
แผนพัฒนา

ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 – 2565

รฐับาลดิจิทัล
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อ ำนวยควำมสะดวก 
สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การท างานของรฐั 
เพื่อประชาชน

มคีวำมเชื่อมโยงใน
กำรใหบ้รกิำร
สำธำรณะต่ำงๆ ผ่าน
การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

ลดความ
ซ้าซอ้น
ในการท างาน
มีการปฏิบติังานท่ี
สอดคล้องกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ

ลดข้ันตอนกำร
ปฏิบติังำน ภายใน
หน่วยงานภาครัฐและ
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีความ
คล่องตัว และรวดเร็ว

กำรบูรณำกำร
ขอ้มูล ท่ีมีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารการ
ตัดสนิใจและการบริการท่ี
เป็นเลิศ

พฒันาทักษะ
และสมรรถนะ
ใหม่ เพ่ือสร้างความ
พร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
ก าลังคนภาครัฐ

จัดให้มี ระบบรกัษำ
ควำมม่ันคง
ปลอดภัย ในการเข้าสู่
บริการดิจิทัลเพื่อใหม้ี
ความพร้อมใช้ น่าเชื่อถือ

ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วน

มีสว่นรว่มในกำร
พัฒนำประเทศ

ปรับเปล่ียนการท างาน
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้มี
ประสิทธิภาพ และ

มธีรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ

การปรับปรุง
กฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ ท่ีเอ้ือต่อ
การขับเคล่ือนรัฐบาล
ดิจิทัล

เปิดโอกาสให้

เอกชน ประชำชน 
เข้ำถึงขอ้มลู
ข่ำวสำรภำครฐั 
เพิม่โอกาสในการแข่งขัน
และการใช้ชีวิต

มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ คล่องตัว 
โปร่งใส มีกลไก
ป้องกันกำรทุจรติ
ทกุขั้นตอน

ทีม่าและความส าคัญ

13 ตุลาคม 2561

6 เมษายน 2561

6 เมษายน 2560

29 ธันวาคม 2559

3 กันยายน 2563

22 พฤษภาคม 2562

11 เมษายน 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง 2560-2564

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580)

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ประเด็นความท้าทาย
New Way

of Thinking

New Way

of Communicating

New way

of Working/Doing

New Way of Living New ExpectationNew Way of Winning

ที่มา:  (รา่ง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน( พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับปรบัปรุง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563) 3

NEW
NORMAL
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เป้าหมายแผน DG

สรา้งขดีความสามารถ 
ในการแข่งขัน
ของประเทศ

ลดความเหล่ือมล้า
โปรง่ใส 

ตรวจสอบได้

สรา้งการ 
มสี่วนรว่ม

ของประชาชน
4



ดัชนีช้ีวัดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Government Development Index: EGDI) 

อันดับ 73 57 47
คะแนนรวม 0.7565 0.6543 เป้าหมายดข้ึีน 10 อันดับ

ป ี2561 ป ี2563 ปจัจุบนั เปา้ในป ี2565

ดัชนีช้ีวัดการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Participation Index: EPI) 

อันดับ 82 51 41
คะแนนรวม 0.6517 0.7738 เป้าหมายดข้ึีน 10 อันดับ

ปี 2561 ปี 2563 ปัจจุบัน เป้าในปี 2565

1

2

5

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index: CPI)

อันดับ 96 98
คะแนนรวม 37 เป้าหมายดข้ึีน 3 อันดับ

ป ี2560 เปา้ในป ี2565

ดัชนีช้ีวัดการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Participation Index: EPI) 

อันดับ 27 21 11
คะแนนรวม 78.45 80.1 เป้าหมายดข้ึีน 10 อันดับ

ปี 2561 ปี 2563 ปัจจุบัน เป้าในปี 2565

3

4

99
36

ป ี2561 ป ี2562

36

101



การศกึษา

เตรียมความพร้อมก าลังคนดิจิทัลภาครัฐรองรับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต และ
เพิ่มจ านวนบุคลากรท่ีมีทักษะความเช่ียวชาญ ให้มี
สมรรถนะสูง  ปฏิ บั ติงานอย่างมีคุณภาพ เพื่ อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นในคุณธรรม
สู่รัฐบาลดิจิทัล

สุขภาพและการแพทย์
บูรณาการข้อมูลและการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการให้บริการ

การเกษตร
บูรณาการข้อมูลด้านการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเกษตร มุ่งสู่การ
ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย

Focus Areas
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ความเหล่ือมล้าทางสิทธิ
สวัสดิการประชาชน

มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้าในการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐของประชาชน ท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว

การมสี่วนรว่ม โปรง่ใส 
และตรวจสอบได้ของ
ประชาชน
ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม ในการ
ท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

การส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SME)

อ านวยความสะดวกในการจดจัดต้ังธุรกิจ ลดข้ันตอน แนวปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ง่าย สะดวก และสร้างโอกาสทางการตลาด
ใหม่ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

Focus Areas
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Digital Government 
Architecture

วิสัยทัศน์

รฐับาลดิจิทัล เปิดเผยเชื่อมโยง 

และรว่มกันสรา้งบรกิารทีม่คีณุค่าให้ประชาชน
“ลดความเหล่ือมล้า เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  โปร่งใส ตรวจสอบได้  สร้างการมีส่วนรว่มของประชาชน”

Citizen

Business

Open Data 
Portal

Foreigner

(ก.พ.ร. + สพร.)

(ต.ม. + สพร.)

(สพร.)

(สพร.+ ก.พ.ร.+ 
ก.การคลัง)

Customer 
Experience
via One Stop 
Service

Data AnalyticsMIS Big Data

Core Service Processes
[Digital Government Transformation]

Digital Platforms

Common Platforms
• Digital ID & Signature
• Service Request and Tracking
• e-Tax, e-Receipt
• e-Certificate / e-License
• Open Data Platform
• e-Form,  Service Tracking
• e-Payment/wallet
• etc.

• Government Data 
Exchange : GDX 

• Linkage Center
• DXC
• NSW
• etc.

Exchange Platforms
• e-Saraban
• e-Meeting
• e-Procument
• ERP Platform

Back Office

Foundation
Standard
• Data Governance Framework 
• DG Standard & Others relevant

Infrastructure
• GDCC (ดศ.), 
• GIN (สพร.), DG Cloud (สพร.) 

Policy & Regulations
• DG Plan

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
[ก.พ., ดศ., สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ, ก.พ.ร., สพร.]

Digital 
Government 
Innovation

GovTech
Innovation Hub

AI Platform

National Open 
Source Code

Local Gov. 
Digital 
Transformation 

Personalize 
Knowledge 
Platform

หน่วยงานภาครัฐ
ประชาชน / เอกชน

Partners / Owners
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Digital Government Ecosystem 

(สพร.+สพธอ.+
DEPA+ NECTEC+วช.+
สกสว.+GISTDA+ NIA
+สถาบันการศึกษา)

Digital 
Government 
Innovation 
(DGTi)

Back Office
แพลตฟอร์ม
พื้นฐานภาครัฐ 
(ดศ.+สดช.+สพร.+
กรมบัญชีกลาง)

Exchange Platforms
Government Data Exchange: 
GDX (สพร.)
Linkage Center (กรมการ
ปกครอง)

Common Platforms
Digital ID & Signature (สพธอ.+
สพร.+กรมการปกครอง)
Service Request & Tracking (สพร.) 
e- Certificate & e–License 
(ส านักงาน ก.พ.ร.+สพร.+สพธอ.)
Open Data Platform (สพร.) 

Foundation

Customer 
Experience

โปร่งใสตรวจสอบได้เพิม่ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน

ลดความเหล่ือมล้าในการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการ

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

GFMIS+ e-GP+ eMENSCR+e-Budgeting
(สศช.+กระทรวงการคลัง+ส านักงบประมาณ+

กรมบัญชีกลาง+ส านักงาน ก.พ.ร.)

Big Data & Data Analytics
(ดศ.+สพร.)

Citizen Portal 
(กพร. + สพร. + 
กระทรวงการคลัง)

Business Portal 
(กพร. + สพร. + หน่วยบริการ)

Foreigner Portal 
(สตม. + สพร. + หน่วยบริการ)

Open Data (สพร.)

e-Participation 
(สดช. + ก.พ.ร.)

Standard (สพร.)
(สพร.+ดศ.+สดช.+สพธอ.+ก.พ.ร.+กพ.)

Policy & Regulation
DG Plan (สพร.)

Infrastructure & Facilities
(สพร.+ดศ.+สดช.+สพธอ.+กสท.+ทีโอที)

การพัฒนาบุคลากรภาครฐั (ส.พ.ร, ก.พ., ก.พ.ร., สพธอ., สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี, สถาบันการศกึษา)

Core Service Process (สพร.)
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วิสัยทัศน์ รฐับาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง 
และรว่มกันสรา้งบรกิารทีม่คีุณค่าใหป้ระชาชน

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ด

เป้าหมาย
โปรง่ใสตรวจสอบได้เพิ่มขดีความสามารถ

ทางการแข่งขัน
ลดความเหล่ือมล้าในการ
เข้าถึงบรกิารและสวัสดิการ

สรา้งการมสี่วนรว่ม
ของประชาชน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

ดัชนีช้ีวัดการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) 

ดัชนีช้ีวัดการมีส่วนร่วม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPI) 

ดัชนีความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (EODB) 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI)

ดขีึน้ 10 อันดับ ดขีึน้ 10 อันดับ ดขีึน้ 3 อันดับ ดขีึน้ 10 อันดับ

ยกระดับคุณภาพการใหบ้ริการแก่
ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พฒันากลไก
การมสีว่นรว่ม
ของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคล่ือน
รัฐบาลดิจิทัล 

อ านวยความสะดวก
ภาคธุรกิจไทย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลักดันใหเ้กิดธรรมาภิบาล
ข้อมูภาครัฐ ในทุกกระบวนการ
ท างานของรัฐ

สุขภาพ และการแพทย์
การศึกษา การเกษตร

ความเหล่ือมล้าทางสิทธิ
สวัสดิการประชาชน 

การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)
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ความเชื่อมโยงแผนงานภายใต้

เป้าหมาย

มาตรการ

บรกิารดิจิทัลแบบเบ็ดเสรจ็ 
(End-to-End Digital Services)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บรกิารภาครฐั ด้วย
เทคโนโลยดิีจิทัล และ
การบูรณาการรว่มกัน 

พัฒนานวัตกรรมบรกิาร
ดิจิทัลภาครฐัเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
รองรบัวิถีชีวิตแนวใหม่ 
(New Normal)

เพิ่มสมรรถนะ 
ขีดความสามารถ
หน่วยงานรฐั สู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล และบุคลากร
มี Digital Mindset

ยุทธศาสตรท์ี ่1

1 2 3 เพิ่มความมั่นคงปลอดภัย
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลภาครฐั พรอ้มท้ังการ
ป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชน 

4

ประชาชนได้รบัความสะดวกรวดเรว็ 
ในการใช้บริการของหน่วยงานรัฐ

เกิดศูนยแ์ลกเปลีย่นข้อมูลกลาง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ยกระดับคุณภาพการให้บรกิารแก่ประชาชน
ด้วยเทคโนโลยดิีจิทัล

11
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เป้าหมาย

มาตรการ

ความเชื่อมโยงแผนงานภายใต้

ภาคธุรกิจได้รบัความสะดวก
(Ease of Doing Business)

การส่งเสรมิและพฒันาผู้ประกอบการ
ให้สามารถแขง่ขนัได้

จัดใหม้ีระบบบริการ
ดิจิทัล อ านวยความ
สะดวผู้ประกอบการ

ส่งเสริม สนับสนุน
ใหเ้กิดแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลภาครัฐ ท่ีเอ้ือ
ต่อการด าเนิน
ธุรกรรมดิจิทัล

ทบทวน ปรับปรุง 
และพฒันากฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ มาตรการ
ท่ีเอ้ือต่อผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตรท์ี ่2

1 2 3 อ านวยความสะดวก 
ใหภ้าคธุรกิจน าข้อมูล
ไปพฒันาบริการและ
นวัตกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์

4 เปิดโอกาสใหน้ า
เทคโนโลยีพร้อมใช้จาก
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เพิม่โอกาสทาง
การตลาด

5

อ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทย
ด้วยเทคโนโลยดิีจิทัล 
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6 แผนงาน 8 โครงการ 



เป้าหมาย

มาตรการ

ความเชื่อมโยงแผนงานภายใต้

จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุน
การเปิดเผย แลกเปล่ียน 
เชื่อมโยงข้อมูลภาครฐั 
อย่างบูรณาการ

พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับระบบดิจิทัล 
ในการเชื่อมโยง การเปิดเผย 
และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
กัน ในการบรหิารจัดการให้เกิด
ธรรมาภิบาล

พัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อ จัดจ้างภาครฐั ให้
โปรง่ใส มีมาตรการป้องกันการ
ทจุรติทกุข้ันตอน

ยุทธศาสตรท์ี ่3

1 2 3

การเปิดเผย แลกเปลีย่น และจัดการ
ข้อมูลดิจิทัล (Digitization) ตาม
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั

การเช่ือมโยงระบบบรหิารจัดการ
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั

เกิดศูนยก์ลางขอ้มูลเปิดภาครฐั

ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั 
ในทุกกระบวนการท างานของรฐั

13

4 แผนงาน 11 โครงการ



เป้าหมาย

มาตรการ

ความเชื่อมโยงแผนงานภายใต้

การมสี่วนรว่มของทกุภาคส่วน
ต่อการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล

ประชาชนมสี่วนรว่มในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศผ่านระบบดิจิทัล

จัดให้มีระบบดิจิทัล 
ใหท้กุภาคส่วนได้แสดงข้อคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ 

เปิดเผยข้อมูลหรอืข่าวสาร
สาธารณะของหน่วยงานรฐัใน
รูปแบบและช่องทางดิจิทัล 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของรฐั

จัดให้มีเวทีหรอืช่องทางดิจิทัล
เพื่อรบัฟังความคิดเห็น ในการ
ก าหนดนโยบาย  กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ 
การขับเคล่ือนรฐับาลดิจิทัลกับ
ทกุภาคส่วน

ยุทธศาสตรท์ี ่4

1 2 3

พัฒนากลไกการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน 
รว่มขับเคล่ือนรฐับาลดิจิทัล 
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3 แผนงาน 5 โครงการ 



People
Growth Mindset & Culture

Technology
Common Platform & 

Interoperability 
Standard/Guidelines

Process
Enabling Policy & Regulations

Key 
Success 
Factors
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ขอบคุณครับ

Contact

www.dga.or.th

contact@dga.or.th

https://twitter.com/DGAThailand

https://www.facebook.com/DGAThailand

https://www.instagram.com/dgathailand
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