
(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
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นางไอรดา เหลืองวิไล 

รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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Monitoring System

แพลตฟอรม์
การเชือ่มโยงและ
การวเิคราะห์
ขอ้มลูพลงังาน

คลงัขอ้มลู
ภมูสิารสนเทศ
ทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม

ระบบชอ้มลู
ทะเบยีน
เกษตรกร

ฐานขอ้มลู
เกษตร

ระบบบรหิารวกิฤต
และการปฏบิตักิาร
แกไ้ขปญัหาไฟป่า

เชงิพืน้ที่

แพลตฟอรม์เพือ่การบรหิารจดัการและใหบ้รกิารประชาชน

ระบบบรหิาร
จดัการการ
ใชง้านโดรน

ศนูยแ์ลกเปลีย่น
ขอ้มลูกลาง
ภาครฐั

งานบรกิารภาครัฐ
เพือ่อ านวยความ
สะดวกในการ

ใหบ้รกิารประชาชน  

บรกิารภาครัฐเพือ่น าเขา้/
สง่ออก และน าผา่นสตัวป่์า

ระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกนั ควบคมุโรค

แพลตฟอรม์การ
เรยีนรูส้าธารณะ
ออนไลน ์ฯ

ระบบกลางดา้น
กฎหมาย

ศนูยก์ลางขอ้มลูเปิด
ภาครัฐ

ศนูยก์ลางขอ้มลูให ้
ประชาชน 

ธรุกจิและชาวตา่งชาติ

ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล ส าหรับ
ผูรั้บการบ าบดัยา

เสพตดิ 

ระบบการบรกิารและ
สารสนเทศดา้นเด็กและ

เยาวชน

*การพัฒนาบรกิารตอ้งเป็นไปตามคณุสมบตัขิองบรกิารดจิทิัลภาครัฐ (Functional Requirement) เพือ่การเชือ่มโยงและใหบ้รกิารผา่น

แพลตฟอรม์ดจิทิัลกลางได)้ 

ศนูยก์ลาง
ใหบ้รกิารภาค

ธรุกจิ

หน่วยงานเสนอค าขอ
จ านวน 97 กิจกรรม 

วงเงิน 5,032.4567 ลบ.

งบประมาณตามพ.ร.บ.ฯ 2564
จ านวน 23 กิจกรรม 

วงเงิน 1,903.1786 ลบ.
8 กระทรวง 15 หน่วยงาน

งบประมาณตาม (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ 
จ านวน 23 กิจกรรม

วงเงิน 2,003.3459 ลบ.

ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2564ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายบูรณาการฯ
จ านวน 49 กิจกรรม วงเงิน 4,556.7114 ลบ. 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลฯ พ.ศ. 2564

• ขาดเป้าหมายที่สะท้อนถึงการบูรณาการที่
ชัดเจน โดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

• ไม่ปรากฏหน่วยงานส าคัญที่ถือครอง
ข้อมูลส าคัญ ภายใต้แผนงานฯ เช่น 
กระทรวงมหาดไทย 

• หน่วยงานแต่ละแห่งด าเนินโครงการพัฒนา 
Big Data ของตนเอง ไม่เชื่อมโยงกัน 
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ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2564

• ควรเร่ งพัฒนาระบบที่ รองรับการท า
ธุรกรรมดิจิทัล เช่น ระบบความมั่นคง
ปลอดภัย และระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล

• ควรมีระบบข้อมูลภาครัฐที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้ งประเทศ สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน  
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสาธารณะ

• ควรใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล 
2562 ในการส่งเสริมการบูรณาการข้อมูล
และการท างาน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

ท่ีมา: 
- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มท่ี 1 ส านักกรรมาธิการ 1 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ข้อสังเกตจากคณะกรรมาธิการวิสามัญและอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล, ส านักงบประมาณของรัฐสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

• ควรมีการบูรณาการข้อมูลต่างๆ กับฝ่ายนิติบัญญัติ
ด้วย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

• ควรเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนทราบ
อย่างชัดเจน และจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนเพื่อประกอบการด าเนินการจัดท าข้อมูล
ต่างๆ ด้วย

• ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถเกี่ยวกับระบบดิจิทัล เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการเก่ียวกับระบบดิจิทัลได้เอง ทั้งนี้ เพื่อให้
ลดการว่าจ้างบริษัทต่างๆ 
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ขอบเขตการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับ 

(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่าง
เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง
พระราชบัญญัติการบริการงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ .ศ. 
2562 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 
2563 - 2565

• เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ลดความซ้ าซ้อนในการพิจารณา
งบประมาณ และพัฒนาการท างานและ
บริการภาครัฐได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์: ประชาชน
ทั่วไป ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐ

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก:    
..................

• หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน
ระดับกรมหรือเทียบเท่า

• ภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government)

• เกิดเครื่องมือและแพลตฟอร์มส าคัญในการ
บริหารจัดการและให้บริการภาครัฐ

• มีบริ การดิ จิ ทั ลภาครั ฐแบบเ บ็ด เสร็ จที่ มี
ประสิทธิภาพ (End-to-End Digital Services) 
และเกิดช่องทางดิจิทัลที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เกิดการพัฒนาเคร่ืองมือกลางและ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง 

(Digital Platforms)

(ร่าง) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

ขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐสู่ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government) ด้วยการพัฒนาองค์ประกอบ
ส าคัญสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ การขับเคลื่อนภาครัฐด้วย
ข้อมูลท่ีถูกต้อง มีคุณค่า และเปิดเผยข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย
ท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจในการใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูล และการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ
ทัศนคติดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ 

พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนให้ เกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อให้บริการภาครัฐ โดยการ
พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มกลาง (Common 
Solutions) เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบบริการ
ต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ GDX, Digital ID, AI Government 
Service Platform เป็นต้น รวมท้ัง การพัฒนาแพลตฟอร์ม
กลางส าหรับบริหารจัดการภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการบริหาร
จัดการภาครัฐ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความมั่นคง
ปลอดภัยรองรับการใช้งานท้ังภาครัฐและประชาชน

เพ่ิมขีดความสามารถภาครัฐไปสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government)

เป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2

จัดท าระบบบริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการ
ดิจิทัลภาครัฐส าหรับประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อสร้าง 
Customer Experience และนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ รวมถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ โดยยึดหลัก
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric)

การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพ

(End-to-End Digital Services)

1.1 ข้อมูลส าคัญภาครัฐ
และข้อมูลเปิดรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

1.2 ยกระดับทักษะ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของ

ประเทศ

2.1 เครื่องมือและ
แพลตฟอร์มกลาง  

2.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัล

3.1 ระบบสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมจากประชาชน
และสร้างความโปร่งใส

3.3 นวัตกรรมบริการดจิิทัล
ภาครัฐ

(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมาย 3

3.2 บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 
(End-to-End Services) 
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เป้าหมายที่ 2 เกิดการพัฒนาเคร่ืองมือกลาง
และโครงสร้างพื้นฐาน (Digital Platforms)

เป้าหมายที่ 3 การให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพ

(End-to-End Digital Services)

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

(Digital Government)

(ร่าง) เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด
หน่วยงานภาครัฐประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ
ท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพบริการประชาชนในภารกิจ
ส าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ตามภารกิจหน่วยงาน*

1.1 จัดท าข้อมูลส าคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัด: 
มีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล*และเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลเปิด
ภาครัฐครอบคลุมตาม 5 ประเด็นนโยบาย (กลุ่มชุดข้อมูล) 
(*ระดับการเปิดเผย ระดับ 3 ดาวขึ้นไป)

แนวทาง

มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และ
รองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า*

ตัวชี้วัด

แนวทาง

2.1 สร้างเคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลาง
ตัวชี้วัด: มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และ
รองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า*

2.2 พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมัน่คงปลอดภัย
ด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
ตัวชี้วัด:
มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และรองรับ
การให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า*

ตัวชี้วัด

แนวทาง

- อัตราการใช้งานเพ่ิมขึ้น (Take up rate) ร้อยละ 50
- ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
- ทุกบริการมีการปรับไปสู่รูปแบบ OSS 4.0

3.1 พัฒนาระบบสนับสนุนการมีสว่นร่วมจากประชาชน (e-
Participation) และสร้างความโปร่งใส
ตัวชี้วัด:
- มีการน าความเห็นประชาชนไปใช้ในการพิจารณานโยบาย/

มาตรการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.3 พัฒนานวัตกรรมบริการดจิิทัลภาครัฐรองรับวิถีชีวิต

แนวใหม่ (New Normal) 

ตัวชี้วัด: หน่วยงานมบีริการดิจิทลัภาครัฐดว้ยนวัตกรรม
อย่างน้อย 1 นวัตกรรมบริการตอ่หน่วยงาน

1.2 ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัด: ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางตอ้งผ่านการอบรมบคุลากร
ได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย ตามหลักสูตรดจิิทัลส าคญั ได้แก่
หลักสูตร PDPA, Cyber Security, Data Governance
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3.2 พัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End 
Services) ส าหรับประชาชนและธุรกิจ
ตัวชี้วัด: ลดระยะเวลาในการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

*กรณีแพลตฟอร์มใหม่วัดโดยมีผู้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จ านวนเป้าหมาย

*หน่วยงานภายใต้แนวทางดังกล่าวต้องระบุผลส าเร็จในการใช้ข้อมูล 
(แนวทางท่ี 1.1) หรือบุคลากร (แนวทางท่ี 1.2) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินการตามภารกิจส านักงานอย่างชัดเจน



ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบ
ประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2564

03

02

01

แผนงานบูรณาการ
การพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทฯประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ตัวช้ีวัด : อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) หนึ่งใน 60 อันดับแรก 
ภายในปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกันการทุจริต และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(เป้าหมายที่ 1)

ตัวช้ีวัด - อันดับประสิทธิภาพภาครัฐของ IMD อยู่ในอันดับสองของอาเซียน
- อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจของธนาคารโลก

ตัวช้ีวัด
1. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุดอยู่ในอันดับ 1 ใน 60 ของโลก ภายในปี 

2565 (ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 73 ในปี 2561)
2.  ร้อยละของข้อมูลภาครัฐที่เปิดเผยต่อสาธารณะและภาคส่วนอ่ืน อยู่ในระดับร้อยละ 90

(ร่าง) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดในแผนระดับต่างๆ 
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(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อยู่ระหว่างการประกาศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 
2565

ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 2 ตัวช้ีวัดเป้าหมายที่ 3ตัวช้ีวัดเป้าหมายที่ 1
หน่วยงานภาครัฐประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กระบวนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพบริการ
ประชาชนในภารกิจส าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ตามภารกิจหน่วยงาน*

มีหน่วยงานใช้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า

- อัตราการใช้งานเพิ่มข้ึน (Take up rate) ร้อยละ 50
- ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85
- ทุกบริการมีการปรับไปสู่รูปแบบ OSS 4.0

- จ านวนกลุ่มชุดข้อมูลที่มีการจัดท าในรูปแบบดิจิทัล
และเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐครอบคลุม
ตาม 5 ประเด็นนโยบาย 
- ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางต้องผ่านการอบรม
บุคลากรได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย ตามหลักสูตร
ดิจิทัลส าคัญ

- มีการน าความเห็นประชาชนไปใช้ในการพิจารณา
นโยบาย/มาตรการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ลดระยะเวลาในการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- หน่วยงานมีบริการดิจิทัลภาครัฐด้วยนวัตกรรม
อย่างน้อย 1 นวัตกรรมบริการต่อหน่วยงาน

มีหน่วยงานใช้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
10 และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า

อยู่ระหว่างการประกาศแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 



ลักษณะโครงการภายใต้แผนงาน
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล  โดยค านึงถึงความส าคัญตาม
ความเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานรัฐมากกว่าสองหน่วยงาน โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่บูรณาการอย่างชัดเจน 
สามารถระบุผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยผลผลิตของโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบเช่ือมโยงต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอของบประมาณบูรณาการต้อง
ไม่อยู่ในแผนพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ต้องมี
การของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์
ทดแทน การซ่อมและบ ารุงรักษา เป็นต้น

ผลผลิตที่ได้จากการท าโครงการต้องสามารถตอบสนองต่อ 5 กลุ่ม
ประเด็นส าคัญของประเทศ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการประชาชน การสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเกษตรและทรัพยากรน้ า การบริหาร
จัดการภาครัฐ การอ านวยความสะดวกภาคธุรกิจ

กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องต้องมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมา    

ซึ่งสะท้อนความส าเร็จ และสถิติจ านวนผู้ใช้งานที่ผ่านมา

กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง ต้องมีการน าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
ในปีที่ผ่านมา ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณปี 2565 ด้วย

มีความพร้อมในการด าเนินการภายหลังได้รับงบประมาณ โดย
มีแผนงาน กิจกรรม ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ รายละเอียดชัดเจน

ลักษณะโครงการและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

8

งบประมาณที่น าเสนอจะต้องอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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Digital Service

พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่
ส าคัญของรัฐ

ความแตกต่างระหว่างแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลปี 64 และ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลปี 65

02 0301

ปลายน้ า กลางน้ าต้นน้ า

ปี 65

ปี 64 Digitization

การปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเป็น
รูปแบบดิจิทัล และเปิดเผยข้อมูล

ภาครัฐไปสู่สาธารณะ

พัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
ดิจิทัล

One Stop Service 
Portal

พัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยง
แพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

ความแตกต่าง

Digital Government

ข้อมูลส าคัญภาครัฐและ
ข้อมูลเปิดรองรับการ

เชื่อมโยงข้อมูล 

เพิ่มสมรรถนะขีด
ความสามารถการท างาน

ภาครัฐ

▪ มุ่งเน้นการสร้างขอ้มูลรัฐในรูปแบบดจิิทลัโดยตอ้ง
สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ให้เกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด

▪ ขยายผลการปรับหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั
▪ ยกระดับสมรรถนะ ขีดความสามารถของหนว่ยงานรัฐให้

สามารถประยุกตใ์ช้ดจิิทัลเพ่ือให้บริการประชาชน

Digital Platforms

สร้างเครื่องมือและ
แพลตฟอร์มกลาง 

พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน
และความมั่นคงปลอดภัยด้าน

ดิจิทัล 

End-to-End Digital 
Services

พัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมจากประชาชน และสร้าง

ความโปร่งใส

พัฒนาระบบให้บริการดิจิทัล
แบบเบ็ดเสร็จ ส าหรับประชาชน

และธุรกิจ

พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล
ภาครัฐรองรับวิถีชีวิตแนวใหม่

▪ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชนอ์ย่างเป็น
รูปธรรมจากแพลตฟอร์มทีพั่ฒนาขึน้

• สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการตอ่ภารกิจทีส่ าคญั
ของประเทศในดา้นตา่งๆตามกลุ่มเป้าหมาย

• เสริมสร้างและยกระดับความมัน่คงปลอดภัย
ให้แก่โครงสร้างพื้นฐานดจิิทลั

▪ พัฒนาบริการเพื่อให้เกิดความร่วมมอืและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ

▪ พัฒนาระบบให้บรกิารดจิิทัลเบ็ดเสร็จตาม
มาตรฐานสากล

▪ สร้างความร่วมมอืและต่อยอดนวัตกรรมร่วมกนั
ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน



ลักษณะโครงการภายใต้แผนงาน

โครงการ
ที่หน่วยงานเสนอ

โครงการส าคัญภายใต้แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

(Flagship Projects)

โครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน ▪ มีความสอดคล้องนโยบาย/แผนชาติ/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/แผนงาน/งบประมาณ
▪ บูรณาการ (Joint KPI) มากกว่า 2 หน่วยงานขึ้นไป และเป็นภารกิจของหน่วยงานนั้น
▪ รองรับการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม/ระบบกลาง

Digital Government Digital Platforms End-to-End Digital Services

• การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ภ า ค รั ฐ 
(Government Data 
Exchange: GDX) 

• การพัฒนาระบบการยืนยันและ
พิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital 
ID & signature) และระบบท่ี
เกี่ยวข้อง

• การพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุน
การบริหารจัดการหน่วยงาน
ภาครัฐ (ERP)

• แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ก ล า ง ด้ า น
ปัญญาประดิ ษฐ์ ภ าครั ฐ  (AI 
Government service 
platform)

• ก า ร พั ฒ น า แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ก า ร
ให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
(Citizen Platform)

• ระบบรับค าขออนุญาตเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ภาคธุรกิจ

• การพัฒนาศูนย์กลางการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data 
Platform) 

• นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐเพื่อการ
บริการดิจิทัลส าหรับประชาชน 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านส าคัญ
• การพัฒนาสมรรถนะองค์กรภาครัฐ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
และบริการประชาชน (Digital 
Transformation)

เกณฑ์หลัก

ลักษณะโครงการและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
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ตัวอย่างโครงการส าคัญ



(ร่าง) กระบวนการจัดท าข้อเสนองบประมาณรัฐบาลดิจิทัลปี 2565

จัดท าแบบส ารวจและ
จัดส่งแบบส ารวจโครงการ
แก่หน่วยงานเพื่อ
เตรียมการจัดท าร่างฯ

21 ต.ค. 63

ประชุมหารือกรอบ
แนวคิดกับเลขาร่วม 
(สพร., สงป., 
สศช.,สดช., กพร.)

3 พ.ย. 63

จัดประชุมชี้แจงหน่วยงาน
ส าหรับการของบบูรฯDG 
ปี 65

16 พ.ย. 63

หน่วยงานจัดท า
รายละเอียดค าขอ
งบประมาณปี 65

พ.ย. – ธ.ค. 63
ปิดรับ 4 ธ.ค. 63

พิจารณากลั่นกรองค าขอ
โครงการ+หน่วยงาน
น าเสนอโครงการ

ธ.ค. 63

จัดประชุมคกก.ฯ พิจารณา
โครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

1-8  ม.ค. 64

สรุปผลโครงการที่ผ่านการคัดเลอืกตามเกณฑ์งบ
บูรฯDG ปี 65 (น าส่งสงป.ภายใน 15  ม.ค. 64)

หมายเหตุ รายละเอียดเป็นการประมาณการณ์กิจกรรมท่ีอยู่ในก าหนดการเบ้ืองต้นและอ้างอิงตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ของส านักงบประมาณ เป็นหลัก

กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการและพิจารณากลั่นกรองโครงการ
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น าเสนอแนวทางแผนงาน
ฯ แก่ประธานคกก.ฯ (รอง
ประวิตร , รมว.ส านัก
นายกรัฐมนตรี และรมว. 
ก.ดศ.

11 พ.ย. 63

หารือกับผู้เช่ียวชาญ

1. หน่วยงานจัดท าค าของบประมาณในแบบฟอร์ม 
(document file) พร้อมให้ผู้บริหารสูงสุดลงนาม ส่ง
มายั ง dg_budget@dga.or.th เ พื่ อ เ ป็ น เ อ กสา ร
หลักฐานทางการในการเสนอของบประมาณ
2. หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูล
ส า คั ญ จ า ก แ บ บ ฟ อ ร์ ม ฉ บั บ เ ต็ ม ผ่ า น ลิ้ ง 
https://bit.ly/328WkDa เพื่อให้สามารถสรุปและ
รวบรวมผลได้อย่างรวดเร็ว



E-mail: DG_budget@dga.or.th
โทร 02-6126000 ต่อ 81201-81206
www.dga.or.th

สามารถ Add QR Code ส าหรับกลุ่มบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 65 
เพื่อรับข้อมูลส าคัญและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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จบการน าเสนอ


