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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)   ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. 2564 ข้ึน โดยมีความสอดคลองกับกรอบการดำเนินงานตาม (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2563-3565 และ แผนกลยุทธสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2563-2565  

สำหรับวิสัยทัศนในการดำเนินงานของ สพร. คือ “นำภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล”  และมีเปาหมาย
ท่ีเปนผลกระทบ (Impact) ของการดำเนินงาน คือ การสรางความคุมคาในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
ภาครัฐได 3 เทาใน 3  ป โดยมียุทธศาสตรท่ีใชสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 ยุทธศาสตร 7 แผนงาน 
17 โครงการ ดังนี้  

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคล่ือนบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
แผนงานท่ี 1 แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (Digital Government  

Services)  
(1) โครงการศูนยกลางขอมูลใหประชาชน ธุรกิจ และชาวตางชาติ ติดตอราชการแบบเบ็ดเสร็จ 

ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Services: OSS) 
(2) โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฎหมาย (Law Portal) 
(3) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (e-Saraban, Conference) 
(4) โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน (MailGoThai, G-Chat) 
(5) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสขุภาพ (Digital Health Passport: DHP) 
(6) โครงการอำนวยความสะดวกภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนไปสูการเปนองคกรดิจิทัล 
(7) โครงการสรางการรับรูดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 
แผนงานท่ี 2 แผนงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Innovation) 

(8)  โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 
(9) โครงการศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 อำนวยความสะดวกภาครัฐดวยโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและสภาพแวดลอมใหม  
แผนงานท่ี 3 แผนงานการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐอยางมีธรรมาภิบาล (Data Governance) 

      (10) โครงการศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ และสงเสริมการเปดเผยและใชประโยชนจากขอมูล 
แผนงานท่ี 4 แผนงานการบริหารจัดการดานนโยบายยุทธศาสตร และมาตรฐานการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  

(Soft Infrastructure: Policy and Standard) 
       (11) โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและขอเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานท่ี 5 แผนงานการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ืออำนวยความสะดวกภาครัฐ (Digital Government  

Platform) 
       (12) โครงการศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ (GDX) 
       (13) โครงการการพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) 
       (14) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย (GSI (DG Links)) 

      (15) โครงการศูนยขอมูลภาครัฐ (DGA Data Center (DG Cloud)) 



2 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
แผนงานท่ี 6 แผนงานการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Government Workforce) 
    (16) โครงการยกระดับความสามารถและสรางความพรอมของบุคลากรเพ่ือสงเสริมรัฐบาล 

ดิจิทัล (Government Digital Skills) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกร 
แผนงานท่ี 7 แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกรดานดิจิทัล (DGA High  

Performance Organization) 
        (17) โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกรดานดิจิทัล (High  

Performance Organization) 
 

******************************************* 
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บทท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและท่ีมาของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) หรือ สพร. ไดดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 โดยใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เปนแผนระยะ 5 ป ท่ีตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่ง สพร.              
ไดจัดทําแผนกลยุทธสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2563-2565 ใหสอดคลองกับ             
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว และไดนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือ
พิจารณาเปนที่เรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงาน และนำไปสูการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพร. เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงาน และ การติดตาม
ประเมินผลตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพร. สำหรับใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน สพร. โดยสอดคลองกับแผนการใชงายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 และ
นำไปสูการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ีจะแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตอไป  
 

1.3 วิธีการดำเนินงาน 

 1. วิเคราะหความสอดคลองของการดำเนินงานในยุทธศาสตรและนโยบายที่สำคัญในระดับประเทศ
ไดแก ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ราง) แผนแมบทดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลระยะ 5 ป  (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564 
และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ สพร. ท้ังนี้การวิเคราะหแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตรและนโยบายท่ี
สำคัญนั้นไดนำเสนอในแผนกลยุทธของ สพร. พ.ศ. 2563-2565 เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนกลยุทธของ สพร. พ.ศ. 2563-2565 ซึ ่งรวมถึง
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย ซึ่งการประชุมดังกลาวไดเชิญผูเกี่ยวของใหคำแนะนำ
และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน โดยผูเขารวมการประชุมประกอบดวย คณะกรรมการสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียกับการดำเนินงานของ สพร.  
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยนํากรอบการดําเนินงานจาก (ราง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 และ แผนกลยุทธของ สพร. ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2565  
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1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 สพร. มีแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสามารถใชเปนแนวทางการดำเนินงานและ
ติดตามประเมินผลท่ีสอดคลองกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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บทท่ี 2 กรอบการดำเนินงานตาม (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2563-2565 
 

2.1 (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565  

ไดมีการกำหนดกรอบแนวทางของการพัฒนาตามสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงเปนกรอบโครงสราง
ระบบนิเวศการพัฒารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Ecosystem)  โดยมีองคประกอบ
ท่ีเชื่อมโยงและสัมพันธกัน 7 องคประกอบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การพัฒนาที่เปนพื้นฐาน (Foundation) เปนการพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในองคประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบไปดวย  

1.1 การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ  
1.2 การจัดทำนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อกำหนดแนวทางและปรับแกไขกฎระเบียบให

สามารถสนับสนุนงานตาม พ.ร.บ. การบริหารงานและการใหบริการผานระบบดิจิทัลได 
1.3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure)  
1.4 การจัดทำมาตรฐาน (Standard)  

2. การพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation) เปนการพัฒนาชองทาง
เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชน สถาบันวิจัย นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยจากหนวยงานตาง ๆ เขามา
มีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการ และการทำงานของหนวยงานภาครัฐ 
โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สพธอ.) สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 
และสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

3. การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เปนการพัฒนาแพลตฟอรมกลางสำหรับ
สนับสนุนการทำงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และการใหบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย 

3.1 แพลตฟอรมกลางสนับสนุนการทำงานภาครัฐ (Back Office)  
3.2 แพลตฟอรมกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Exchange Platform  
3.3 แพลตฟอรมกลางสนับสนุนบริการภาครัฐ (Common Platform)  

4. การใหบริการประชาชนผานแพลตฟอรมกลางบร ิการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Customer 
Experience via End to End Services)  

4.1 ชองทางการใหบริการประชาชน (Citizen Portal)  
4.2 ชองทางการรับคำขออนุญาตเพ่ืออำนวยความสะดวกใหภาคธุรกิจ (Business Portal)  
4.3 ชองทางการใหบริการชาวตางชาติ (Foreigner Portal)  

5. การปร ับกระบวนการใหบร ิการภาคร ัฐ (Core Service Processes) เป นการดำเน ินงานท่ี
ครอบคลุมการพัฒนาแพลตฟอรมกลาง และการใหบริการภาครัฐ โดยการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงาน และการใหบริการภาครัฐจากการทำงานแบบอนาล็อก หรือกึ่งดิจิทัล ใหเปนการทำงานและการ
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ใหบริการภาครัฐอยูในรูปแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงเปนบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ 
สพร.  

6. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เปนการสนับสนุนใหภาครัฐนำขอมูลท่ีมีการรวบรวมจากการ
ทำงาน และการปฏิบัติงานของหนวยงานมาวิเคราะหเพื ่อปรับปรุงบริการภาครัฐ และพัฒนานโยบายท่ี
สอดคลองกับลักษณะของความตองการของผูรับบริการ (Customer Centric) ทั้งประชาชน และภาคธุรกิจ 
โดยแบงออกเปน 2 ระบบประกอบดวย 

6.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
  6.2  การจัดทำและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data and Analytics)   

7. ภาคีรวมดำเนินการ (Partners/ Owners) การดำเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามสถาปตยกรรม 
และระบบนิเวศของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนี้ จะไมสามารถท่ีจะดำเนินการไดหากขาดหนวยงานภาคีอันไดแก 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สำนักงานเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สำนักงานเลขาธิการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

ทั้งนี ้ สถาปตยกรรม และระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยนี ้ ไดมีการออกแบบ
แผนภาพความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ  ตามภาพท่ี 1  

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัลตาม (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดจิิทัลของประเทศไทย 

จากบทบาทของ สพร. ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจทัิล
พ.ศ. 2562 กำหนดให ผูอำนวยการ ของ สพร. มีหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล และ สพร. มีภารกิจตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติดังกลาว จำนวน 7 ขอ ดังนี้ 

 
1. จัดทํารางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนด และราง

มาตรฐาน ขอกําหนด และหลักเกณฑเสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
2. ประสานงาน แนะนํา และใหความชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐในการดําเนินการ ใหเปนไปตาม

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และมาตรฐาน ขอกําหนด และหลักเกณฑ  
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 
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การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพร. จึงกำหนดแนวทางการ 
ดำเนินงานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562
โดยมีการกำหนดเปาหมายของการดำเนินงานระหวาง (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2563-2565 กับ แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพร. ใหสอดคลองกัน   
 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แสดงความเช่ือมโยงของ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 และ  
 แผนกลยุทธ สพร.ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 
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บทท่ี 3 แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

3.1 นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ สพร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 เพื่อใหการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน บุคลากรภายใน 
สพร. ไดทราบถึงแนวนโยบายของผูบริหาร รวมไปถึงสามารถกำหนดเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให
เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับเปาหมายการขับเคลื่อนองคกร จึงไดมีการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางการดำเนินงานของ สพร. ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบถึงจุดมุงหมายสำคัญของการดำเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตแนวทางท่ีสำคัญ 5 แนวทาง ดังนี้ 
 
 1. ปรับเปล่ียนการดำเนินงานจากการเปนผูใหบริการ สูการเปนผูนำการขับเคลื่อน (DG  

Transformation)  
 2. ขยายกลุมเปาหมายในการดำเนินงานจากสวนกลางไปสู การขับเคล่ือนรัฐบาล 

ทองถิ่น เพื่อใหเกิดการยกระดับหนวยงานภาครัฐใหเปนดิจิทัลอยางทั่วถึงและเทาเทียม ผานการ
ประยุกตใชนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Services)  

 3. ปรับปรุงกระบวนการติดตามและตรวจสอบใหมีความโปรงใส (Transparency) 
4. สนับสนุนให เอกชนมีสวนรวม ในการใหบริการดิจิทัลของรัฐ (Digital Ecosystem) มากขึ้น ผาน

ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and 
Innovation Center: DGTi)  

 5. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐผาน Learning Platform หรือ Personal Knowledge System  
(PKS) 

 
 

นอกจากนี้ยังไดกำหนดปจจัยแหงความสำเร็จของการดำเนินงานไว 3 ประการดวยกัน ไดแก                      
1. การยกระดับและพัฒนาทักษะในระดับบุคคล (People : Growth Mindset and Culture) 

บทบทของ สพร. นอกจากการพัฒนาทักษะที่จำเปนและการพัฒนาความสามารถทางดานดิจิทัลแลว ควรมี
แนวทางหรือหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับมุมมอง/ความคิด (Mindset) ไปสูการรูปแบบ Growth Mindset 
เพ่ือใหบุคคลมีทัศนคติเชิงบวกตอการเผชิญปญหาและอุปสรรค อันจะนำไปสูการรับมือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงจะสงผลตอการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานองคกรใหเปนดิจิทัล 

2. การขับเคลื่อนกระบวนงานหลัก (Process: Enabling Policy & Regulations) บทบาทของ 
สพร. นั้น จำเปนจะตองเขาไปมีสวนสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย กลไกในการขับเคลื่อน
นี้จึงตองพิจารณา กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ที่ยังเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนรัฐบาลดจิิทัล 
รวมถึงผลักดันใหเกิดนโยบายท่ีจะสนับสนุนการดำเนินงานใหเกิดข้ึนโดยเร็ว  

3. เ ท ค โ น โ ล ยี  (Technology: Common Platform & Interoperability Standard/ 
Guidelines) สพร. มีหนาที่พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีเขากับความตองการของประชาชน ดวยการ
พัฒนาบริการ หรือ แพลตฟอรมสำหรับใหบริการประชาชน รวมถึงการวางมาตรฐาน แนวทาง หลักเกณฑการ
ดำเนินงานของภาครัฐ เพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองไปดวยกัน  
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3.2 วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาหมาย และกลไกการขับเคล่ือน   

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพร. ไดมีการกำหนดวิสัยทัศน คานิยม 
ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และ เปาหมายของการดำเนินงานไว สำหรับเปนแนวทางการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

วิสัยทัศน “นำภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล”  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 แผนปฏิบัติประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพร. 

 
จากการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไดพิจารณาเปาหมายการดำเนินงานของ 

สพร. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกลุมเปาหมาย 4 กลุม ไดแก (1) ภาคประชาชน (Citizen) (2) ภาค
ธุรกิจ (Business) (3) ภาครัฐ (Government) และ (4) การดำเนินงานภายใน สพร. โดยมีรายละเอียดดังภาพ 5  
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ภาพท่ี 5  ผลผลิต และ ผลลพัธ ของ สพร. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคล่ือนบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
ผลลัพธ 
(Outcome) 

 5 ลานราย ไดใชประโยชนจากบริการ 
 400 SMEs ไดใชประโยชนจากบริการ 
 100 หนวยงานภาครัฐ 12 จังหวัด 4 ภูมิภาค  
 100 หนวยงานมีการบูรณาการขอมูลหรือเขามาใชประโยชน   

เปาหมายระดับ
ยุทธศาสตร 

เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐท่ีเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

กลุมเปาหมาย ภาคประชาชน และ ภาคธุรกิจ  
กลยุทธ 1. สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐสงมอบบริการท่ีตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  
2. สนับสนุนและบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีมีความพรอมสูงเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจร (Digital end to end 
services)  ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

3. อำนวยความสะดวกแกหนวยงานรัฐ ในการปรับเปลี่ยนสูการเปนองคกรดิจิทัล 
งบประมาณรวม  218.3420 ลานบาท 

 

แผนงาน 1 Digital Government Services 
โครงการ 1 
 

โครงการศูนยกลางขอมูลใหประชาชน ธุรกิจ และชาวตางชาติ ติดตอราชการแบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS) 

คำอธิบาย
โครงการ 

ศูนยกลางขอมูลใหประชาชน ธุรกิจ และชาวตางชาติ ติดตอราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบ
วงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ใหประชาชน ธุรกิจ และชาวตางชาติ สามารถ
เขาถึงขอมูล และบริการตาง ๆ ของรัฐไดแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ผานชองทางท่ี
หลากหลาย ทั้งเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือตูบริการเอนกประสงค (Kiosk) โดยเปนการ
ใหบริการแบบดิจิทัลท่ีสมบูรณแบบ (Fully Digital Experience) ตั้งแตการยืนยันตัวตน 
การกรอกแบบฟอรม การตรวจสอบสถานะ (Tracking) การตรวจสอบขอมูล การ
ตรวจสอบสิทธิ ์ การแจงเตือน การชำระเงิน จนถึงการไดร ับเอกสาร/หลักฐาน/
ใบอนุญาตแบบดิจิทัล เพื ่อเปนการเพิ ่มชองทางการขอรับบริการของภาครัฐแก
ประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐไดจากทุกท่ีทุกเวลา 

ผลผลิต 
(Output) 
 

- บริการดิจิทัลภาครัฐสำหรับภาคประชาชน (Digital Service for Citizen) จำนวน 
30 บริการ  

- บริการดิจิทัลภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจ (Digital Service for Business) จำนวน20 
บริการ 

งบประมาณ 63.4645 ลานบาท 
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โครงการ 2 
 

โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฎหมาย (Law Portal) 

คำอธิบาย
โครงการ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดรวมกับ สพร. พัฒนาระบบกลางดานกฎหมาย 
(Law Portal) ขึ้น เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางดานกฎหมายของประเทศ รวมถึง
เปนชองทางสําหรับรับฟงความคิดเห็นและประชาสัมพันธเก่ียวกับการดําเนินการจัดทํา
กฎหมายหรือรางกฎหมายรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย ซึ ่งเปนอีก
ชองทางหนึ่งของประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ในการมีสวนรวมและติดตามตรวจสอบ
การดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในกระบวนการท่ีเก่ียวของกับกฎหมายของประเทศ
ได  การดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือเปนระยะที ่ 1 และดำเนินการ
ตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต  
(Output)  

- ระบบกฎหมายกลาง ระยะท่ี 2  จำนวน 1 ระบบ  

งบประมาณ 10.6075 ลานบาท 

โครงการ 3 
 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (e-Saraban, Conference) 

คำอธิบาย
โครงการ 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ เปนระบบงานสำคัญเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ภาครัฐใหสามารถติดตอสื่อสาร สงผานขอมูล โดยใชระบบเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
ความนาเชื่อถือในการเขาถึงชองทางการติดตอสื่อสารภาครัฐแบบครบวงจร รวมถึง
ประหยัดประมาณและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย  

• ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใชลงรับจัดเก็บเอกสาร เขาระบบ และ
สามารถสงตอเพื่อลงนามในเอกสาร หรือ สงเขาระบบหนังสือเวียน มีระบบลง
นามรับทราบในเอกสารและในระบบแบบออนไลน รองรับระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 และ 2548 ทำงาน ในลักษณะ 
Web Application 

• ระบบหองประชุมทางไกลผานเครือขายภาครัฐ (GIN Conference) เปนระบบ
การประชุมทางไกลออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สามารถ
จัดการประชุมไดทุกที่ทุกเวลา สามารถประชุมลักษณะ Video Call ภาพและ
เสียงของผูเขารวมประชุมไดพรอมกันหลายคน รวมทั้งนำเสนอเอกสารในท่ี
ประชุมไปพรอมกันไดอีกดวย 

ผลผลิต 
(Output) 

- ระบบ e-Saraban มีผูใชงาน จำนวน 3,000 บัญชีรายชื่อ 
- ระบบ Conference มีผูใชงาน จำนวน 2,500 บัญชีรายชื่อ 

งบประมาณ 39.0000 ลานบาท  
โครงการ 4 
 

โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงาน (MailGoThai) 

คำอธิบาย
โครงการ 

เปนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื ่อการสื ่อสารในภาครัฐภายใตบริการ
ซอฟตแวรติดตอสื่อสารและการทำงานรวมกันผานระบบเครือขายที่มีความมั ่นคง
ปลอดภัยสูงและอยูภายใตการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการแบบตอเนื่อง รองรับการ
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เกิดภัยพิบ ัต ิ ซ ึ ่งถ ือเปนนโยบายดานความมั ่นคงปลอดภัยของขาวสารภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื ่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ใหหนวยงานภาครัฐใชงาน
รวมกัน เปดใหบริการมาแลวเปนระยะเวลา 9 ป (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563) เพ่ือบูรณา
การการติดตอสารภาครัฐ ใหสามารถติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลบนมาตรฐาน
ความม่ันคงปลอดภัย  

ผลผลิต 
(Output) 

- MailGoThai มีผูใชงาน จำนวน 150,000 บัญชีรายชื่อ 
- การใหบริการระบบ G-Chat 

งบประมาณ 77.0000 ลานบาท  
โครงการ 5 
 

โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพ (Digital Health Passport: 
DHP)   

คำอธิบาย
โครงการ 

โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพ เปนการพัฒนาแนวทางการบูรณา
การแอปพลิเคชันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายใตพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาด
ของไวรัสโคโรนา โดยเปนการพัฒนาระบบบัตรสุขภาพเพื่อใชสำหรับผูเดินทางซึ่งจะทำ
หนาท่ีบันทึกขอมูลสุขภาพ ชวยในการเฝาระวังและประเมินความเสี่ยง แจงระดับความ
เสี่ยง และ ยืนยันความปลอดภัยของผูเดินทาง ขอมูลดังกลาวจะเปนสวนสำคัญท่ีชวยให
เจาหนาที่ และบุคลากรทางการแพทยสามารถนำไปใชในการประมวลผลขอมูลเพ่ือ
วิเคราะหความเสี่ยงจากประวัติการเดินทางของผูใชบริการ และระงับการแพรระบาด 
รวมถึงสรางความเชื่อม่ันดานการทองเท่ียว และสงเสริมเศรษฐกิจใหกับประเทศไทย 

ผลผลิต 
(Output) 

- ระบบ Digital Health Passport for COVID-19 ที่สามารถขยายผลการใหบริการ
บน Foreigner Platform ได   

งบประมาณ 9.4700 ลานบาท 
โครงการ 6 
 

โครงการอำนวยความสะดวกภาครัฐในการปรับเปล่ียนไปสูการเปนองคกรดิจิทัล 

คำอธิบาย
โครงการ 

โครงการอำนวยความสะดวกภาครัฐในการปรับเปลี่ยนไปสูการเปนองคกรดิจิทัล เปน
การดำเนินงานที่ สพร. เขาไปสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ ในมิติตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจำเปนตอการทำงานเขาไป
ประยุกตใชกับหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการเปนที่ปรึกษาใหหนวยงานสามารถเปลี่ยน
ผานไปสูการเปนองคกรดิจิทัลไดอยางเปนรูปธรรม   

ผลผลิต 
(Output) 

- หนวยงานที ่สามารถเปลี ่ยนผานเปนองคกรดิจ ิท ัล (Digital Government 
Transformation) จำนวน 60 หนวยงาน 

งบประมาณ 10.8000 ลานบาท 
โครงการ 7 
 

โครงการสรางการรับรูดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 

คำอธิบาย
โครงการ 

การสรางการรับรูดานรัฐบาลดิจิทัลเปนกลไกสำคัญประการหนึ่งที่เปนการสงเสริมและ
และสรางการรับรูถึงแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับทุกภาคสวน ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือรวมกันเปลี่ยนผานภาครัฐไปสูองคกรดิจิทัล
รวมกัน  
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ผลผลิต 
(Output) 

- ประชาชนสามารถรับรูบริการดิจิทัลภาครัฐผานชองทางสื่อออนไลน รวมไมต่ำกวา 
2,000,000 ครั้ง สรางการรับรูใหกับประชาชนครอบคลุม 77 จังหวัด 

งบประมาณ 8.0000 ลานบาท 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 
ผลลัพธ 
(Outcome) 

 5 ลานราย ไดใชประโยชนจากบริการ 
 100 หนวยงานภาครัฐ 12 จังหวัด 4 ภูมิภาค  
 100 หนวยงานมีการบูรณาการขอมูลหรือเขามาใชประโยชน   

เป าหมายระดับ
ยุทธศาสตร 

เกิดดิจิทัลแพลตฟอรมภาครัฐท่ีสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา (Sharing 
Economy)  

กลุมเปาหมาย ภาคประชาชน และ ภาครัฐ  
กลยุทธ 1. บูรณาการความรวมมือในการนำผลิตภัณฑ/บริการนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐสูการสง

มอบบริการท่ีมีคุณคาแกประชาชน 
2. สรางการเขาถึงนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐของประชาชนทุกกลุมทั้งในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค 
3. เตรียมความพรอม จัดหา พัฒนากลไก มาตรการ การใหทุน รวมทุน สนับสนุนการ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐรองรับการประยุกตใชนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐของ
หนวยงาน 

4. สรางภาคีเครือขายความรวมมือดานนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐสูการสูการใชประโยชน 
อยางท่ัวถึง เปนธรรมโปรงใสและเทาเทียม 

งบประมาณรวม  29.30000 ลานบาท  
 

แผนงาน 2 Digital Government Innovation 
โครงการ 8 
 

โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 

คำอธิบาย
โครงการ 

โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐเปนการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ 
และภาคเอกชน ในการนำบริการนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐไปสูกลุมเปาหมายหนวยงานใน
ระดับทองถิ่น  รวมถึงการเตรียมความพรอม จัดหา พัฒนากลไก และมาตรการตาง ๆ 
เชน การใหทุน การรวมทุน สนับสนุนการขับเคลื่อนการใชนวัตกรรม รวมถึงการสราง
เครือขายภาคีความรวมมือดานวัตกรรมสูการประโยชนรวมกันในทุกภาคสวน  

ผลผลิต  
(Output) 
 

- Personalize Service 
- Digital Government Innovation Service Platform 
- TOR Template 
- Digital Government Innovation Policy and Recommendation Research  

งบประมาณ 15.0000 ลานบาท 
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โครงการ 9 
 

โครงการศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government 
Technology and Innovation Center: DGTi) 

คำอธิบาย
โครงการ 

โครงการศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) มีบทบาทสำคัญในการเปน
ศูนยกลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐไทยแบบครบวงจร เพื ่อผลักดันและ
สนับสนุนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล สรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การคนควา
และการวิจัยองคความรู ในการพัฒนานวัตกรรมที ่เกี ่ยวของกับเพิ ่มประสิทธิภาพ             
ขีดความสามารถในการใหบริการของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจน
ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา องคกรตาง ๆ ทั ้ง ทั ้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือสรางระบบนิเวศนวัตกรรมของเทคโนโลยีดจิทัิลสำหรับภาครัฐไทย อีก
ท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลไทยไดมีพ้ืนท่ีในการนำผลงาน
ออกสูการใชประโยชน การขยายผล ตอยอดสูความเขมแข็งทางเศรษฐกิจไดตอไป 
พรอมกันนี้ ยังเปนชองทางหลักในการจับคูความตองการดานเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดิจิทัลกับหนวยงานรัฐตาง ๆ ใหสามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที ่เหมาะสมนำไป
ประยุกตใชงานทั้งในดานการบริหารและการใหบริการภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรม โดย 
สพร. และหนวยงานพันธมิตรพรอมสนับสนุนใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะสำหรับแผน
ดำเนินการที ่เกี ่ยวของ เพื ่อชวยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรม             
ตาง ๆ ของภาครัฐใหบรรลุผลสำเร็จ อยางยั่งยืน 

ผลผลิต 
(Output) 

- ศูนยขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐ (DGTi) 
- Local Government Transformation 20 หนวยงาน 12 จังหวัด 4 ภูมิภาค 

งบประมาณ 14.30000 ลานบาท 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 อำนวยความสะดวกภาครัฐดวยโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและสภาพแวดลอมใหม  
ผลลัพธ 
(Outcome) 

 5 ลานราย ไดใชประโยชนจากบริการ 
 100 หนวยงานมีการบูรณาการขอมูลหรือเขามาใชประโยชน   

เป าหมายระดับ
ยุทธศาสตร 

หนวยงานของรัฐมีสภาพแวดลอมใหมที่เอื ้อตอการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ทั้งทาง
นโยบายและแนวปฏบิัติ รวมถึงเทคโนโลย ี

กลุมเปาหมาย ภาครัฐ  
กลยุทธ 1. อำนวยความสะดวกหนวยงานรัฐใหมีข อมูลเปดภาครัฐ ในการใหบริการแก

ประชาชนและการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐผานระบบดิจิทัล 
2. จัดใหมีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติดานดิจิทัล เพ่ือใหหนวยงานรัฐดำเนินงาน

ท่ีสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
3. สรางกลไกการมีสวนรวมใหภาครัฐและเอกชนยกระดับขีดความสามารถการ

ใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐของประเทศ 
4. จัดใหมีดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อลดความซ้ำซอนและเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนา

บริการของภาครัฐ 
งบประมาณรวม  825.8778 ลานบาท 

 



17 
 
แผนงาน 3 Data Governance 
โครงการ 10 
 

โครงการศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ และสงเสริมการเปดเผยและใชประโยชนจาก 
ขอมูล 

คำอธิบาย
โครงการ 

 ศูนยกลางขอมูลเปดของภาครัฐที่สามารถนำขอมูลภาครัฐที่สามารถเปดเผยและเปน
ประโยชนมาเปดเผยโดยไมคิดคาใชจาย รวมทั้งสามารถนำไปทำซ้ำและเผยแพรตอได 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ สังคม สาธารณะ รวมถึงการวิจัยในภาคสวนตาง ๆ ไมวา
จะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะ
มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ (1) การจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการขอมูลภาครัฐดวย
เทคโนโลย ี ใหม   (Data Management for Data Governance) (2) การปร ับปรุง
ประสิทธิภาพของศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ data.go.th (3) การจัดหาเครื่องมือกลาง
ใหกับหนวยงานภาครัฐสำหรับการจัดทำ Data Catalog (4) การนำเทคโนโลยีใหม เชน 
Blockchain มาใชเพื ่อการแลกเปลี ่ยนขอมูลภาครัฐ เปนตน และ (5) การจัดหา
เครื่องมือกลางใหกับหนวยงานภาครัฐสำหรับการวิเคราะหขอมูลสื่อสังคมออนไลน 
(Social Listening Analysis) 

ผลผลิต 
(Output) 

- ศูนยธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

- การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ในกลุมเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ แรงงาน 

และ เกษตร  

งบประมาณ 41.3618 ลานบาท 

แผนงาน 4 Soft Infrastructure : Policy/ Standard 

โครงการ 11 
 

โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและขอเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

คำอธิบาย
โครงการ 

การจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและงานวิจัยนโยบาย (Policy Research) ตาง ๆ 
เพ่ือชวยกำหนดทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พรอมท้ัง จัดทำขอเสนอแนะการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการจัดทำนโยบาย การวาง
มาตรการและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ผลผลิต 
(Output) 

- Digital Government Standard 1 เรื่อง 

- นโยบาย แผนและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy & Regulations & DG Plan) 

1 เรื่อง 

งบประมาณ 16.3400 ลานบาท 

แผนงาน 5 Digital Government Platform 

โครงการ 12 
 

โครงการศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลางภาครัฐ (GDX) 
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คำอธิบาย
โครงการ 

ศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหวางหนวยงานภาครัฐ 
เพื ่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนและภาคเอกชนเมื ่อตองการใชบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ ชวยใหหนวยงานภาครัฐ สามารถแลกเปลี ่ยนเชื ่อมโยงขอมูลใน
รูปแบบดิจิทัล แบงรูปแบบการใหบริการออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

• แบบเบ็ดเสร็จ: เหมาะสำหรับหนวยงานท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน 
ไมตองพัฒนาระบบเอง  

• แบบ API: นำ API ไปพัฒนาใชงานไดตามตองการดวย Government API เหมาะ
สำหรับหนวยงานที่ตองการความยืดหยุนในการนำขอมูลไปใชงานในรูปแบบท่ี
ตองการ โดยการนำ API ไปพัฒนาเพ่ิมเติมเอง 

ผลผลิต 
(Output) 
 

- Digital Transcript 

- Common Platform  

 Digital ID 

 Service Request and Tracking Platform 

 e-Document: e-Transcript (อว.) 

 e-Payment Platform (ซึ ่งครอบคลุมถึง e-Invoice, e-Receive และ e-Tax 

Invoice สำหรับบริการภาครัฐ) 

- Exchange Platform ไดแก GDX 

งบประมาณ 15.7200 ลานบาท 

โครงการ 13 
 

โครงการการพัฒนาระบบเครือขายส่ือสารขอมูลเช่ือมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) 

คำอธิบาย
โครงการ 

เครือขายอินทราเน็ตภาครัฐที ่เชื ่อมตอกับทุกหนวยงานดวยมาตรฐานความมั ่นคง
ปลอดภัยสูงมีการควบคุมการเชื่อมตอกับอุปกรณปลายทาง (End to end security) 
รวมถึงอุปกรณสวนบุคคลที่นำมาใชงานในองคกร (Bring your own device) ซึ่งเปน
เครือขายท่ีใหบริการมาอยางตอเนื่อง 

ผลผลิต 
(Output) 

การเชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ (GIN) 3,100 หนวยงาน 

งบประมาณ 372.4000 ลานบาท 

โครงการ 14 
 

โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย (GSI (DG  
Links)) 

คำอธิบาย
โครงการ 

เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐใหมีมาตราฐานสากล และมีความมั่นคง
ปลอดภัยในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานรัฐ เพ่ิมศักยภาพดาน
ดิจิทัลของประเทศและสรางการมีสวนรวม โดย สพร. เตรียมความพรอมการยกระดับ
เครือขาย GIN ไปสูเครือขาย DG Links เพื่อเปนเครือขายอินทราเน็ตภาครัฐที่เชื่อมตอ
ทุกหนวยงานดวยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูงที่เปดโอกาสใหผู ใหบริการจาก 
ทั้งภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ (เรียกวา “GSI Provider”) โดยมีการกำหนดนโยบาย 
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และมาตรฐานการใหบริการ รวมทั้งการจัดการอยางเปนระบบรองรับการใชงานได
อยางเพียงพอ 

ผลผลิต 
(Output) 

การเชื่อมโยงเครือขายภาครัฐท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยสูง (DG Links) 105 หนวยงาน 

งบประมาณ 163.4000 ลานบาท 

โครงการ 15 
 

โครงการศูนยขอมูลภาครัฐ (DGA Data Center (DG Cloud)) 

คำอธิบาย
โครงการ 

เปนโครงสรางพื้นฐานอันประกอบดวย Private Cloud (DG Cloud) ของ สพร. DGA 
Private Network และ GSI จะเปนโครงสรางท่ีสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการ
ดาน Data Service ของ สพร. ท่ีมีภารกิจหลักตาม พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 อาทิ Open Government Data, 
GDX, OSS และ DGA Applications เปนตน โดยเปนศูนยขอมูลภาครัฐที่มีมาตราฐาน
สากลและมีความม่ันคงปลอดภัย เพ่ิมศักยภาพดานดิจิทัลของประเทศ คุมคา สรางการ
มีสวนรวมผานบริการกลางท่ี สพร. ใหบริการแกหนวยงานภาครัฐดังกลาว 

ผลผลิต 
(Output) 

ระบบงานสำคัญของหนวยงานภาครัฐอยูบน DG Cloud 2 ระบบ  

งบประมาณ 216.6560 ลานบาท 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ผลลัพธ 
(Outcome) 

  2 แสนราย Digital Literacy และ 5,000 ราย Digital High-level skill 

เป าหมายระดับ
ยุทธศาสตร 

บุคลากรภาครัฐมีทักษะ ความรู และความเขาใจในการปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัล อยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

กลุมเปาหมาย หนวยงานภาครัฐ  
กลยุทธ 1. ใหความรู เสริมสรางทักษะบุคลากรภาครัฐเฉพาะดานเทคโนโลยีดิทัล ใหมีความรู 

ความเชี่ยวชาญ จนสามารถสนับสนุนองคกรใหเปนรัฐบาลดิจิทัล 
2. ใหคำปรึกษา แนะนำหนวยงานภาครัฐในการการยกระดับทักษะดานดิจิทัลที่จำเปน

ตอการปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนดิจิทัล 
3. รวมกับเครือขายพัฒนา และจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ี

จำเปน เพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
4. จัดใหมีระบบการเรียนรูแพลตฟอรมดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับ

ทักษะการเรียนรู และเพิ่มสมรรถนะจนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ทำงานไดอยางสัมฤทธิ์ผล 

งบประมาณรวม  4.4321 ลานบาท  
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แผนงาน 6 Digital Government Workforce 

โครงการ 16 
 

โครงการยกระดับความสามารถและสรางความพรอมของบุคลากรเพื่อสงเสริม
รัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) 

คำอธิบาย
โครงการ 

การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government 
Academy หรือ TDGA) เปนบริการรูปแบบพิเศษภายใตการกำกับดูแลของ สพร. โดย
จะทำหนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหบริการงานวิชาการดานทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค
ความรู การจัดอบรม และการสรางความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับขาราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับในการพัฒนา
ศักยภาพทางดานทักษะดิจิทัล ใหสามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนาและยกระดับการ
ใหบริการแกภาคประชาชน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองกอใหเกิดความ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

ผลผลิต 
(Output) 

Digital Literacy และ Digital High-Level Skill รวม 7,000 คน  

งบประมาณ 4.4321 ลานบาท 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกร  
ผลลัพธ 
(Outcome) 

 3 นวัตกรรมดิจิทัลท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และใหบริการหนวยงานรัฐ  
 รอยละ 50 ของการปรับกระบวนงานภายใน สพร. (งานหนาบาน – หลังบาน)  
 รอยละ 40 ของลดการใชกระดาษภายใน สพร.  
 รอยละ 70 ของการพัฒนาและยกระดับทักษะของบุคลากรภายใน สพร. (Upskill / 

Re-Skill / New Skill)  
 รอยละ 5 ของการมีสวนรวมของบุคลากรภายใน สพร. (Engagement)  

เป าหมายระดับ
ยุทธศาสตร 

สพร. เปนองคกรดิจิทัลตนแบบ 

กลุมเปาหมาย บุคลากรภายใน สพร.  
กลยุทธ 1. ลดข้ันตอน กระบวนการทำงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว มีความถูกตอง ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
2. ปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรางองคกรใหสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจใหม 
3. สรางสภาพแวดลอมใหม เทคโนโลยีที่พรอมใช และแรงจูงใจที่พรอมตอการเปน

องคกรดิจิทัล 
4. สรางคานิยม และวัฒนธรรมใหม ของบุคลากร สพร. ที่จะรวมดวยชวยกันในการ

ขับเคลื่อนใหเปนองคกรดิจิทัล 
5. เพิ่มทักษะดานดิจิทัลใหบุคลากร สพร. มีความเชี่ยวชาญ รอบรู และถายทอดองค

ความรูสามารถประยุกตใชและตอยอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพ
องคกรได 

งบประมาณรวม  14.0545 ลานบาท 
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แผนงาน 7 DGA High Performance Organization 

โครงการ 17 
 

โครงการการเพิ ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกรดานดิจิทัล (High 
Performance Organization) 

คำอธิบาย
โครงการ 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกรดานดิจิทัล เปนการดำเนินงาน
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพองคกรใหมีสรรถนะสูงข้ึน ดวยการ 

1. ลดข้ันตอน กระบวนการทำงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว มีความถูกตองได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2. ปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรางองคกรใหสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ
ใหม 

3. สรางสภาพแวดลอมใหม เทคโนโลยีพรอมใช และแรงจูงใจท่ีพรอมตอการเปน
องคกรดิจิทัล 

4. สรางคานิยมและวัฒนธรรมใหม ของบุคลากร สพร. ท่ีจะรวมกันขับเคลื่อนให
เปนองคกรดิจิทัล 

5. เพ่ิมทักษะดานดิจิทัลใหบุคลากร สพร. มีความเชี่ยวชาญ รอบรู และสามารถ
ถายทอดองคความรู  สามารถประยุกตใชและตอยอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพองคกรได 

ผลผลิต 
(Output) 

- Digital Signature 
- AI มาประยุกตใชเพ่ือลดเวลาในการทำงาน 
- Digital ID ภายในองคกร 
- กระบวนการ Lean Process ในสวนของ Sale Operation & Support 
- Enterprise Architecture 
- การพัฒนา Growth Mindset และวัฒนธรรมองคกร [Nation First / Leadership 

/ Proactive] 

- การมีสวนรวมของบุคลากรภายใน สพร. (Engagement) เพิ ่มขึ ้น รอยละ 5 
[Customer / Partner / Employee 

- การพัฒนาความสามารถ (Competency) ของบุคลากรภายใน สพร. ใหสามารถปด 
Competency Gap ได รอยละ70 

งบประมาณ 14.0545 ลานบาท 

 

3.3 โครงการสำคัญท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผานมา สพร. ไดจัดทำรายละเอียดโครงการสำคัญของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ และนำเขาระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เพื่อใหสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินำเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และ สั่งการใหโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการสำคัญที่ตองดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
29 กันยายน พ.ศ. 2563 ไดเห็นชอบโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
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ยุทธศาสตรชาติประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีโครงการของ สพร. จำนวน                 
3 โครงการ ดังนี้   

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
 1. โครงการพัฒนาดานความม่ันคงของโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ (DG-Link)  
 2. โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฎหมาย  
 3. โครงการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified Communication)  
 สำหรับโครงการที ่จะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงเปนโครงการตอเนื ่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเปาหมายการดำเนินงานที่เกิดผลผลิต (Output) ตอกลุมเปาหมายในวงกวาง
มากยิ่งข้ึน  
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บทท่ี 4 ตัวช้ีวัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพร.    
 

4.1 ตัวช้ีวัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพร.   
ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนใน

การสงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององคการมหาชนและเพื่อใหองคการมหาชนมีความเปนอิสระ          
ในการดำเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใตการกำกับดูแล โดยมีเปาหมายที่แนชัด ใหองคการมหาชนอยู
ภายใตระบบการประเมินผลขององคการมหาชนตามที่ กพม. กำหนด โดยมติ กพม. ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2563 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบกรอบการประเมินองคการมหาชนและเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสำนักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือท่ี                
นร 1200/ว33 ลงวันที ่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื ่อง กรอบการประเมินองคการมหาชนและเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้ง ไดมีการชี้แจงกรอบการ
ประเมินองคการมหาชนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สำนักงาน 
ก.พ.ร. ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Zoom) เปนท่ีเรียบรอยแลว  

สพร. ไดเสนอตัวชี ้ว ัดตามกรอบการประเมินองคการมหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที ่ 12 พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิรูป 11 ดาน ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คำสั่ง/ขอสั่ง
การนายกรัฐมนตรีที ่อยู ในความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดที ่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังตอไปนี้  

 

วัตถุประสงค
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก  
(รอยละ) 

เกณฑการประเมิน 

เปาหมายขั้น
ต่ำ 

(50 คะแนน) 

เปาหมาย
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้น
สูง 

(100 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน 
1.1 ตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดต้ังท่ีแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และแผน
ระดับชาติ 

ขอ 1, 7 1.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการจดัทำ 
Innovation Platform และมีผูใช
ประโยชน 

7.5 1 แพลตฟอรม 1 แพลตฟอรม 
+ 

1 หนวยงานใช
ประโยชน 

2 แพลตฟอรม 
+ 

2 หนวยงานใช
ประโยชน 

ขอ 4,5,8 1.1.2 จำนวนการใชประโยชนจากการ
ใหบริการดจิิทัลของ สพร. 
(Digital Services) 

7.5 1 ลานราย 3 ลานราย 5 ลานราย 
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วัตถุประสงค
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก  
(รอยละ) 

เกณฑการประเมิน 

เปาหมายขั้น
ต่ำ 

(50 คะแนน) 

เปาหมาย
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้น
สูง 

(100 คะแนน) 

ขอ 1,2,3,8 1.1.3 ระดับความสำเรจ็ของหนวยงาน
ภาครัฐท่ีนำเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ประยุกตใช 

7.5 60 หนวยงาน / 
6 จังหวัด / 
4 ภูมิภาค 

70 หนวยงาน /  
8 จังหวัด / 
4 ภูมิภาค 

100 หนวยงาน 
/  

12 จังหวัด / 
4 ภูมิภาค 

ขอ 6 1.1.4 ระดับความสำเรจ็ของการ
ยกระดับทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ใหแกบุคลากรภาครัฐ 

7.5 50,000 คน  
(Digital 

Literacy) /  
2,000 คน  

(Digital High-
Level Skill) 

100,000 คน  
(Digital 

Literacy) /  
3,000 คน  

(Digital High-
Level Skill) 

200,000 คน  
(Digital 

Literacy) /  
5,000 คน  

(Digital High-
Level Skill) 

1.2 ตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงท่ีเกี่ยวของ/นโยบายสำคัญหรือเรงดวนของรัฐบาล 

ขอ 4,5,8 
 

1.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนา
ระบบบัตรสุขภาพ เพ่ือติดตาม
และประเมินความเสี่ยงตอโรคตดิ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2018 หรือโควิด 
- 19 ในกลุมนักเดินทางเขา – 
ออกประเทศไทย (Digital 
Health Passport Application) 

10 
 

1 ระบบ 
 

1 ระบบ +  
2 หนวยงานใช

ประโยชน 
 

1 ระบบ +  
4 หนวยงานใช

ประโยชน 
 

องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน 
2.1 ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุมคาในการดำเนินงาน 

ขอ 1-9 
 

2.1.1 ความสามารถทางการหารายได
เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

15 
 

40 ลานบาท 
 

50 ลานบาท 
 

60 ลานบาท 
 

 2 .1 .2  ระด ับความสำเร ็ จของการ
ปร ั บ เ ปล ี ่ ย นกร ะบวนกา ร
ดำเนินงานภายในใหเปนดิจิทัล 
( น ำ  Da t a  G o ve rn an ce 
Framework มาประยุกต ใช
ภายในสำนักงาน)  
1. การทำ DGF ดานบุคลากร 
2. การ Lean Process ดาน 
    บุคลากร 
3. การจัดทำ Less Paper ดาน 
    บุคลากร 

10 
 

1 เรื่อง 
 

2 เรื่อง 
 

3 เรื่อง 
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วัตถุประสงค
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก  
(รอยละ) 

เกณฑการประเมิน 

เปาหมายขั้น
ต่ำ 

(50 คะแนน) 

เปาหมาย
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้น
สูง 

(100 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 3 ศักยภาพขององคการมหาชน 
3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 
      3.1.1 การพัฒนาองคการสูดิจิทัล  
              2) การใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนกิส (e-Service) 

 ระดับ 1 (Level 1) การยื่นคำขอ  
“การจัดทำคำของบประมาณบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล (DG) ในรูปแบบ e-
Form” 
 

10 
 

ยื่นเรื่อง/ยื่นคำ
ขอทางออนไลน 
(e-form) แตยัง
ไมสามารถแนบ
เอกสารมาพรอม
กันผานระบบได 
โดยใหประชาชน
จัดสงแยกมาใน
รูปแบบ scan 
file 

มีระบบยื่นเรื่อง/
ยื่นคำขอทาง
ออนไลน  
(e-form) ท่ีมี
ความปลอดภัย 
รักษาขอมูลสวน
บุคคล และแนบ
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาได 

สามารถ
เช่ือมโยงกับ
ระบบงานกลาง
ของภาครัฐได 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก สรุปภาพรวมของ ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งบประมาณ Output และ Outcome ของ สพร. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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