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1. โครงการ: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและสนับสนุนการจัดทำร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ: 
เพื ่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ พร้อมทั ้งจัดทำแผนและดำเนินการสนับสนุนการจัดทำร่าง
มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 และเป็นไป
ตามกระบวนการจัดทำมาตรฐานสากล 

3. ผลลัพธ์ที่จะได้รับ: DGF V.2 พร้อม ตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางดำเนินงาน สำหรับจัดทำกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

4. แผนดำเนินงานตลอดโครงการ 

ครั้งที ่ กิจกรรม กำหนดการ (Tentative) 
งวดที่ 1 30 ก.ย. 2564 

1 แนวทางการพัฒนามาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลและสนับสนุนการ
วางแผนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

19 ต.ค. 2564 

2 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 1/9: การชี้แจงการทบทวนกรอบธรรมภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (DGF Review Kickoff) 

10 พ.ย. 2564 

3 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 2/9: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำร่างมาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการของผู้สูงอายุและคนพิการ 

16 พ.ย. 2564 

4 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 3/9: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำร่างมาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการของเด็กและเยาวชน 

23 พ.ย. 2564 

5 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 4/9: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำร่างมาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการของสตรีและสถาบันครอบครัว 

26 พ.ย. 2564 

6 หลักเกณฑ์การจัดหมวดหมู่และชั้นความลับของข้อมูล  
(Data Classification) 

3 ธ.ค. 2564 

งวดที่ 2 30 พ.ย. 2564 
7 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 

ครั้งที่ 5/9: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำร่างมาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการสังคม 

7 ธ.ค. 2564 

8 ข้อเสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติการใช้และแบ่งปันข้อมูล 
(Data Sharing Policy) 

14 ธ.ค. 2564 

9 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 6/9: เพ่ือยกระดับสิทธิและสวัสดิการประชาชนตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

17 ธ.ค. 2564 

10 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 7/9: การปรับปรุงกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

21 ธ.ค. 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ 
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ครั้งที ่ กิจกรรม กำหนดการ (Tentative) 
ประเด็นด้านความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและสังคม ตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565  

11 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 8/9: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำร่างมาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสิทธิและ
สวัสดิการประชาชน 

24 ธ.ค. 64 

12 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 9/9: ทิศทางกรอบธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับสิทธิและ
สวัสดิการประชาชน 

11 ม.ค. 2565 

งวดที่ 3 27 ม.ค. 2565 
 

5. กรอบแนวคิดแผนการจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกลไกสำคัญสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงาน ซึ่งจากการจัดทำมาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะพบว่าการนำกรอบฯ ไปใช้กำหนดใน
นโยบายองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลพบว่าเกิดข้อจำกัดหลายประการ อาทิ ควรเริ ่มต้นจากขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก  
ควรตั้งกลุ่มใดเป็นคณะกรรมการควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รวมถึงควรเลือกข้อมูลกลุ่มใด ( Focus Area) 
เป็นกลุ่มข้อมูลสำหรับการทำธรรมาภิบาลข้อมูลในระยะเริ่มต้น เป็นต้น 

ภายใต้กรอบการจัดประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 12 ครั้ง แบ่งเป็น กิจกรรมสนับสนุนการทำมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 
จำนวน 3 ครั้ง และ การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จำนวน 9 ครั้ง โดยวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการ คือ 
1. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ 2. เพื่อรวบรวมข้อมูล
สำหรับกรณีศึกษาของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย สามารถเข้าใจ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลจนสามาถสกัดประเด็นนำร่องเป็นกรณีศึกษา (Practice) ของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลได้ 
โดยทีมที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งกิจกรรมตามกรอบแนวคิดการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล มีรายละเอียดดังภาพ  
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ภาพแสดงกรอบแนวคิดการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

 จาก Feedback ของหน่วยงานภาครัฐจะพบว่าบุคลากรในหลายส่วนของภาครัฐยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและหลักการบูรณาการข้อมูล สำหรับบางแห่งที่มีความเข้าใจเรื่องหลักการบูรณาการจะ
ไม่ทราบว่าควรเริ ่มต้นจากขั ้นตอนใด หรือ ขาดความชัดเจนในด้านขอบเขตผู ้มีส ่วนเกี ่ยว ข้องกับข้อมูล หรือ 
คณะกรรมการควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูล ดังนั้นในการจัดประชุมกลุ่มย่อยจึงเริ่มต้นจากการสร้างกรอบแนวคิดการ  
บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือการสกัดประเด็นหรือข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High Value Data) นำไปสู่
การจัดทำกรณีศึกษาสำหรับ DGF V 2.0 รวมถึงให้ผู้มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการทบทวน DGF ที่มี
คุณภาพ มีรายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงแผนการจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวน DGF 

ลำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
1 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 1/9:  
การชี้แจงการทบทวนกรอบธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF 
Review Kickoff) 
10 พ.ย. 2564 

ชี้แจงและเชิญชวนหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าร่วมแสดงข้อเสนอแนะ
การทบทวน DGF รวมถึงนำร่อง 
Use case ในกลุ่มเป้าหมายด้าน 
“ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและ
สวัสดิการประชาชน” ทีก่ระทรวง 
พม. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้บริหาร หรือผู้แทนระดับบริหาร 
ส่วนงานนโยบายและแผนงาน และ 
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานภายใต้สังกัด 
หน่วยงาน 
จากหนว่ยงานภาครฐั 20 กระทรวง สว่น
ราชการอ่ืน ๆ และองค์กรอิสระ TC2 / SC 

2 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 2/9: 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดทำร่างมาตรฐานรัฐบาล
ดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
16 พ.ย. 64 

1. ชี้แจงการแผนการดำเนิน
กิจกรรม ทั้งการระดมความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเพ่ือทบทวน DGF 
2. สังเคราะห์แนวคิดการบูรณาการ
ข้อมูลในหัวข้อ “การลดความ
เหลื่อมล้ำด้านสิทธิและสวัสดิการ
ประชาชน” 

นักวิชาการส่วนงานนโยบายและ
แผนงาน และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน 
1) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 
2) กรมกิจการผู้สูงอายุ 
3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง 
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ลำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
3 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 3/9:  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดทำร่างมาตรฐานรัฐบาล
ดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการของ
เด็กและเยาวชน 
23 พ.ย. 64 

1. ชี้แจงการแผนการดำเนิน
กิจกรรม ทั้งกิจกรรมระดมความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือ
ทบทวน DGF 
2. สังเคราะห์แนวคิดการบูรณาการ
ข้อมูลในหัวข้อ “การลดความ
เหลื่อมล้ำด้านสิทธิและสวัสดิการ
ประชาชน ในมิติของเด็กและ
เยาวชน 

นักวิชาการส่วนงานนโยบายและ
แผนงาน และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน 
1) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง 

 

4 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 4/9: 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดทำร่างมาตรฐานรัฐบาล
ดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการของ
สตรีและสถาบันครอบครัว 
26 พ.ย. 64 

1. ชี้แจงการแผนการดำเนิน
กิจกรรม ทั้งกิจกรรมระดมความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือ
ทบทวน DGF 
2. สังเคราะห์แนวคิดการบูรณาการ
ข้อมูลในหัวข้อ “การลดความ
เหลื่อมล้ำด้านสิทธิและสวัสดิการ
ประชาชน ในมิติของสตรีและ
สถาบันครอบครวั” 

นักวิชาการส่วนงานนโยบายและ
แผนงาน และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน 
1) กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวง 

5 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 5/9:  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดทำร่างมาตรฐานรัฐบาล
ดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการสังคม 
7 ธ.ค. 64 

1. ชี้แจงการแผนการดำเนิน
กิจกรรม ทั้งกิจกรรมระดมความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือ
ทบทวน DGF 
2. สังเคราะห์แนวคิดการบูรณาการ
ข้อมูลในหัวข้อ “การลดความ
เหลื่อมล้ำด้านสิทธิและสวัสดิการ
ประชาชน ในมิติของสวัสดิการ
สังคม” 

นักวิชาการส่วนงานนโยบายและ
แผนงาน และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน 
1) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง 

6 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 6/9: 
เพ่ือยกระดับสิทธิและสวัสดิการ
ประชาชนตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 – 2565 
17 ธ.ค. 64 

1. สร้างกรอบแนวคิดด้าน
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
ภาครัฐ และมาตรฐานการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ แก่
ผู้เข้าร่วม FG ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนามาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 
2 ระดมความคิดเห็นเพ่ือสังเคราะห์
สถานภาพปัจจุบันและนำไปสู่
ประเด็นนำร่องในการจัดทำธรร
มาภิบาลข้อมลูภาครัฐในระดับ
กระทรวง 

นักวิชาการส่วนงานนโยบายและ
แผนงาน และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน 
1) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 
2) กรมกิจการผู้สูงอายุ 
3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
4) กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
6) สำนักงานปลัดกระทรวง พม. 
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ลำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
7 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 7/9: 
การปรับปรุงกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ ประเด็นด้าน
ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและ
สังคม ตามแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. 
2563-2565  
21 ธ.ค. 64 

เพ่ือระดมความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการทบทวนกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

นักวิชาการส่วนงานนโยบายและ
แผนงาน และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน 
1) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 
2) กรมกิจการผู้สูงอายุ 
3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
6) สำนักงานปลัดกระทรวง พม. 

8 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 8/9: 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดทำร่างมาตรฐานรัฐบาล
ดิจิทัล ของกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับข้อมูลสิทธิและ
สวัสดิการประชาชน 
24 ธ.ค. 64 

เพ่ือระดมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวน
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล
สิทธิและสวัสดิการประชาชน 

ผู้แทนจากผู้บริหารจากหน่วยงานดังนี้ 
1) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 
2) สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
3) สำนักนายกรัฐมนตรี 
4) กระทรวงมหาดไทย 
5) กระทรวงการคลัง 
6) ธนาคารกรุงไทย 
7) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
8) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
9) สำนักงบประมาณ 

9 การทบทวนกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 9/9:  
ทิศทางกรอบธรรมาภิบาลเพื่อ
ยกระดับสิทธิและสวัสดิการ
ประชาชน 
11 ม.ค. 65 

เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยและข้อเสนอแนะในการ
ทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ ในประเด็นด้านความ
เหลื่อมล้ำทางสิทธิและสวัสดิการ
ประชาชน 

ผู้บริหาร หรือผู้แทนระดับบริหาร 
ส่วนงานนโยบายและแผนงาน และ
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานภายใต้สังกัด 
หน่วยงาน 
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
3) กระทรวงมหาดไทย 
4) กระทรวงแรงงาน 
5) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
6) กระทรวงศึกษาธิการ 
7) กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ: แผนการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


