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(ร่าง) เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เป้าหมายท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Skills)

เป้าหมายที่ 2 สนับสนุนการพัฒนา
แพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
กลางภาครัฐ (Digital Common Platform)

เป้าหมายที่ 3 การบูรณาการข้อมูลและบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มบริการ
แบบเบ็ดเสร็จเพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (End-to-End Digital Data and 
Services via Digital Service Platform)ตัวช้ีวัด

หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ดิจิทัลส าคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, หลักสูตร Cyber 
Security, หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่น
ท่ีก าหนด พร้อมท้ังได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการ
อบรมหลักสูตร ร้อยละ 90

แนวทาง
ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการด้านดิจิทัลของประเทศ
ตัวช้ีวัด: ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางบุคลากรต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรดิจิทัลส าคญั ได้แก่ หลักสูตร PDPA, 
หลักสูตรCyber Security, หลักสูตร Data Governance 
หรือหลักสูตรอื่นที่ก าหนด พร้อมท้ังได้รับใบ
ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลกัสูตร ร้อยละ 90

ตัวช้ีวัด

การพัฒนาเคร่ืองมือแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการการ
เชื่อมโยง ลดความซ้ าซ้อน ในการท างานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
ตัวช้ีวัด: 
1. ความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอรม์ เครื่องมือท่ี
พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่ก าหนด
2. มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกีย่วข้องหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า*

แนวทาง

ตัวชี้วัด

แนวทาง

มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 
และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้อง
หรือหน่วยงานเทียบเท่า*

*กรณีแพลตฟอร์มใหม่วัดโดยมีผู้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 10 
ของจ านวนเป้าหมาย

มีจ านวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 50 (Digital Take up rate)

การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 
ผ่านแพลตฟอร์มบริการส าคัญเพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ทีส่อดคล้องกับ 6 ด้านส าคัญของตามแผนการพัฒนารฐับาล
ดิจิทัล หรือด้านส าคัญอื่นๆที่สนับสนุนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล
ตัวช้ีวัด: 
1. ความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอรม์ เครือ่งมือท่ีพร้อม
เปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนท่ีก าหนด 
2. มีจ านวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 50 (Digital Take up rate)
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ลักษณะโครงการภายใต้แผนงาน

โครงการ
ที่หน่วยงานเสนอ

โครงการส าคัญภายใต้แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

(Flagship Projects)

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

Digital Skill Digital Common Platforms End-to-End Digital Data&Services
via Digital Services Platforms

• โครงการยกระดับความสามารถและ
สร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

• โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 

เกณฑ์หลัก

ตัวอย่างโครงการส าคัญ

• โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)

• โครงการพัฒนาระบบ New e-Budgeting
• โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 

(GDCC)
• โครงการเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล

หน่วยงานภาครัฐ (GIN)
• ก า ร พั ฒ น า แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม เ พื่ อ ก า ร

แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Exchange: GDX) 

• การพัฒนาศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ Open Data Platform

• โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางข้อมูล
ด้านสวัสดิการ (Welfare Platform)

• โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
การเกษตร

• โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะ
เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านก าลังคน 
และการพัฒนาสมรรถนะ ด้วยการเรียนรู้
ต ล อ ด ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( E-
Workforce Ecosystem)

• โครงการ Digital Signature for Digital 
Transcript 

• โครงการระบบอ่านใบรับรองข้อมูลสุขภาพ
ในรูปแบบดิจิทัล เฟส 1 (Digital Health 
Certificate Resolver)
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หลักเกณฑก์ารพิจารณาโครงการแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปี 2566

Integration
มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานรัฐ
มากกว่า 2 หน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานจัดท าค าขอ
งบประมาณต้องมีการประสานงานหรือประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก่อนยื่นโครงการ

Agenda Base
ผลผลิตจากโครงการสามารถสะท้อน ประเด็น
ส าคัญของประเทศ เช่น สิทธิสวัสดิการประชาชน 
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การเกษตร
และทรัพยากรน้ า การบริหารจัดการภาครฐั และ
การอ านวยความสะดวกภาคธุรกิจ

Standard/Announcement
การด าเนินโครงการจะต้องเป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ ตามที่ 
สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด

Consistency
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร้อยละ 100

Readiness
หน่วยงานมีความพร้อม และ ความชัดเจน ทั้งใน
เรื่องแผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลผลิต 
ผลสัมฤทธิ์

Economic Value 
หน่วยงานมีการแสดงข้อมูลการประเมินความ
คุ้มค่าโครงการ/ลดกระบวนการ/ผลประโยชน์ที่
ได้รับทั้งทางตรงหรอืทางอ้อม 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ตามห่วงโซ่คุณค่า (ต้นน้ า)

ขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skill)

เข้าเกณฑ์
(√)

ไม่เข้าเกณฑ์
(×)

✓ ผลผลิตของโครงการต้องมีตัวชี้วัด
ชัดเจนท่ีแสดงให้เห็นขีดความสามารถ
ของบุคคลากรภาครัฐท่ีดีขึ้น

✓ หน่วยงานภาครัฐเสนอผู้เข้าร่วมอบรม
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดว่าตาม
แนวทาง

( X ) โครงการจัดอบรมทักษะดิจิทัลท่ัวไปแนวทางที่ 1
ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
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หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ตามห่วงโซ่คุณค่า (กลางน้ า)

สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ 

(Digital Common Platform) 

เข้าเกณฑ์
(√)

ไม่เข้าเกณฑ์
(×)

แนวทางที่ 2
การพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลางหรือ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ เพ่ือ
สนับสนุนการการเช่ือมโยง ลดความ
ซ้ าซ้อน ในการท างานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ

✓ ต้องเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รองรับการ
เชื่อมโยงแก่หน่วยงานภาครัฐ

✓ สามารถเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงาน
เป้าหมายและบูรณาการกับกระบวนการ
ท างานและระบบงานได้

✓ ต้องมีรายละเอียดความม่ันคงปลอดภัย
✓ ต้องสามารถระบุระบบหรือแพลตฟอร์มที่

ติดตั้งหรือใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

(X) เครื่องมือและแพลตฟอร์มส าหรับใช้ภายใน
องค์กร
(X) รองรับการใช้งานส าหรับวัตถุประสงค์/
ขอบเขตย่อย หรือมีกลุ่มผู้ใช้งานแบบเจาะจงในวง
แคบ
(X) สนับสนุนการใช้งานบนระบบหรือแพลตฟอร์ม
เฉพาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(X) เป็นโครงการสร้างพ้ืนฐานที่สามารถใช้บริการ
กลางภาครัฐที่ให้บริการในปัจจุบันได้ เช่น GIN , 
GDCC เป็นต้น
(X) เป็นการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมโดย
ไม่มีการเพ่ิมผลผลิตหรือขยายประสิทธิภาพ
โครงการ
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หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ตามห่วงโซ่คุณค่า (ปลายน้ า)
การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐ

ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มบริการ
แบบเบ็ดเสร็จเพ่ือตอบสนองตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 
(End-to-End Digital Data and Services 

via Digital Service Platform)

เข้าเกณฑ์
(√)

ไม่เข้าเกณฑ์
(×)

แนวทางที่ 3
ผลักดันการพัฒนาข้อทูลและบริการในรูปแบบ
ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการส าคัญเพื่อการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับ 6 ด้าน
ส าคัญของตามแผนการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล 
หรือด้านส าคัญอื่นๆที่สนบัสนุนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

✓ ระบบท่ีพัฒนาส่งผลต่อการเช่ือมต่อตั้งแต่ข้อมูล การ
บริหารภายในหน่วยงานรัฐจนถึงการให้บริการที่ดขีึ้น
สามารถลดจ านวน Transaction ลงได้จากเดิม

✓ ต้องเป็นการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจน
จบ โดยกระบวนการให้บริการจะท างานบน
แพลตฟอร์มเดียวกัน โดยเบื้องหลังการบริการ เกิด
จากการเช่ือมต่อระบบการท างาน และข้อมูลทั้งหมด

✓ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
บริการของรัฐ 

✓ สามารถรองรับการท าธุรกรรมในสถานการณ์ต่างๆ
ของวิถีชีวิตแนวใหม่

(X) ระบบบริการสนับสนุนการพัฒนาบรกิารของหน่วยงานผู้
ขอโครงการเท่าน้ัน
(X) ระบบท่ีพัฒนาไม่สามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสรจ็
(X) บริการรูปแบบเดิมแต่เปลี่ยนช่องทางการให้บริการเป็น
ออนไลน์
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โครงการจาก (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566 – 2570 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างโครงการส าคัญ
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เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)

แนวทางท่ี 1 ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศ

ตัวอย่างโครงการส าคัญ
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เป้าหมายที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ 
(Digital Common Platform)  

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการการเชื่อมโยง 
ลดความซ้ าซ้อน ในการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-
Digital ID)

ตัวอย่างโครงการส าคัญ

โครงการพัฒนาระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐ

โครงการพัฒนาระบบ New e-Budget

โครงการพัฒนาระบบเครอืข่ายสื่อสาร
เช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GIN)



11

โครงการหน่ึงรหัส หน่ึงผู้ประกอบการ 
(One Identification : ID One SMEs) 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเกษตร

แนวทางที่ 3 การบูรณาการข้อมูลบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จและตอบสนองตามความตอ้งการของ
ผู้ใช้บริการ ที่สอดคล้องกับ 6 ด้านส าคัญของตามแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือด้านส าคัญอื่นๆที่สนับสนนุการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

เป้าหมายท่ี 3 การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือตอบสนองตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ (End-to-End Digital Data and Services via Digital Service Platform)

โครงการพัฒนาแพลตฟอรม์กลางข้อมูล
ด้านสวัสดิการ (Welfare Platform)

โครงการระบบอ่านใบรับรองขอ้มูลสุขภาพใน
รูปแบบดิจิทัล เฟส 1 (Digital Health 
Certificate Resolver)

ตัวอย่างโครงการส าคัญ

โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอรม์อัจฉรยิะเพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูลด้านก าลังคน และการพัฒนา
สมรรถนะ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศ
ไทย (E-Workforce Ecosystem)

โครงการ Digital Signature for 
Digital Transcript 
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กระบวนการงบประมาณ
และแบบฟอร์มค าของบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1.จัดท าค าของบบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลปี 2566กระบวนการ

ผลลัพธ์

2. กระบวนการชี้แจงและขออนุมัติงบ

รายชื่อโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและ
ได้รับการบรรจุเพ่ือน าเสนอส านักงบประมาณและจัดท าร่างพรบ.ฯ

กระบวนการ

ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
แผนงานที่เป็นปัจจุบันและพร้อมด าเนินการจริง

กระบวนการ

ผลลัพธ์

ติดตามและรายงานผล ติดตามและรายงานผล ติดตามและรายงานผล ติดตามและรายงานผล

✓ ต.ค. รายงานผลการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายของ Q4 ปีที่
ผ่านมาเมื่อเทียบกับเปา้หมาย

✓ ม.ค. รายงานผลการด าเนนิงาน
และผลการเบิกจ่ายของ Q1 เมื่อ
เทียบกับเป้าหมาย

✓ เม.ย. รายงานผลการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายของ Q2 เมื่อ
เทียบกับเป้าหมาย

✓ ก.ค. รายงานผลการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายของ Q3 เมื่อ
เทียบกับเป้าหมาย

กรอบระยะเวลาและกิจกรรมที่ต้องด าเนินงาน : ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ
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เอกสารและรูปแบบการรายงาน : ใบค าของบประมาณโครงการ

ข้อมูลที่ต้องกรอก
แผนภาพความเชื่อมโยง
ผลผลิตต้นน้ า กลางน้ า 

และ ปลายน้ า

รายการเอกสารและ
หลักฐานที่ต้องแนบเพ่ิม



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 : ความสอดคล้อง ส่วนที่ 3 :รายละเอียดโครงการ

ส่วนที่ 4 : แผนการด าเนินงาน ส่วนที่ 5 ผลผลิตและผลกระทบโครงการ ส่วนที่ 6 งบประมาณ

รายละเอียดหน่วยงาน
ผู้เสนอโครงการ

นโยบาย และ
เป้าหมายส าคัญ

ตอบสนองนโยบาย

เป้าหมาย แนวทาง 
ตัวชี้วัด รายละเอียด
การบูรณาการ และ 

ความเชื่อมโยงกับห่วง
โซ่คุณค่า

ขั้นตอนและกิจกรรม
ของโครงการ 
แผนการใช้เงิน

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ผลกระทบและความ

เสี่ยง

วงเงินและรายละเอียดตาม
หมวดงบประมาณ
(อ้างอิงราคาและ

หลักเกณฑ์สงป. และราคา
คอมพิวเตอร์ (ก.ดศ.)

16

เอกสารและรูปแบบการรายงาน ใบค าขอ (ข้อมูลที่ต้องกรอก)
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ใบค าขอ (แผนภาพความเชื่อมโยงผลผลิตต้นน้ า กลางน้ า และ ปลายน้ า)

Digital Skills
Digital Common Platforms

End-to-End Digital Data and Services via Digital Service Platform1. ระบุรายละเอียด
ข้อมูลให้ตรง
กับต าแหน่ง
ในแผนภาพ

ความเชื่อมโยง
ของโครงการ

2. โปรดให้ข้อมูล 
หากสามารถระบุ

รายละเอียด
ความเช่ือมโยง
ของโครงการ
กับส่วนอื่น

ของห่วงโซ่คุณค่า
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ตารางสรุปรวมโครงการและงบประมาณของหน่วยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้เพื่อให้หน่วยงานเห็นข้อมูลภาพรวมโครงการและหน่วยงานเจ้าภาพสามารถรวบรวมข้อมูลและสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว
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ใบค าขอ (รายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบเพิ่ม)

หมายเหตุ : สพร. จะน าส่ง template พร้อมหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

เอกสารประกอบโครงการ
ภายหลังผ่านการพิจารณา

1. ใบสรุปความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายของโครงการ
กับค่าเป้าหมายของงบบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

2. รายละเอียดสรุปโครงการ 
Project Charter

เอกสารแนบ
พร้อมใบค าของบประมาณ

1. รายละเอียดโครงการ
(Project Proposal) 

2. เอกสารข้อก าหนดคุณสมบัติ
ขั้นต่ า (TOR) 

3. ใบเสนอราคา 
หรือเอกสารชี้แจงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง*

หมายเหตุ *กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง ต้องมีรายละเอียดการประเมนิผลประโยชน์ที่เพิ่มขึน้
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Q & A
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สามารถ Add QR Code ส าหรับกลุ่มบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปี 2566 
เพื่อรับข้อมูลส าคัญและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงบประมาณบูรณาการ ติดตามและประเมินผล 
ฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประสาน
➢ 08-0045-3023 (อมิตดา)
➢ 08-0045-3385 (โสภิต)
➢ 08-0045-3387 (วัชรพร)
➢ 08-0045-3389 (วรรณิศา)
e-mail: dgb_division@dga.or.th
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