัวตามกลไกการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปภายใตการ

ดำเนินงานรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล สรางแรงกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทำงาน เพิ่มพูนสมรรถนะ 
บุคลากรภาครัฐใหมีความรูและทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี (IT Literacy) ที่สำคัญจะตองมีการเสริมสราง 
ความรับผิดชอบตอหนาที่ดวยการสรางจิตสำนึกของบุคลากรภาครัฐใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูสึกนึกคิด
จิตใจ ที่คำนึงถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชน มีการทำงานที่เปนมืออาชีพและมี Service Mind 
ในการใหบริการกับประชาชนและหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง โดยปรับเปลี่ยนกลไกการทำงาน โดยปรับ
วิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เปน “การใหบริการที่ใหความสำคัญกับ
ผูรับบริการ” และพรอมเปดเผยขอมูลที่สามารถเปดเผยไดเพื่อเปนประโยชนตอทุกภาคสวนตามหลักการ 
“เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” 

1. เปาหมายและกลไกในการดำเนินงานรายยุทธศาสตร 

 

2. แผนงานและโครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิม
ทักษะความสามารถ
บุคลากรภาครัฐดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

แผนงานท่ี 6 Digital 
Government 
Workforce 

โครงการท่ี 16 โครงการยกระดับความสามารถและสราง
ความพรอมของบุคลากรเพ่ือสงเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Government Digital Skills) 

 

  

เปาหมายรายยุทธศาสตร กลไก 
บุคลากรภาครัฐมีทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
อยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

4.1 ใหความรู เสริมสรางทักษะบุคลากรภาครัฐเฉพาะ
ดานเทคโนโลยีดิทัล ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ จน
สามารถสนับสนุนองคกรใหเปนรัฐบาลดิจิทัล  

4.2 ใหคำปรึกษา แนะนำหนวยงานภาครัฐในการ
ยกระดับทักษะดานดิจิทัลท่ีจำเปนตอการปรับเปลี่ยน
องคกรใหเปนดิจิทัล  

4.3 รวมกับเครือขายพัฒนา และจัดทำหลักสูตรเพ่ือ
รองรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ีจำเปน เพ่ือการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

4.4 จัดใหมีระบบการเรียนรูแพลตฟอรมดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรภาครัฐ เพ่ือยกระดับทักษะการเรียนรู และ
เพ่ิมสมรรถนะจนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการทำงานไดอยางสัมฤทธิ์ผล 
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ยุทธศาสตรที่ 5 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกร 

สงเสริมใหเกิดการทำงานที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร โดยใชระบบและเครื่องมือ
ดิจิทัลตาง ๆ มาบริหารใหเกิดการทำงานที่รวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดตนแบบหนวยงาน
สมรรถนะสูง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการภายในองคกร ตลอดจนการทำให สพร. เปน
หนวยงานดิจิทัลตนแบบของหนวยงานภาครัฐในการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล  

1. เปาหมายและกลไกในการดำเนินงานรายยุทธศาสตร 

 
2. แผนงานและโครงการสำคัญ 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 เพ่ิม
ขีดความสามารถการ
บริหารจัดการองคกร 

แผนงานท่ี 7 DGA 
High Performance 
Organization 

โครงการท่ี 17 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถการ
บริหารจัดการองคกรดานดิจิทัล (High Performance 
Organization) 

เปาหมายรายยุทธศาสตร กลไก 
สพร. เปนองคกรดิจิทัลตนแบบ 5.1 ลดข้ันตอน กระบวนการทำงานใหมีความ คลองตัว 

รวดเร็ว มีความถูกตอง ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

5.2 ปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรางองคกรใหสนับสนุน
การดำเนินงานตามภารกิจใหม 

5.3 สรางสภาพแวดลอมใหม เทคโนโลยีท่ีพรอมใช และ
แรงจูงใจท่ีพรอมตอการเปนองคกรดิจิทัล  

5.4 สรางคานิยม และวัฒนธรรมใหม ของบุคลากร สพร. 
ท่ีจะรวมดวยชวยกันในการขับเคลื่อนใหเปนองคกร
ดิจิทัล  

5.5 เพ่ิมทักษะดานดิจิทัลใหบุคลากร สพร. มีความ
เชี่ยวชาญ รอบรู และถายทอดองคความรูนั้น ไปสู
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพองคกรได 
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Roadmap (แผนการดำเนินงาน)                   
Impact: สรางความคุมคาในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได 3 เทา ใน 3 ป 

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ก ความเส่ียงในการดำเนินงานของ สพร. 

สพร. ไดมีการกำหนดกรอบการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงท้ังในระดับองคกรและบริการ ซ่ึง

เปนไปตามคูมือการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองคการมหาชน โดยแบงประเภทความเสี่ยง

ออกเปน 5 ดาน ไดแก (1) ดานนโยบายและกลยทุธ (Strategic Risk : S) (2) ดานการปฏิบัติงาน 

(Operational Risk : O) (3) ดานการเงิน (Financial Risk : F) (4) ดานกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance 

Risk : C) และ (5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) การวางแผนและจัดทำแผน

ยุทธศาสตรของ สพร. มีประเด็นความเสี่ยงท่ีเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเสี่ยง 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และท่ี

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันศุกรท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

พรอมท้ัง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง มุงม่ันท่ีจะสอบทานแนวทางการ

ดำเนินงานใหเกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานนอยท่ีสุด ซ่ึงเปนประโยชนตอการดำเนินงานในภาพรวมของ 

สพร. และ เปนประโยชนตอการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้   

 ดานนโยบายและกลยุทธ (Strategic Risk : S) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ของ สพร. 

- แผนกลยุทธบริการ การสื่อสารและถายทอดนโยบาย รวมถึงการเตรียมความพรอมดาน

ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอองคกร 

 ดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) มีการจัดกระบวนการตาง ๆ การกำหนดระยะเวลา

การใหบริการ การบริหารบุคลากร รวมถึงการกำหนดระยะเวลาแตละกิจกรรมและบริการ โดย

ยึดกำหนดกรอบตามมาตรฐานสากล  

 ดานการเงิน (Financial Risk : F) มีการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณของแตละโครงการ 

และการติดตามและเรงรัดผลการเบิกจายเปนประจำทุกเดือน 

 ดานกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) มีการสำรวจ ศึกษา ใหความรู และเผยแพร

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ สพร. ท้ังในอดีตและปจจุบันท่ียังมีผลบังคับใชผาน

การจัดประชุม อีเมล  Intranet  Internet เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถรับรูและปฏิบัติตาม รวมถึงมี

การศึกษา ติดตามและทบทวนกฏ ระเบียบขอบังคับ เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานในแตละ

ข้ันตอนใหชัดเจนและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มีการนำมาตรฐาน ISO มาใชเปน

กรอบการดำเนินงานท้ังในสวนของความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และความตอเนื่องการ

ใหบริการ เปนตน  

สำหรับ สพร. มีประเด็นความเสี่ยงท่ีองคกรตองบริหารจัดการ 7 รายการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรและกลยุทธของ สพร. ท่ีกำหนดอาจไมเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลได แผนการลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ สามารถพิจารณาดำเนินการได 3 ดาน ดังนี้ ดาน

แผนการดำเนินงาน ควรมีการการทบทวนแผนกลยุทธ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (รวมถึงตัวชี้วัด) 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และมติท่ีประชุม
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คณะกรรมการ ดานบุคลากร  ควรดำเนินการพัฒนาเจาหนาท่ีตามแผน Training Roadmap เฉพาะ

กลุม เพ่ือการ Re-Skill/Up-Skill และดานงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ ควรพิจารณา

จัดทำและสรางความสอดคลองกับนโยบายหรือแผนระดับชาติท้ัง 3 ระดับ และใหถูกกระบุหนวยงาน

อยูภายใตนโยบายหรือแผนงานระดับชาติท้ัง 3 ระดับ และนำไปสูการใชขอมูลในการพิจารณาขอรับ

การจัดสรรงบประมาณตอไป 

2. การดำเนินงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการของ สพร. แผนการลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ ควรเนน

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเจาหนาท่ีเพ่ือประเมินความสำเร็จดานการพัฒนาทักษะเฉพาะ

ทางและสวนบุคคล  

3. ความพึงพอใจบริการหลักของ สพร. ต่ำกวาความคาดหวัง แผนการลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ให

พิจารณาถึงการนำความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุงบริการใหดีข้ึน รวมถึงการจัดหา

เครื่องมือเพ่ือชวยวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทำกลยุทธบริการ (Data Analytic) เพ่ือนำมา

วิเคราะหขอมูลใหครอบคลุมในทุกมิติ เชน ขอมูลสภาพแวดลอมอันสงผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ 

รวมถึงปญหาและความตองการของผูใชงานอยางแทจริง เปนตน 

4. เสถียรภาพทางการเงินของ สพร. สามารถพิจารณาจัดทำแผนการลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ไดโดย

การใชการประสานงานกับสำนักงบประมาณเพ่ือเจรจาเรื่องงบประมาณบุคลากรใหเปนไปตาม

อัตรากำลังท่ีผานมติ ครม. ซ่ึงสำนักงาน ก.พ.ร. เปนผูเสนอไวกอนในเบื้องตน และพิจารณาแนวทาง

อ่ืน ๆ ในเรื่องการบริหารอัตรากำลังเพ่ือรองรับการทำงานนอกเหนือจากการเพ่ิมอัตรากำลังในอนาคต 

5. การปฏิบัติงานอาจไมสอดคลองตามกฎหมายใหม ไดแก 

− พ.ร.บ. การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

− พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562  

− พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

แผนการลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ ควรเนนท่ีการให สพร. ดำเนินงานตามแผนการ

ดำเนินงานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Compliance) และนำเสนอผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Law Compliance) ตอท่ีประชุมฝายบริหาร เพ่ือใหสวนงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงหรือดำเนินการตาม

ผลการประเมินความสอดคลอง 

6. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ (Cyber Security) ยังไมเพียงพอ แผนการลดความเสี่ยงคือ

การดำเนินการประเมินความสอดคลองตาม พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 

2562 เพ่ือนำผลลัพธท่ีไดมาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy) ยังไมเพียงพอ แผนการลดความเสี่ยงท่ีสำคัญ คือ 

ประเมินความสอดคลองตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม เพ่ือนำผลลัพธท่ี

ไดแจงใหผูท่ีเก่ียวของนำมาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน พรอมกับจัดทำนโยบายคุมครอง

ขอมูลของสำนักงานซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานธรรมาภิบาลขอมูล เชน การจัดระดับชั้น

ความลับขอมูล การกำหนดสิทธิ์การเขาของขอมูล มาตรการดานความม่ันคปลอดภัยของขอมูล เปน
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ตน ท่ีสอดคลองตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงทบทวนและปรับปรุง

นโยบายและกระบวนการคุมครองขอมูลท่ีกำหนดในบริการตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายคุมครอง

ขอมูลของสำนักงาน 
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ภาคผนวก ข กระบวนการติดตามและประเมินผล สพร.  

สพร. มีแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนิน ตามภารกิจท่ีกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 2 สวน คือ การติดตามประเมินผล

ภายในองคกรและการประเมินผลภายนอกองคกร ดังนี้ 

1) การติดตามประเมินผลภายในองคกร ประกอบดวย 

• การวัดผลตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.)  

การวัดผลตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) ใน

การประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ไดกำหนดแนวทางการประเมินองคการ

มหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการประเมินองคการมหาชน กลไกและ

ข้ันตอนการประเมิน และเกณฑการพิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยมีการวัดผลดานประสิทธิผล ดานการผลักดันยุทธศาสตรของประเทศ ดาน

ประสิทธิภาพ ดานการตอบสนองประชาชน และดานการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ

องคการมหาชนซ่ึงเปนไปตามกรอบการประเมินองคการมหาชน รวมไปถึง การประเมินผลตาม

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ใหแกผูบริหาร หนวยงานท่ีรับการประเมิน และทุกภาคสวน

ท่ีเก่ียวของใหมีความรูความเขาใจท่ีเปนมาตรฐานในทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ 

• การประเมินผลตาม (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถเปนรัฐบาลดิจิทัลไดอยางเต็มรูปแบบ กลไกการขับเคลื่อน 

และประเมินผล เปนอีกหนึ่งสวนสำคัญในการผลักดันท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยในรางแผนฯ 

ไดกำหนดการติดตามประเมินผลไว 4 กลไกสำคัญ ไดแก กลไกเชิงนโยบาย กลไกการดำเนินงาน

และพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ กลไกการมีสวนรวมของหนวยงานภาคีและภาคเอกชน และ

กลไกการติดตามและประเมินผลโครงการ 

• การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ 3 ปและแผนปฏบิัติการรายป 

การประเมินผลการดำเนินงานเปนการตรวจสอบโดยใชรูปแบบการประเมินองคกร 

(Performance Appraisal Systems) ในดานตาง ๆ ท่ีสะทอนความสำเร็จขององคกร โดยมี

ตัวชี้วัดเปนกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ซ่ึงตัวชี้วัดจะเปนภาพสะทอนผลการ

ดำเนินงานท้ังในดานประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล รวมถึงใชเปนกรอบในการดำเนินงานในแต

ละปดวย 

• การประเมินผลทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของ

องคกร 
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การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) หมายถึง กระบวนการในการ

ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทำงานของบุคคลในขณะนั้น

เปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะท่ีองคกรคาดหวังในตำแหนงงานนั้น ๆ เพ่ือประเมินวาบุคลากร

ภายในหนวยงานมีสมรรถนะตามท่ีองคกรคาดหวังหรือไม  

2) การประเมินผลองคกรโดยภายนอก  

การประเมินผลองคกรเปนการประเมินเพ่ือสะทอนภาพการดำเนินงานโดยจะปรากฎเปน

ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล และการพัฒนาองคกรซ่ึงการประเมินดังกลาวเพ่ือเปนการตอบสนอง

ตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

พระราชกฤษฎวีาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 และ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 และ

ยังเปนการสรางโอกาสสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถขององคกร โดยการเสนอแนะวิธี

ปฏิบัติท่ีนำไปสูความสำเร็จ และเปดโอกาสใหมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานใหประสบ

ผลสำเร็จ ท่ัวท้ังองคกรตอไป 

การประเมินผลองคกรมีวัตถุประสงคของการประเมิน ไดแก (1) เพ่ือประเมินประสิทธิผล

ความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 (2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนงาน 

และโครงการ หรือกิจกรรมสำคัญในชวงระยะเวลาของแผน และ (3) เพ่ือใหมีแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการขององคกรใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับแกหนวยงานภาครัฐและผูใชบริการ 
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ภาคผนวก ค การวิเคราะหชองวางองคกร (Gap Analysis)  

ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ สพร. ตาม พ.ร.บ.การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดจิทัิล 
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.ฎ.จัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  
 

บทบาทการ
ดำเนินงาน
ของ สพร. 

บทบาทตาม พ.ร.ฎ. และ พ.ร.บ. ท่ีตองดำเนินการใหครบถวน 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

Policy 
Advisor 

Regulator Facilitator / 
Orchestrator 

Operator / 
Implementor 

Monitor / 
Enforcer 

Gap Analysis 

โครงสรางพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยดีิจิทัล  

x x   x      พัฒนา  

ระบบการใหบริการ
หรือแอปพลิเคชัน
พ้ืนฐาน 

x x   x      พัฒนา 

ระบบการชำระเงิน
ทางดิจิทัล 

x x x  x  

ระบบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล 

x x x  x  

มาตรการหรือระบบ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการเขา
สูบริการดิจิทัล 

x x x  x  

แพลตฟอรมดิจิทัล
กลาง 

x x x  x  

มาตรฐาน แนวทาง 
มาตรการ 
หลักเกณฑ และ
วิธีการทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 x   x  

ธรรมาภบิาลขอมลู
ภาครัฐ 

x x x  x  

ขอมูลตามภารกิจให
อยูในรูปแบบขอมูล
ดิจิทัล 

x x x  x  

กระบวนการหรือ
การดำเนินงานทาง
ดิจิทัล 

x x x  x  

กฎหมายท่ีเก่ียวของ x x x  x      จัดใหมี / 
ปรับปรุง  

การบูรณาการและ
แลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางหนวยงานของ
รัฐ 

x x  x x  
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ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  
 

บทบาทการ
ดำเนินงาน
ของ สพร. 

บทบาทตาม พ.ร.ฎ. และ พ.ร.บ. ท่ีตองดำเนินการใหครบถวน 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

Policy 
Advisor 

Regulator Facilitator / 
Orchestrator 

Operator / 
Implementor 

Monitor / 
Enforcer 

Gap Analysis 

การเปดเผยขอมูล
ภาครัฐผานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

x x  x x  

ศูนยกลางการ
แลกเปล่ียนทะเบยีน
ขอมูลดิจิทัลภาครัฐ 

x x   x      สงเสริม / สนับสนุน 
/ จัดทำ / เปน 

ศูนยกลางขอมูลเปด
ภาครัฐ 

x  x        กำกับ / ติดตาม  

ศูนยแลกเปล่ียนขอมูล
กลาง 

x  x    

บริการดิจิทัล x x  x x   
บริการดิจิทัลภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว 

x x   x  

การบริหารจัดการ
โครงการดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

x x   x  

วิชาการ x x  x x      สงเสริม / สนับสนุน 
/ ใหบริการ 

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ 

 x x    

งานวิจัยและนวัตกรรม  x   x      วจิัย 
กรอบการจัดสรร
งบประมาณบูรณาการ 

x x  x x  

แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

x          กำกับ / ติดตาม / 
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 x x x x  

ปฏิบัติการหรือแผนงาน 
นโยบาย และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานและการ
ใหบริการภาครัฐผาน
ระบบดิจิทัล 

x x x x   
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ภาคผนวก ง รายละเอียดแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) ณ เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  
เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2564 2565 
กิจกรรมท่ี 1 พลิกโฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐเพ่ือเปนแพลตฟอรมของทุกภาคสวนสำหรับแกไขปญหาและ
เยียวยาประเทศภายหลัง COVID-19  
1.1 ประชาชนมีรายได มี

งานทำ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
อยางพอดี พอมี และ
พอเพียง  

1.2 ประชาชนไดรับการ
ดูแลและเขาถึงบริการ
รวมถึงขอมูลดิจิทัล
สำคัญของภาครัฐท่ีมี
คุณภาพและตรงตาม
ความจำเปนท้ังใน
สภาวการณปกติและ
ฉุกเฉินเรงดวน  

1.3 ประชาชนมีความ
เช่ือมั่นในการเขาใช
บริการดจิิทัลของ
หนวยงานภาครัฐ  

1.4 ภาครัฐมีการพัฒนา
และนำ Digital 
Platform มาใช
สำหรับการพัฒนา
และการแกไขเยยีวยา
ประเทศอยางรวดเร็ว
และทันการณใน 4 
ดาน ไดแก  

1. ดานการมีรายไดและมี
งานทำ  

2. ดานสุขภาพและ
สาธารณสุข  

3. ดานการเกษตร (การ
บริหารจดัการน้ำ)  

4) ดานการทองเท่ียว  
1.4 ภาครัฐมีระบบขอมูล

และ Big Data 
สำหรับการบริการ 
การดำเนินงาน และ

(1) จำนวนบริการ
ดิจิทัลภาครัฐท่ีมี
คุณภาพและตรง
ตามความจำเปน
ท้ังในสภาวการณ
ปกติและฉุกเฉิน
เรงดวน  

มีข้ันตอนชัดเจน เปนรูปธรรม ใน
การพัฒนาบริการดิจิทัล ท่ีสามารถ
นำไปใชไดจริงในการแกไขปญหา
และตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน
ของประชาชนและภาคธุรกิจ  

มีแพลตฟอรมกลางของภาครัฐ 
(Government Platform) ท่ีใชได
จริงในการแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ ไดอยาง
รวดเร็ว  

(2) จำนวนระบบกลาง 
แพลตฟอรมกลาง 
รวมถึงหลักเกณฑ
มาตรฐานท่ี
เก่ียวของสำหรับ
การพัฒนาบริการ
ดานดิจิทัลของ
ภาครัฐท่ีมีการ
พัฒนาเสร็จสิ้น
และมีการเริ่มตน
ใชงานจริง  

มีรูปแบบแพลตฟอรมกลางของ
ภาครัฐ (Government Platform) 
เพ่ือแกไขปญหาผลกระทบจาก 
Covid-19  
ท่ีสามารถนาไปใชไดจริง  

แพลตฟอรมกลางของภาครัฐ 
(Government Platform) ท่ี
สมบูรณ ประกอบดวย ดานการมี
งานทำและสรางรายได สาธารณสขุ 
การทองเท่ียว และการเกษตร  

(3) อัตราการเขารับ
บริการดจิิทัล
ภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
(Digital service 
Adoption rate)  

มีกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ
อยางตอเน่ืองเพ่ือสรางความเขาใจ 
ความเช่ือมั่น (Trusted 
Ecosystem) เก่ียวกับนโยบายและ
การดาเนินงานของรัฐบาลท่ีชัดเจน 
ควบคูไปกับระบบการติดตามผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

ประชาชนมีความเช่ือมั่นและมีอัตรา
การเขารับบริการดิจิทัลของ
หนวยงานภาครัฐในภาพรวมเพ่ิมข้ึน  
 

(4) จำนวนระบบ
ขอมูลและ Big 
data ภาครัฐท่ีมี
การบูรณาการ 
เปดเผย 
แลกเปลีย่น 
เช่ือมโยง และ
นำมาใชในการ
ตัดสินใจเชิง
นโยบาย การ

- มีพิมพเขียวในการใชประโยชน
ขอมูลภาครัฐและการจดัการเพ่ือการ
แลกเปลีย่นขอมูล (Data 
architecture) เพ่ือใหสามารถระบุ
ไดท้ังหนวยงานเจาของขอมูลและ
การระบุขอมลูท่ียังไมมีการจัดเก็บ 
รวมท้ังรูปแบบการเช่ือมตออยาง
เปนระบบกับศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC)  

- ระบบการใชประโยชนขอมูล
รวมกันของหนวยงานภาครัฐ 
(Shared application enabling 
services) ใน 4 ดาน ท่ีตองดาเนิน
การเรงดวนเพ่ือแกไข เยียวยา 
ผลกระทบจาก COVID-19 ไดแก 1) 
ดานการมรีายไดและมีงานทำ 2) 
ดานสุขภาพและสาธารณสุข 3) ดาน
การเกษตร (น้ำ) และ 4) ดานการ
ทองเท่ียวมีการเช่ือมตออยางเปน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
2564 2565 

การตัดสินใจ ในระยะ
เรงดวนเพ่ือแกไข
เยียวยาประเทศ ใน 4 
ดาน ท่ีเช่ือมตออยาง
เปนระบบกับศูนย
ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี 
(PMOC) และบริการ
สำคัญของภาครัฐ 
ไดแก  

1) ดานการมีรายไดและมี
งานทำ  

2) ดานสุขภาพและ
สาธารณสุข  

3) ดานการเกษตร (การ
บริหารจดัการน้ำ)  

4) ดานการทองเท่ียว 
  

ดำเนินงาน และ
การบริการภาครัฐ  

 

- มีสถาปตยกรรมองคกรตนแบบ 
(Enterprise Architecture) เปน
แนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู
องคกรดิจิทัลเต็มรปูแบบ (Digital 
Organization)  
 

ระบบกับศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) และบรกิาร
สาคัญของภาครัฐ  
- หนวยงานกลางมีการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการ 
การใหบริการประชาชน รวมท้ัง นำ
ขอมูลมาใชในการพัฒนานโยบาย 
และการตัดสินใจ เพ่ือปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารงานไปสูองคกร
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digital 
Organization) ไมนอยกวา 3 
หนวยงาน  

กิจกรรมท่ี 2 การสรางความยืดหยุน คลองตัว และทันการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารงานภาครัฐ  
2.1 โครงสรางและระบบ

การบริหารราชการ
ของสวนราชการ
ระดับกระทรวงและ
กรม มีความยืดหยุน 
คลองตัว ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
สามารถบูรณาการ
ระบบงาน เงิน คน ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐและ
สถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนและ
ประโยชนสูงสุดของ
ประเทศ  

 

ขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง สวน
ราชการระดับ
กระทรวงเปน นิติ
บุคคลและลดสภาพ
ความเปนนิติบุคคคล
ของสวนราชการระดับ
กรมในระยะแรก  

มีผลการศึกษา ทบทวนและ
สังเคราะหผลการศึกษาท่ีมีอยู
เก่ียวกับการลดความเปนนิติบุคคล
ของสวนราชการระดับกรม  

มีขอเสนอในการปรับเปลี่ยนให สวน
ราชการระดับกระทรวงเปน นิติ
บุคคล และลดความเปนนิติบุคคล
ของสวนราชการระดับกรม  

มีหลักเกณฑและ
วิธีการจัดโครงสราง
องคกรบริหารเฉพาะ
กิจ (Adhoc) และราง
กฎหมายหรือระเบียบ
ท่ีสามารถใชอานาจ
ของฝายบริหารในการ
บริหารราชการใน
สภาวการณท่ีมีความ
จาเปน ฉุกเฉิน 
เรงดวน และรูปแบบ 
Agile Organization  

มีหลักเกณฑและวิธีการจัดโครงสราง
องคกรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 
และรูปแบบ Agile Organization  
 

มีรางกฎหมายหรือระเบียบท่ีให
อำนาจฝายบริหารสามารถ
กำหนดใหมีหนวยงานท่ีมีการบริหาร
จัดการและบูรณาการในลักษณะ
องคกรบริหารเฉพาะกิจ  
 

มีหลักเกณฑและวิธี
มอบอำนาจการจดั

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบ
อำนาจการจัดสวนราชการท่ียืดหยุน 

มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอำนาจ 
การจัดสวนราชการรวมท้ังการนำ
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สวนราชการพรอม
ระบบประเมินความ
เหมาะสมการจัดสวน
ราชการ รวมท้ังการ
ประเมินประสิทธิภาพ
และความคุมคาการ
จัดสวนราชการและ
การบริหารงานภาครัฐ
ท่ีตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
และประโยชนสูงสุด
ของประเทศ  

คลองตัวและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
และแนวทางการประเมินความ
เหมาะสม 
ประสิทธิภาพและความคุมคาการจัด
สวนราชการ  
 

รองระบบประเมินความเหมาะสม
ประสิทธิภาพและความคุมคา การ
จัดสวนราชการท่ีตอบสนอง ความ
ตองการของประชาชนและ
ประโยชนสงูสุดของประเทศ  
 

มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานนอกสถาน
ท่ีตั้ง (Work From 
Anywhere) ท่ีรองรับ
วิถีชีวิตใหม (New 
Normal) เหมาะสม
กับสถานการณ
ปจจุบันและลักษณะ
งานขององคกร  

มีระบบการปฏิบัติงานภายในของ
หนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง 
(Work From Anywhere)  
 

มีการปรับปรุง/แกไขกฎระเบียบท่ี
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานนอก
สถานท่ีตั้ง (Work From 
Anywhere)  
 

กิจกรรมท่ี 3 การเปดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐเพ่ือความยืดหยุน คลองตัว และเชื่อมโยงกัน  
3.1 ภาครัฐสามารถ

บริหารจดัการ
กำลังคนไดอยางมี
เอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถสรรหา รักษา
เคลื่อนยาย และใช
ประโยชนกำลังคนใน
ภาครัฐใหตรงกับ
ความรูความสามารถ
ไดอยางคลองตัวเพ่ือ
ตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศใน
ดานตาง ๆ  

1. ขอเสนอการ
ปรับเปลีย่นระบบ
การบริหารจัดการ
กำลังภาครัฐใน
ภาพรวมจดัทำแลว
เสร็จ 

มีขอเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจดัการกำลังภาครัฐใน
ภาพรวมท่ีเปนรูปธรรมภายในสิ้นป 
พ.ศ. 2564 

- 

2. กฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑท่ี
เก่ียวของไดรับการ
แกไขแลวเสร็จ  

- มีการแกไขกฎหมายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาครัฐท่ีสาคญั
ภายในสิ้นป พ.ศ. 2565 

กิจกรรมท่ี 4 การสรางความเขมแข็งในการบริหารราชการเชิงพ้ืนท่ีโดยประชาชนเพ่ือประชาชน 
4.1 สรางความเขมแข็ง

ของระบบการบรหิาร
ราชการเชิงพ้ืนท่ี ให
ราชการในสวน

1. มีรูปแบบการ
ทำงานท่ีเนนการ 
บูรณาการใน
ประเด็นนโยบาย

มีรูปแบบการทำงานท่ีเนนการบูรณา
การในประเด็นนโยบายสำคัญ 
(Agenda) ของกรมและหนวยงานท่ี

มีรูปแบบการทำงานท่ีเนนการบูรณา
การในประเด็นนโยบายสำคัญ 
(Agenda) ของกรมและหนวยงานท่ี
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ภูมิภาคมีความ
คลองตัว สามารถ
บูรณาการระบบงาน 
ระบบแผนและ
งบประมาณ และ
ระบบบรหิารงาน
บุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยให
เกิดการสานพลัง 
(Collaboration) 
ระหวางภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาค 
เอกชน เพ่ือใหเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  

สำคัญ (Agenda) 
ของกรมและ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของในพ้ืนท่ี  

เก่ียวของในพ้ืนท่ี จำนวน 1 ประเด็น
นโยบาย  

เก่ียวของในพ้ืนท่ี จำนวน 1 ประเด็น
นโยบาย  

2. กรมและจังหวัดนำ
รูปแบบการทำงาน
เชิงบูรณาการ ไป
ปรับใชใหสอดคลอง
กับบทบาทภารกิจ 
และสอดคลองกับ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ 
และแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตร
ชาติท่ีเก่ียวของ  

กรมและจังหวัดนำรูปแบบการ
ทำงานเชิงบูรณาการไปปรับใช 
จำนวน 1 กรม / 2 จังหวัด  
 

กรมและจังหวัดนำรูปแบบการ
ทำงานเชิงบูรณาการไปปรับใช 
จำนวน ๑ กรม/๒ จังหวัด  
 

3. จำนวนจังหวัดท่ีมี
การพัฒนารูปแบบ
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการใน
จังหวัดท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิสูง  

จำนวน 5 จังหวัด 
 

จำนวน 10 จังหวัด 
 

4. ระดับความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีมีตอการใหบริการ
ประชาชนของศูนย
ดำรงธรรมของ
จังหวัด 

รอยละ 80 
 

รอยละ 80 
 

กิจกรรมท่ี 5 การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีมีความรวดเร็ว คุมคา โปรงใส ปราศจากการทุจริต  
5.1 หนวยงานภาครัฐ

สามารถดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางไดโดย
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ มีความ
คลองตัว โปรงใส 
ตรวจสอบได ผาน
ระบบสนับสนุนจดัซื้อ
จัดจางเปนแบบดจิิทัล
ในทุกข้ันตอน มี
การบูรณาการ และ
เช่ือมโยงขอมูลดาน

1. มีระบบสนับสนุน
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เปนแบบดิจิทัลใน
ทุกข้ันตอน  

- มีฐานขอมูลกลางเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประกอบดวย 
คุณสมบัติและราคาอางอิงของ
ผลิตภณัฑพ้ืนฐานไวเปนมาตรฐาน  

- มีระบบการบริหารโครงการงาน
กอสรางของภาครัฐ  

- มีระบบสนับสนุนจดัซื้อจัดจาง
ภาครัฐเปนแบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน  
 

2. มีกฎระเบียบ หรือ
กระบวนการจดัซื้อ
จัดจางภาครัฐท่ี
ไดรับการปรับปรุง
แกไขเพ่ือใหเกิด
ความคลองตัวใน

มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐท่ีไดรบัการ
ปรับปรุงแกไขไมนอยกวา 1 เรื่อง  
 

มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐท่ีไดรบัการ
ปรับปรุงแกไขไมนอยกวา 1 เรื่อง  
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การจัดซื้อจดัจางกับ
ระบบอ่ืน  ๆ อยาง
เต็มรปูแบบ  

5.2 มีระบบในการตดิตาม
และปองกันการทุจรติ
ท่ีรวดเร็ว มมีาตรฐาน 
สงเสริมบทบาท
ภาคเอกชน 
ประชาชน เขามามี
สวนรวมตรวจสอบ
ปองกันการทุจริต 
เพ่ือสรางความ
โปรงใส และการ
ทุจริตการจัดซื้อจดั
จางลดลง  

การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ และ
เกิดความคุมคา  

3. มีการเช่ือมโยง
ระบบฐานขอมลู
ดานการจดัซื้อจัด
จางของ
กรมบัญชีกลางกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ  

สามารถเช่ือมโยงระบบฐานขอมลู
ดานการจดัซื้อจัดจางของ
กรมบัญชีกลางกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
ไมนอยกวา 1 หนวยงาน  

สามารถเช่ือมโยงระบบฐานขอมลู
ดานการจดัซื้อจัดจางของ
กรมบัญชีกลางกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
ไมนอยกวา 2 หนวยงาน  

4. มีกลไกการบูรณา
การทำงานรวมกัน
ระหวาง
กรมบัญชีกลางและ
หนวยงานดานการ
ตรวจสอบการ
ทุจริต  

มีการรวมกำหนดแนวทางการบูรณา
การทำงานรวมกันระหวาง
กรมบัญชีกลางและหนวยงานดาน
การตรวจสอบการทุจริต  

มีกลไกการบูรณาการทำงานรวมกัน
ระหวางกรมบัญชีกลางและ
หนวยงานดานการตรวจสอบการ
ทุจริต  

5. มีผูแทนภาคเอกชน
และภาคประชาชน
เขามามสีวนรวม
ปองกันการทุจริต
ในโครงการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐเพ่ิม
มากข้ึน  

มีจำนวนภาคเอกชน ภาคประชาชน
เขามามสีวนรวมปองกันการทุจริตใน
โครงการจดัซื้อจัดจางภาครัฐเพ่ิมข้ึน
ไมนอยกวารอยละ 5 (เมื่อเทียบกับป 
พ.ศ. 2563)  

มีจำนวนภาคเอกชน ภาคประชาชน
เขามามสีวนรวมปองกันการทุจริตใน
โครงการจดัซื้อจัดจางภาครัฐเพ่ิมข้ึน
ไมนอยกวารอยละ 10 (เมื่อเทียบกับ
ป พ.ศ. 2563)  

 
  



 

64 
 

 

สำหรับกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ มีดังนี ้
กิจกรรมปฏิรูป เปาหมายและตัวชี้วัด

ของกิจกรรมปฏิรูป 
ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ประมาณการ

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1  
พลิกโฉมการ
บริหารงานและการ
บริการภาครัฐเพ่ือ
เปนแพลตฟอรมของ
ทุกภาคสวนสำหรับ
แกไขปญหาและ
เยียวยาประเทศ
ภายหลัง COVID-19 

1.1 ประชาชนมีรายได 
มีงานทำ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
อยางพอดี พอมี 
และพอเพียง  

1.2 ประชาชนไดรับการ
ดูแลและเขาถึง
บริการรวมถึงขอมูล
ดิจิทัลสำคัญของ
ภาครัฐท่ีมีคณุภาพ
และตรงตามความ
จำเปนท้ังใน
สภาวการณปกติ
และฉุกเฉินเรงดวน  

1.3 ประชาชนมีความ
เช่ือมั่นในการเขาใช
บริการดจิิทัลของ
หนวยงานภาครัฐ  

1.4 ภาครัฐมีการพัฒนา
และนำ Digital 
Platform มาใช
สำหรับการพัฒนา

2.1 จำนวนบริการดิจิทัล
ภาครัฐท่ีมีคณุภาพ
และตรงตามความ
จำเปนท้ังใน
สภาวการณปกติและ
ฉุกเฉินเรงดวน  

2.2 จำนวนระบบกลาง 
แพลตฟอรมกลาง 
รวมถึงหลักเกณฑ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ
สาหรับการพัฒนา
บริการดานดิจิทัล
ของภาครัฐท่ีมีการ
พัฒนาเสร็จสิ้นและมี
การเริม่ตนใชงานจริง  

2.3 อัตราการเขารับ
บริการดจิิทัล
ภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
(Digital Service 
Adoption Rate)  

2.4 จำนวนระบบขอมูล
และ Big Data 

ระยะตอยอดการ
พัฒนา  
1.1 สำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน)  

1.2 หนวยงานกลาง 
เชน สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การพัฒนาระบบ
ราชการ สำนัก
งบประมาณ 
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 
สำนักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพล
เรือน 
กรมบัญชีกลาง 

ระยะตอยอดการ
พัฒนา  
2564-2565 
 
ระยะขยายผล 
2566-2570  

ศูนยกลาง
ขอมูลให
ประชาชน 
ธุรกิจ และ
ชาวตางชาติ 
ติดตอราชการ
แบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร ณ 
จุดเดยีว  
21.6873 
 
โครงการศูนย
ขอมูลภาครัฐ  
1.0000 
 
รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น  
22.6873 

1. กำหนดมาตรฐาน แนวทางท่ีมีข้ันตอนชัดเจน เปน
รูปธรรม ในการพัฒนาบริการดิจิทัล แพลตฟอรมกลาง
ของภาครัฐ (Government Platform) ท่ีสามารถ
นำไปใชไดจริงในการแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการพ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ ท้ังน้ี ใน
การปรับเปลี่ยนหนวยงานภาครัฐไปสูการเปนองคกร
ดิจิทัล ตองเปดโอกาสใหภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพ เขา
มารวมดำเนินการในดานท่ีมีความจำเปนและเรงดวน 
เพ่ือขับเคลื่อนใหรวดเร็วและครอบคลุมกลุมเปาหมาย
ไดอยางท่ัวถึง 

2. เรงพัฒนาสถาปตยกรรมองคกรตนแบบ (Enterprise 
Architecture) เพ่ือใหองคกรภาครัฐสามารถประเมิน
และปรับเปลีย่นกระบวนการทำงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนท่ีไมจาเปน (Process Re-
engineering) กอนท่ีจะนำระบบดิจิทัลเขามาชวย
สนับสนุนการดำเนินงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันและ
เปลี่ยนแปลงไปสูองคกรดิจิทัลไดอยางเต็มรูปแบบ 
(The real digital organization)  

3. สรางระบบกลาง (Domain) เพ่ือเรงบูรณาการ
กระบวนการ ขอมลู และระบบงานในการแกไขปญหา 
เยียวยา และพัฒนาประเทศ ซึ่งหนวยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวของมาทำงานรวมกันเพ่ือแกไขปญหาเรงดวนบน
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และการแกไข
เยียวยาประเทศ
อยางรวดเร็วและ
ทันการณใน 4 ดาน 
ไดแก  

1) ดานการมีรายไดและ
มีงานทำ  

2) ดานสุขภาพและ
สาธารณสุข  

 3) ดานการเกษตร (การ
บริหารจดัการน้ำ)  

     4) ดานการ
ทองเท่ียว  

1.5 ภาครัฐมีระบบ
ขอมูลและ Big 
Data สำหรับการ
บริการ การ
ดำเนินงาน และ
การตัดสินใจใน
ระยะเรงดวนเพ่ือ
แกไขเยียวยา
ประเทศ ใน 4 ดาน 
ท่ีเช่ือมตออยางเปน 
14 ระบบกับศูนย

ภาครัฐท่ีมีการบูร
ณาการ เปดเผย 
แลกเปลีย่น 
เช่ือมโยง และ
นำมาใชในการ
ตัดสินใจเชิง
นโยบาย การ
ดำเนินงาน และ
การบริการภาครัฐ 

 
ระยะขยายผล 
หนวยงานภาครัฐ
ใหบริการประชาชน 

แพลตฟอรมเดียวกัน เสมือนเปนกระบวนการเดียวกัน 
โดย ดานท่ีตองเรงดำเนินการภายในป 2565 
ประกอบดวยการมีงานทำและสรางรายได สาธารณสุข 
การทองเท่ียว และการเกษตร  

4. ยกระดับความสามารถหนวยงานภาครัฐในการใช
ประโยชนจากการบูรณาการขอมลู โดยสรางพิมพเขียว
ในการใชประโยชนขอมูลภาครัฐและการจัดการเพ่ือ
การแลกเปลีย่นขอมลู (Data Architecture) เพ่ือให
สามารถระบุไดท้ังหนวยงานเจาของขอมูลและการระบุ
ขอมูลท่ียังไมมีการจดัเก็บ การเรงจัดระเบียบขอมลู
และจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) 
เพ่ือพัฒนาใหขอมูลมีคณุภาพ สามารถนำมาใช
ประโยชนในการตัดสินใจ การแกไขปญหาและการ
พัฒนางานบริการ ท้ังน้ีแตละหนวยงานตองมีการ
พัฒนาบุคลากรใหมีการเปดรับเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม (Technology Adoption) ควบคูไปดวย  

5. เรงพัฒนารูปแบบของการใชประโยชนขอมูลรวมกัน
ของหนวยงานภาครัฐ (Shared Application 
Enabling Services) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน เชน ในดานระบบการชำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-payment) เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
(E-document) และระบบการพิสูจนตัวตน (Digital 
ID) 
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ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี 
(PMOC) และ
บริการสำคัญของ
ภาครัฐ ไดแก  

1) ดานการมีรายไดและ
มีงานทำ 

2) ดานสุขภาพและ
สาธารณสุข  

3) ดานการเกษตร (การ
บริหารจดัการน้ำ)  

4) ดานการทองเท่ียว 

6. สำรวจและสรุปภาพรวมระดับความพรอมและวุฒิภาวะ
ขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให 
สพร. สามารถพิจารณาความกาวหนาในภาพรวม 
ควบคูไปกับการสนับสนุนและรวมดำเนินการกับ
หนวยงานเปาหมาย ท้ังในสวนของหนวยงานภาครัฐท่ี
มีบริการสำคญั (High Impact) และหนวยงานกลาง 
พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอรมดิจิทัลภาครัฐ ใหการ
บริหารงานและบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาของการปฏิรูปฯ ป 
2565 

7. ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค เพ่ือ
แกไขในสวนไมเอ้ือตอการพัฒนาหนวยงานภาครัฐไปสู
องคกรดิจิทัลและการสรางระบบกลางของภารกิจ
ภาครัฐ โดยเฉพาะในสวนของการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการองคกรภาครัฐ (Back Office) ใหเปน
ระบบเดียวกัน สามารถเช่ือมตอและเขาถึงเพ่ือใช
ประโยชนรวมกันไดอยางรวดเร็ว 

8. สื่อสารประชาสมัพันธอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสรางความเขาใจ ความเช่ือมั่น (Trusted 
Ecosystem) เก่ียวกับนโยบายและการดำนินงานของ
รัฐบาลใหเปนท่ีรับรูตอกลุมเปาหมายและรณรงคโดยมี
การสื่อสารเชิงรุกผานทางชองทางท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เขาใจไดงาย ทำให
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเห็นแนวทางการปฏิบัติท่ีควรดา
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เนินการ เกิดการมสีวนรวมตามบทบาทและหนาท่ีของ
ตนในการพัฒนาตอไป 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2  
การสรางความ
ยืดหยุน คลองตัว 
และทันการ
เปลี่ยนแปลงใน
ระบบการบริหาร
ราชการ  

  ผูรับผิดชอบหลัก 
สำนักงาน ก.พ.ร. 
 
ผูรับผิดชอบรวม 
1. สำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  
2. สำนักงบประมาณ  
3. สำนักงาน ก.พ.  
4. กระทรวงการคลงั 

   

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 
การเปดระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคลในภาครัฐเพ่ือ
ความยืดหยุน 
คลองตัว และ
เช่ือมโยงกัน  

ภาครัฐสามารถบริหาร
จัดการกำลังคนไดอยาง
มีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
สรรหา รักษาเคลื่อนยาย 
และใชประโยชน
กำลังคนในภาครัฐให
ตรงกับความรู
ความสามารถไดอยาง
คลองตัวเพ่ือตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศใน
ดานตาง ๆ 

2.1 ขอเสนอการ
ปรับเปลีย่นระบบ
การบริหารจัดการ
กำลังภาครัฐใน
ภาพรวมจดัทำแลว
เสร็จ  

2.2 กฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑท่ี
เก่ียวของไดรับการ
แกไขแลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบหลัก 
สำนักงาน ก.พ. 
 
ผูรับผิดชอบรวม 
1. สำนักงาน ก.พ.ร.  
2. สำนักงบประมาณ  
3. กระทรวงการคลัง 

(กรมบัญชีกลาง)  
4. สำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน)  

2564-2565 20 ลานบาท  
งบประมาณ
รายจาย
ประจำป  

1. เปลี่ยนระบบการทำงานดานบรหิารทรัพยากรบุคคล
เปนระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพ่ือการสรรหาคนดี คน
เกง เขาสูตำแหนงสำคัญไดทันการณ และปรับบทบาท
งานบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูงานเชิงกลยุทธของ
องคกร เพ่ือการใชประโยชนทรัพยากรบุคคลไดเตม็
ศักยภาพ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  

2. มีการจัดทำเอกสารอธิบายเรื่องบทบาทหนาท่ีของ
ตำแหนงระดับสูงท่ีสำคัญ (Role Clarification) ท้ัง
ตำแหนงการเมืองและประจำ และเปดเผยตอ
สาธารณะเพ่ือความโปรงใส และตรวจยันความ
รับผิดชอบไดอยางชัดเจน  
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5. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ  

6. องคกรกลาง
บริหารงานบุคคล
ตาง ๆ 

3. ขยายอายุเกษียณราชการสำหรบัเจาหนาท่ีของรัฐ
ตำแหนงตาง ๆ ยกเวนท่ีเปน นักบริหารและตองใช
สมรรถภาพทางกายในการปฏิบัตหินาท่ี จากอายุ 60 
ไปเปน 63 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเปน 
65 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2575  

4. มีการสำรวจอัตราเงินเดือนและรายไดรวมของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ในกลุมตำแหนงและสายงานตาง ๆ 
ในสวนราชการและองคกรภาครัฐท้ังหมด เพ่ือ
วิเคราะหเปรยีบเทียบอัตราเงินเดอืนและรายไดจริง
ของเจาหนาท่ีรัฐท่ีทำงานในลักษณะท่ีมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบใกลเคียงกัน เพ่ือใหการจัดทำโครงสราง
เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอ่ืนไดมาตรฐาน 
เปนธรรม ระหวางเจาหนาท่ีของรฐัภายในระบบ และ
ในตลาดแรงงานของประเทศ 

5. ปรับปรุงระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ อาทิ 
ระบบนักเรียนทุนรัฐบาล ระบบการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคคล ระบบตำแหนงและการประเมินบุคคล
เขาสูตำแหนง ระบบโอนยายบุคคล ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน 
ระบบวินัยและการลงโทษ เพ่ือใหการบริหารคนใน
ภาครัฐมคีวามคลองตัว มีประสิทธิภาพ นำไปสูการ
หมุนเวียน สับเปลีย่น ถายเท จัดการกำลังคนภายใน
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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6. ปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการใหขาราชการไป
ปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอ่ืนเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพท้ัง
ในและตางประเทศ (Secondment) และการบรรจุบุ
คลท่ีมีความชำนาญสูงจากนอกระบบราชการเขาสู
ระบบราชการ (Lateral Entry)  

7. พัฒนาระบบการจางงานรูปแบบใหมเพ่ือเขามา
ปฏิบัติงานในภาครัฐในภารกิจท่ีมกีำหนดระยะเวลาท่ี
แนนอนและชัดเจน สอดรับกับการทำงานรูปแบบใหม
ท่ีไมจำเปนตองมีจางงานตลอดชีพ (Non-career 
Employment) เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถเฉพาะไดทันการณ 

8. พัฒนาความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับฐานวิถีชีวิต
ใหม (New Normal) ใหกับบุคลากรภาครัฐ อาทิ 
ทักษะ  ดิิจิทัล ทักษะการวิเคราะหขอมูล รวมถึงสราง
กรอบความคิด (Mindset) ท่ีพรอมเปลีย่นแปลงใหกับ
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ นอกจากน้ี ยังตองสรางกลไก
การหมุนเวียนผองถายบุคลากรท่ีไมพรอมเปลี่ยนแปลง
ดวย  

9. มีบทบัญญัตเิก่ียวกับการจดัระเบียบบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ ไวเปนสวนเฉพาะในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ในสวนท่ี 5) โดยใหมี
สภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รับผดิชอบในการวาง
ยุทธศาสตรการบริหารเจาหนาท่ีของรัฐในภาพรวมตาม
ระบบคณุธรรม ท้ังในดานมาตรฐานความรับผิดชอบตอ
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กิจกรรมปฏิรูป เปาหมายและตัวชี้วัด
ของกิจกรรมปฏิรูป 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประมาณการ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป 

ตำแหนงหนาท่ีและสังคม มาตรฐานในการสรรหา 
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ตลอดจนการพนจากตำแหนง 
มาตรฐานการพัฒนาและรักษาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมี
สมรรถนะและความสามารถสูงไวในระบบ มาตรฐาน
การกำหนดเงินเดือนและประโยชนตอบแทน อ่ืน ๆ ใน
การทำงาน มาตรฐานความประพฤติ วินัย และ
จรรยาบรรณ การลงโทษ รวมท้ังพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังน้ี เพ่ือธำรงไวซึ่งคุณภาพและ
คุณธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือความเช่ือถือและ
ไววางใจของประชาชนตอการปฏบัิติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐโดยรวม 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 
การสรางความ
เขมแข็งในการ
บริหารราชการเชิง
พ้ืนท่ีโดยประชาชน
เพ่ือปรชาชน  

  ผูรับผิดชอบหลัก 
สำนักงาน ก.พ.ร. 
 
ผูรับผิดชอบรวม 
1. กระทรวงมหาดไทย  
2. สำนักงบประมาณ  
3. สำนักงาน ก.พ.  
4. กระทรวงการคลงั 

   

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 
การจัดซื้อจดัจาง
ภาครัฐท่ีมีความ
รวดเร็ว คุมคา 
ปราศจากการทุจริต  

  ผูรับผิดชอบหลัก 
กรมบัญชีกลาง 
 
ผูรับผิดชอบรวม 
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กิจกรรมปฏิรูป เปาหมายและตัวชี้วัด
ของกิจกรรมปฏิรูป 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประมาณการ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป 

สำนักงานการตรวจ
เงินแผนดิน  
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ภาคผนวก จ การวิเคราะหปจจัยภายใน สพร. (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห SWOT Analysis เปนการวิเคราะหเพื ่อประเมินสถานภาพองคกรประกอบดวย                

( 1) ก า ร ว ิ เ ค ร าะห  จ ุ ด แข ็ ง  ( Strength) (2) จ ุ ดอ  อน  (Weakness) (3) โ อกาส  (Opportunity) และ                            

(4) อุปสรรค (Threat)     

1. การวิเคราะหจุดแข็ง คือ การวิเคราะหหาปจจัยภายในที่สงผลดีกับการดำเนินธุรกิจขององคกร  

ซ่ึงเปนการหาขอไดเปรียบและความสามารถท่ีโดดเดน ในการขับเคลื่อนองคกรท่ีจะสงผลตอการ

บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลักขององคกรได 

2. การวิเคราะหจุดออน คือ การวิเคราะหหาปจจัยภายในที่สงผลเสีย หรือผลกระทบทางธุรกิจ            

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

3. การวิเคราะหโอกาส คือ การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลดี หรือเปนประโยชนตอการดำเนิน

ธุรกิจ  

4. การวิเคราะหอุปสรรค คือ การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลเสียกับการดำเนินธุรกิจของ

องคกร ไมสามารถเปลี่ยนแปลง ควบคุม หรือ แกไขได ทำไดเพียงคาดการณลวงหนาถึงอุปสรรค

ท่ีจะเกิดข้ึน และปองกันไมใหเกิดปญหาหรือผลกระทบท่ีรายแรงตอองคกร  

การวิเคราะห SWOT เปนผลการวิเคราะหที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ไดแก ผูบริหาร สพร. และเจาหนาท่ี ภายใตกรอบการเปลี่ยนผานจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน) เปน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซึ่งไดดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็น

หลายครั ้ง รวมทั ้งได นำผลการวิเคราะหและแนวทางการปร ับเปล ี ่ยนองคกรนำเสนอตอที ่ประชุม           

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห TOWS Matrix ภายหลังจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT Analysis) ซ่ึงไดแสดงถึงศักยภาพองคกรในการดำเนินงานขององคกร 
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