
การประชุมชี้แจง
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)



ที่มาและความส าคัญ
• คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแผนงาน
รัฐบาลดิจิทัล ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) ในฐานะเจ้าภาพแผนงาน

• ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2564 มีโครงการผ่านการพิจารณา 23 กิจกรรม 
วงเงิน 1,903.1786 ล้านบาท มีหน่วยงานเข้าร่วมแผน 8 กระทรวง 15 
หน่วยงาน 

• เพื่อให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศมีความต่อเนื่อง เช่ือมโยงใน
ลักษณะบูรณาการ และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล พร้อมสอด
รับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สพร. จึงได้จัดท าแผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปแนวทางการจัดท า
งบประมาณและปฏิบัติงบประมาณรายจ่ายของส านักงบประมาณ
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วัตถุประสงค์การจัดประชุมชี้แจง

เพื่อให้การจัดท าค า
ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ
โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายของการ
บู รณากา ร รั ฐ บ า ล
ดิจิทัล

เพื่อชี้แจงท าความ
เข้าใจแก่หน่วยงาน

เกี่ยวกับแผนงานบูรณา
การรัฐบาลดิจิทัล

เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐให้
เกิดโครงการที่มีความ
คุ้ ม ค่ า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ประเด็นท้าทายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 12 ตุลาคม 2563)

กรอบนโยบายและแผนส าคัญด้านดิจิทัลในการจัดท าแผนงาน
บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



วิสัยทัศน:์ รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย
เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

กลไก/มาตรการ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย โปร่งใสตรวจสอบได้เพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน

ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการ

สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563-2565

ดัชนีชี้วดัการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) 

ดัชนีชี้วดัการมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (EPI) 

ดัชนีความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (EODB) 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI)

ดีขึ้น 10 อันดับ ดีขึ้น 10 อันดับ ดีขึ้น 3 อันดับ ดีขึ้น 10 อันดับ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาขนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัล 

อ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ ในทุกกระบวนการท างาน

ของร ฐ

พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่ออ านวย
ความสะดวกการให้บริการประชาชน รองรับวิถี
ชีวิตแนวใหม่ (New Normal) หรือรองรับต่อ

สถานการณ์อุบัติใหม่ที่ประเทศต้องเผชิญ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแพล็ตฟอร็มดิจิทัล
ภาครัฐ ที่เอื้อต่อการด าเนินธรุกรรมดิจิทัลใน

ภาคธุรกิจ

จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผย 
แลกเปลี่ยน เช่ือมโยงข้อมลูภาครัฐ อย่าง

บูรณาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ประชาชนเขา้ถึงได้ง่าย 

สะดวก ด้วยการบูรณาการร่วมกัน 

จัดให้มีระบบบริการดิจิทัลอ านวยความสะดวก
ผู้ประกอบการ

จัดให้มีระบบดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับระบบดิจิทลั ในการเชื่อมโยง การ

เปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่งกัน ใน
การบริหารจัดการให้เกดิธรรมาภบิาล

เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของ
หน่วยงานรัฐในรูปแบบและชอ่งทาง
ดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถงึได้

โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของรัฐ 

เพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถหน่วยงานรัฐ สู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล รองรับการพัฒนาระบบ

บริการเพื่อศักยภาพการบริการประชาชน  รวมถึง
บุคลากรรัฐมี Digital Mindset และมีทักษะที่

จ าเป็น
เพิ่มความสามารถ ความมั่นคง ปลอดภัยในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ พร้อมทั้ง

จัดหากลไก การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประชาชน ในการรับบริการจากภาครัฐ

ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการที่เอื้อต่อผู้ประกอบการใน

การด าเนินธุรกิจ

พัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ ให้โปร่งใส มีมาตรการป้องกันการ

ทุจริตทุกขั้นตอน

อ านวยความสะดวก ให้ภาคธุรกิจสามารถน า
ข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวตักรรมที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ

จัดให้มีเวทีหรือช่องทางดิจิทัลเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ในการก าหนดนโยบาย  
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน 

มาตรการ การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลกับ
ทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี

พร้อมใช้จากผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด 5
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การพฒันาทกัษะดา้นดิจิทลัส าหรบัขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั  
[ก.พ., ดศ., สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพฯ, ก.พ.ร, สพร.]

Digital Government Architecture

วิสยัทศัน:์ รฐับาลดิจิทลั เปิดเผย
เช่ือมโยง และรว่มกนัสรา้งบรกิารท่ีมีคณุค่าใหป้ระชาชน

“ลดความเหลื่อมล า้     เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั  โปร่งใส ตรวจสอบได ้ สรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชน”

MIS Big Data

[Digital Government Transformation]
Core Service Processes

DG Plan

Standard

Citizen 

Business

Open Data Portal

Foreigner

Policy & Regulations

Common Platforms

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

Digital Platforms

• Government Data 
Exchange : GDX 

• Linkage Center
• DXC
• NSW
• ETC.

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

Exchange Platforms Back Office

Infrastructure

(ก.พ.ร. + สพร.)

(ต.ม. + สพร.)

(สพร.)

Data Governance Framework, 
DG Standard & Others relevant

Foundation

(สพร.+ ก.พ.ร.+ ก.การคลงั)

หน่วยงานภาครฐั
ประชาชน / เอกชน

• Digital ID & Signature
• Service Request and Tracking 

• e-Payment/wallet

• e-Certificate / e-License
• Open Data Platform
• ETC.

: e-Tax, e-Receipt 

e-Form,  Service Tracking



1. ผลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามดชันีช้ีวัดสากล (EGDI, EODB, CPI, GODI, EPI, IMD-WC)

Service Participation Government Digital Infrastructure

National Digital ID
Government Data ExchangeData Governance
Legislations and policies

- บริการภาครัฐของไทยส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ใน
รู ป แ บ บ ธุ ร ก ร ร ม  ( Transactional 
Services) 

- ยังไม่มีการพัฒนาพอร์ทัลและเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างสมบูรณ์

- ยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในด้าน 
e-decision-making
- ขาดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ประชาชนมี

อ านาจในการก าหนดทิศทางของภาครัฐมากขึ้น 
- ยังขาดกลไกการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างเป็น

รูปธรรม โปร่งใส 

ประเด็นท้าทายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล

- หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ได้ เล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นในการเชื่อมต่อบริการหน่วยงานของตน
เข้ ากั บแพลตฟอร์มส่ วนกลางหรื อพัฒนา
แพลตฟอร์มให้หน่วยงานอื่นเชื่อมต่อ

- ยังขาดการผลักดันให้ เกิดการบริการผ่าน
ช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มกลาง

- ยังไม่มีการใช้ระบบกลางหรือเชื่อมโยงระบบ
ของตนเองกับระบบกลางของหน่วยงานภาครัฐ 

บริการภาครัฐ 
2. ผลการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดจิิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 

ประจ าปี 2563 (จ านวน 1850 หน่วยงาน (ระดับกรมและระดับจังหวัด)

ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล 
- IT competency ทักษะบุคลากรในบางหัวข้อ 

ไม่สอดคล้องกับล าดับความส าคัญของหน่วยงาน

โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความม่ันคงปลอดภัย
- Reliable infrastructure โครงสร้างพ้ืนฐานไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน
- Data management ยังต้องพัฒนาในด้านการน าข้อมูล
มาใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึก, คาดการณ์ผลในอนาคต
- Cyber security การด าเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ในด้านความแท้จริงของข้อมูล 
(Integrity) ในสัดส่วนที่น้อย

ประเด็นเสริม: ควรค านึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือ
ระบบดิจิทัลภาครัฐที่จ าเป็นต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือ
สร้างบริการภาครัฐที่เชื่อมโยง (Connected) ไร้รอยต่อ 
(Seamless) 

- ยังขาดการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่สามารถ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกได้

การเปิดเผยข้อมูล
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ขอขอบคุณ
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