
(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางไอรดา เหลืองวิไล 

รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



กลุ่มโครงการจัดท าข้อมูลส าคัญภาครัฐและข้อมูลเปิด
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 

ข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัลของ สดช. 

ระยะที่ 2

พัฒนาแพลตฟอร์ม
กรีนดิจิทัลฯ

กลุ่มโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

29 หน่วยงาน [14 กระทรวง 1 หน่วยงาน
อิสระแผนภาพความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปี พ.ศ. 2565
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ต้นน  า : ขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เป้าหมาย : เพ่ิมขีดความสามารถภาครัฐไปสู่การเปน็รัฐบาล
ดิจิทัล 

(Digital Government)

ข้อมูลอาชญากรรม
และอาชญากรรม
ข้ามชาติของ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ

ข้อมูลบริหารทรัพยากรภาครัฐของสภาพัฒน์

ข้อมูลวิเคราะห์และ
แสดงผลเชิงพื้นที่
ของกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

กลุ่มโครงการยกระดับทักษะบุคคลากรภาครัฐเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคคลากรภาครัฐเพื่อการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดจิิทัลระยะที่ 1 

กลางน  า : พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อให้บริการภาครัฐ

เป้าหมาย : เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพื นฐานดจิิทัลกลาง (Digital Platforms)

การบูรณาการ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
(กรมธนารักษ์)

ระบบถ่ายทอดเวลา
มาตรฐานเพ่ือรองรับ
การพัฒนาโครงสร้าง

พื นฐานดิจิทัลฯ

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลัของรัฐ
กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

สนับสนุนและให้บริการโครงสร้างพื นฐาน
ส าคัญเพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

กลุ่มโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจทิลัภาครัฐทีมี่
ความม่ันคงปลอดภัย 

การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ 

ปลายน  า : จัดท าระบบบริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐส าหรับประชาชนและภาคธุรกิจ 
เป้าหมาย : การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพ (End-to-End Digital Services)

ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพ่ือการบริหาร
จัดการไฟป่า หมอกควัน 
และฝุ่นละอองเชิงพื นที่

แบบมีส่วนร่วม

การสนับสนุนการให้บริการ 
และปรับปรุงระบบกลาง
ด้านกฎหมาย 

กลุ่มโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน (e-Participation) และสร้างความโปร่งใส

14.1100 ลบ.

การพัฒนาต่อยอด
คลังข้อมูลธุรกิจ DBD 
Data Warehouse+ 
ระยะท่ี 2

การเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างกรมสรรพากร
กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

กลุ่มโครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) 
ส าหรับประชาชนและธุรกิจ

การพัฒนา
ระบบติดตาม
จัดซื อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์
ฯ

การพัฒนา
ศูนย์บริการครบ
วงจรแบบเบ็ดเสร็จ 
(ภาคธุรกิจและภาค
ประชาชน)

การเช่ือมโยงการ
ให้บริการ
ห้องสมุด
เครือข่ายอุทยาน
การเรียนรู้

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
บริหาร
จัดการ

กลุ่มโครงการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจทิลัภาครฐัรองรับ
วิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)  126.7220 ลบ

แพลตฟอร์มการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติ
ซ  าฯ
แพลตฟอร์มการเรียน
การสอนออนไลน์ฯ
ส าหรับนักเรียนพิการ

การยกระดับการให้บริการออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรม
ดิจิทัล

การพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบบัตร
สุขภาพการพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อ

ประเมินศักยภาพดา้นการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ประกอบธุรกิจ

การบูรณาการ
ทะเบียนทัพย์สิน 

(กรมที่ดิน)

การจัดท าต้นแบบ
ระบบแลกเปล่ียน
ข้อมูลกลางด้านน  า

แพลตฟอร์มบริหาร
จัดการข้อมูลด้าน

นวัตกรรมฯ

แพลตฟอร์มข้อมูล
มหภาคเชิงพื นที่

แบบเปิดของคนไทย
ทุกคน

Smart City 
Applications

บูรณาการระบบ
ข้อมูลสุขภาพและ
โภชนาการเด็กผ่าน
แพลตฟอร์มกลางฯ

บูรณาการระบบข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรและ

จัดท าข้อมูลทาง
การเกษตรแบบเปิด

การพัฒนา
แพลตฟอร์มการ
แลกเปล่ียนและ
เช่ือมโยงข้อมูล
สาธารณสุข

ระบบช้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร

กลาง

การบูรณาการทะเบียน
ทัพย์สิน (กรมส่งเสริม

การปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

การพัฒนาระบบ
สุขภาพดีวิถีไทย
ใหม่ สร้างไทย 

สร้างชาติ

พัฒนาระบบดิจิทัล 
เช่ือมโยงและบริหาร
จัดการข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค

พัฒนา
แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้สาธารณะ

ออนไลน์

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ

พัฒนาระบบ
ติดต่อสื่อสาร

ระหว่าง
หน่วยงาน

ศูนย์แลกเปล่ียน
ข้อมูลกลาง

ภาครัฐ

แพลตฟอร์ม
แบ่งปันข้อมูลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กและ

เยาวชนในครอบครัว
เปราะบาง

ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ

หลักสูตรธรรมา
ภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

Cyber 
Security 

PDPA

2,409.3962 ล้านบาท



ข้อมูลจ านวนโครงการ/งบประมาณ จ าแนกตามกลุ่มประเด็น Agenda Base

สิทธิสวัสดิการประชาชน การอ านวยความสะดวกภาคธุรกิจการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ การเกษตรและทรัพยากรน  า

จ านวน 4 โครงการ 
กรอบงบประมาณ 78.9171 ลบ.

จ านวน 2 โครงการ 
กรอบงบประมาณ 13.5021 ลบ.

จ านวน 4 โครงการ 
กรอบงบประมาณ 57.9150 ลบ.

จ านวน 34 โครงการ 
กรอบงบประมาณ 2,190.7362 ลบ.

จ านวน 6 โครงการ 
กรอบงบประมาณ 68.3258 ลบ.

•ประชาชนได้รับสวัสดิการภาครัฐที่มี
คุณภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อลดต้นทุนการขอรับสวัสดิการ
•ภาครัฐมีข้อมูลประชาชนที่ถูกต้อง 

เ ป็ น ปั จ จุ บั น  ใ น ก า ร จั ด ส ร ร
สวัสดิการ

• ประชาชนมีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น ร่วมสร้ างสรรค์ ในการ
ท างานภาครัฐ (Co-create)
• มีระบบรองรับการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชน

เป้าหมาย
• เกษตรกรได้รับบริการภาครัฐ

เ พ่ื อ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท า ง
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

• ภาครัฐมีข้อมูลที่บูรณาการด้าน
การเกษตรแบบครบวงจร 

•ห น่ ว ย ง า น รั ฐ มี ข้ อ มู ล ส า คั ญ
ท่ีเชื่อมโยงอันน าไปสู่การวิเคราะห์
และจัดท า เป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงนโยบาย
• เกิดระบบบริหารจัดการกลางเพื่อ

ลดความซ้ าซ้อนและเ กิดความ
คุ้มค่าของงบประมาณรัฐ

ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนและ
ลดระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งกระบวนการ

ผลลัพธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

•ประชาชน มี ส่ ว นร่ ว ม ใ นก าร
ปรับปรุงหรือปรับแก้กฎหมาย
เพ่ิมมากขึ้น
•ประชาชน มี ส่ ว นร่ ว ม ใ นก าร
บริ หา รจั ดก ารและ ให้ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับภัยพิบัติ

• เกิดการประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐใน
การบริหารจัดการ และติดตาม
งบประมาณภาครัฐ

• ภาคธุรกิจได้รับความสะดวก
ในการเข้ าถึ งบริ การภาครั ฐ
ผ่านช่องทาง ดิจิทั ล  โดยลด
จ า น ว น ขั้ น ต อ น ก า ร ข อ
ใบอนุญาต และไม่มีการเรียก
เก็บส าเนาเอกสารจากหน่วยงาน
ราชการอีก

• ประชาชนสามารถรับบริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางดิจิทัลได้โดยไม่ต้องไปยังสถานที่
ราชการ และไม่ ต้องน าส่งส าเนาให้
หน่วยงานราชการอีก 
• ภาครัฐสามารถจัดสวัสดิการได้สอดคล้อง

ตามความต้องการของประชาชน
• ภาครัฐมีข้อมูลรวมศูนย์ด้านสวัสดิการ

เพื่อก าหนดนโยบาย

• ภาครัฐมีข้อมูลเกษตรกรที่เป็นข้อมูลขุด
เดียวกัน
• หน่วยงานบริหารจัดการน้ าสามารถ

เช่ือมโยงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า จน
น าไปสู่การตัดสินในที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
• หน่วยงานรัฐสามารถบริหารจัดการที่ดิน

และพ้ืนที่สีเขียวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ข้อสังเกตจากการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565

ที่มา : การประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2565 วาระที่ 2 (การอภิปรายจาก นายวาโย อัศวรุ่งเรือง สส. บัญชีรายชื่อ จากพรรคก้าวไกล) 

ประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับแผนงบบรูณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี พ.ศ. 2565

ภาพรวมปัญหาของแผนงานบูรณาการที่ยังไม่ได้รับการแกไ้ข

แนวทางการแก้ไขที่ กมธ. เสนอ
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ความคาดหวังต่อแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลในปีถัดไป

การบูรณาการและลดความซ  าซ้อนของ
โครงการ

สิ่งที่อยากเห็น : การบูรณาการร่วมกันทั งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค/การแลกเปลี่ยนข้อมูลส าคัญ

ความชัดเจนของเป้าหมาย แนวทาง 
ตัวชี วัดเพื่อประเมินความส าเร็จโครงการ

การจัดล าดับความส าคัญของประเภท
โครงการที่ได้รับงบประมาณ

สิ่งที่อยากเห็น : ภาพอนาคตรัฐบาลดิจิทัล/โครงการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 01 02

03 04

สิ่งที่อยากเห็น : การสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องตั งแต่
เริ่มต้น/ตัวชี วัดสามารถวัดผลได้/การประเมินความ

คุ้มค่ากับผลกระทบต่อประเทศ

สิ่งที่อยากเห็น : การใช้ประโยชน์จากข้อมูล/ความ
ปลอดภัยของข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์ต่อ
การบริหารจัดการในยุค New Normal

5
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เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็น
รูปธรรมตามแนวทางของพระราชบัญญัติการ
บริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ลดความซ้ าซ้อนในการพิจารณางบประมาณ และ
พัฒนาการท างานและบริการภาครัฐได้อย่างเท่าทัน
เทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย/ผูไ้ด้รับประโยชน์
ประชาชนท่ัวไป ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government)
เกิดเคร่ืองมือและแพลตฟอร์มส าคัญใน
การบริหารจัดการและให้บริการภาครัฐ
มีบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จท่ีมี
ประสิทธิภาพ (End-to-End Digital 
Services) และเกิดช่องทางดิจิทัลท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6



7

(ร่าง) เเผนพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570
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(ร่าง) เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี วัดแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เป้าหมายท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Skills)

เป้าหมายที่ 2 สนับสนุนการพัฒนา
แพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื นฐานดิจิทัล
กลางภาครัฐ (Digital Common Platform)

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

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

ตัวชี วัด

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

แนวทาง

ตัวชี วัด

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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แนวทางที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)

ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศ

หมายเหตุ : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีทกัษะดจิทิัลที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดา้นดิจทิลัเป็น 1 ในกลยุทธ์ของหมุดหมาย 13 

ยกระดับบุคลากรภาครัฐให้มี
ทักษะด้านดิจิทัลท่ีจ าเป็น โดย
ผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลท่ี
ส าคัญได้แก่ หลักสูตร PDPA, 
หลักสูตร Cyber Security, 
หลักสูตร Data Governance 
หรือ หลักสูตรอื่นที่ก าหนด 



10

แนวทางที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform) 

แพลตฟอร์มกลางส าคัญ อาทิ 
- Digital ID & Signature
- Government Data Exchange: GDX
- Open Data Platform
- New e-Budgeting

โครงสร้างพื นฐานส าคัญ อาทิ 
- GDCC
- GIN

การพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื นฐานดจิิทัลกลางภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการการเชื่อมโยง 
ลดความซ  าซ้อน ในการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
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แนวทางที่ 3 การบูรณาการข้อมูลบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จ
และตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (End-to-End Digital Service Platform)

สอดคล้องกับ 6 กลุ่มโครงการส าคัญตามแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือด้านส าคัญอื่นๆที่สนับสนนุการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เป้าหมาย

- แพลตฟอร์มบูรณาการ
การเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ
ประชาชน
- เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การท างานของหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ ใ ห้ ง่ า ย  แ ม่ น ย า 
รวดเร็ว

- ฐ า น ข้ อ มู ล เ ก ษ ต ร ก ร
รายบุคคลแบบครบวงจร
- ระบบให้ค าแนะน าการปลูก
พืชรายบุคคลเพื่อระบุชนิด
เกษตรกรท่ี เหมาะสมราย
แปลง
- บู ร ณ า ก า ร ข้ อ มู ล เ พื่ อ
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผลผลิต

- การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากร
ด้านการศึกษาจากทุกสถาบัน
เพื่ อ เป็ นข้ อมู ลส าหรับการ
วิเคราะห์ผู้ส าเร็จการศึกษาและ
วิเคราะห์ทักษะท่ีควรพัฒนา
เพิ่ ม เติม  เพื่ อ ให้ตอบโจทย์
ความต้องการแรงงานตามแนว
ทางการพัฒนาประเทศ

- ระบบจัดเก็บข้อมูลสิทธิ์ทุก
ประเภทท่ีประชาชนได้รับ
รายบุคคล
- ระบบลงทะเบียนกลางท่ี
สามารถกรอกข้อมูลท่ีภาครัฐ
มีอยู่แล้วอัตโนมัติ 
- ร ะ บ บ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้
ผ่านช่องทางออนไลน์

- การเชื่ อมโยงข้ อมูลการ
ลงทุนแบบครบวงจร
- ร ะ บ บก ล า ง ใ น รู ป แ บ บ 
Software as a service ให้
ผู้ประกอบการใช้ประกอบ
ธุรกิจ
- ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ บ บ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
ผู้ประกอบการและระบบของ
หน่วยงานภาครัฐ

- มีระบบท่ีสามารถส่งต่อ
เรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังหมดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 
สามารถแจ้งประชาชนถึง
ส ถ า น ะ ก า ร แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
- ประชาชนสามารถติดตาม
สถานะของทุกเรื่องร้องเรียน
ภาครัฐผ่านระบบ 
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ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบ

ประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2565

05

03

01

แผนงาน
บูรณาการ

รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทฯประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ตัวชี วัด : อันดับดัชนรีัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (EGDI) 50 อันดับแรก ภายในปี 2570 
(ปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 57)

ตัวชี วัด 1. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสดุอยู่ในอันดับ 1 ใน 40 ของโลก ภายในปี 2566  
(ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 57 ในปี 2563)
2. ร้อยละของกระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (ด้านการมีงานท า, ด้านการประกอบธุรกิจ, 
ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน) 335 กระบวนงาน ภายในปี 2565

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 

(หมุดหมาย 13)

มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 10 
และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า*

ตัวชี วัดเป้าหมายที่ 2 ตัวชี วัดเป้าหมายที่ 3ตัวชี วัดเป้าหมายที่ 1

ตัวชี วัด: อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (IMD World Digital 
Competitivem=ness Ranking) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความสามารถสูงที่สดุ 40 อันดับ
แรก โดยมีอันดับดีขึ้นจากปีก่อนหน้า

แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
สถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564 - 2565

02

12

ตัวชี วัด 1. อันดับดชันีรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์ (EGDI) หน่ึงใน 60 อันดับแรก ภายในปี 2565 (ในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 57)
2. อันดับความยาก-ง่ายในการด าเนนิธุรกิจ (Ease of Doing Business (EoDB)) จัดท าโดยธนาคารโลกดีข้ึน 10 อันดับ (ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 21)
3. อันดับดชันีภาพลักษณค์อร์รัปชัน (Corruption Perception Index (CPI)) โดยองค์กรโปร่งใส ดีข้ึน 3 อันดับ (ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 101)
4. อันดับดชันีวัดการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Participation Index (EPI) ดีข้ึน 10 อันดับ (ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยอยู่ดันดับท่ี 51) 

แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย

04

อยู่ระหว่างการประกาศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2566

หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ดิจิทัลส าคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, หลักสูตร Cyber 
Security,หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นที่
ก าหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการ
อบรมหลักสูตร ร้อยละ 90

*กรณีแพลตฟอร์มใหม่วัดโดยมีผู้ใช้งานอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของจ านวนเป้าหมาย

มีจ านวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ 50 (Digital Take up rate)

ตัวชี วัด: 1. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
2. ผลการส ารวจรับบาลอิเลก็ทรอนิกส์ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนี

การให้บริการออนไลน์ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 40 และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82

อยูร่ะหว่างการจัดท า
แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลฯ ปี พ.ศ. 66-70

(ร่าง) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี วัดในแผนระดับต่าง ๆ 



เป้าหมายท่ี 
1

เป้าหมาย : เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)
ตัวชี วัด : หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลส าคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, หลักสูตร Cyber Security, 
หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นที่ก าหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร ร้อยละ 90

แนวทาง

ตัวอย่างโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า ต้นน  า  ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า

ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพ่ือตอบโจทย์ความตอ้งการด้านดจิิทัลของประเทศ ในหลักสูตรส าคัญ ได้แก่ กลุ่มหลักสูตร PDPA 
ประกอบด้วย 2 หลักสูตร กลุ่มหลักสูตร Cyber Security ประกอบด้วย 3 หลักสูตร กลุ่มหลักสูตร Data Governance 
ประกอบด้วย 2 หลักสูตร หรือหลักสูตรอื่นท่ีก าหนด โดยมุ่งเน้นไปท่ี 3 กลุ่มบุคลากรหลัก คือ (1) ผู้บริหาร (2) ผู้ปฏิบัติงาน 
และ (3) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (รายละเอียดโควตาจ านวนคนเป็นไปตามแบบฟอร์มค าขอ) รวมถึงการจัดอบรม
เพ่ิมทักษะให้กับ CIO ของหน่วยงานระดับกรมในหลักสูตรด้านรัฐบาลดิจิทัล

แผนผังความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

• โครงการยกระดับความสามารถและสรา้งความพรอ้มของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจทิัล
• โครงการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยรีะดบัสูง (CIO)
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เป้าหมายที่ 
2

เป้าหมายที่ สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื นฐานดิจทิัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform)
ตัวชี วัด มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า*

แนวทาง / 
ตัวชี วัด

ตัวอย่างโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลางน  า การพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื นฐานดิจทัิลกลางภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการการเชื่อมโยง ลดความ
ซ  าซ้อน ในการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า

การพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการการเชื่อมโยง ลดความ
ซ  าซ้อน ในการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด: 
1. ความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์ม เคร่ืองมือที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนทีก่ าหนด
2. มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทยีบเท่า*

แผนผังความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

• โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตวัตนทางดิจทิัล 
(DOPA-Digital ID)

• โครงการพัฒนาระบบ New e-Budget
• โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)

• โครงการเครือขา่ยสื่อสารเชื่อมโยงข้อมลูหน่วยงานภาครฐั (GIN)
• การพัฒนาแพลตฟอรม์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลูภาครัฐ (Government Data 

Exchange: GDX) 
• การพัฒนาศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data Platform
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เป้าหมายที่ 
3

เป้าหมาย : การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (End-to-End Digital Data and 
Services via Digital Service Platform) ตัวชี วัด :  มีจ านวนผู้ใช้บรกิารดิจทิลัตามเป้าหมายเพิ่มขึน้อย่างน้อยรอ้ยละ 50 (Digital Take up rate)

แนวทาง/
ตัวชี วัด

ตัวอย่างโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปลายน  า  ผลักดันการพัฒนาบริการในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการส าคัญเพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับ 6 ด้านส าคัญ ของตามแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือด้านส าคัญอื่นๆท่ี
สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

ผลักดันการพัฒนาบริการในรูปแบบดิจิทัลผา่นแพลตฟอร์มบริการส าคัญเพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับ 6 ด้านส าคัญของตามแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือด้านส าคัญอื่นๆ
ท่ีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ตัวชี วัด: 
1. ความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์ม เคร่ืองมือท่ีพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่ก าหนด 
2. มีจ านวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ 50 (Digital Take up rate)

แผนผังความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

• โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Citizen Platform)
• โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางข้อมลูด้านสวัสดกิาร (Welfare Platform)
• โครงการระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)
• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูการเกษตร

• โครงการ Digital Signature for Digital Transcript 
• โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอรม์อจัฉรยิะเพื่อการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลังคน 

และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรยีนรูต้ลอดชวีติของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)
• โครงการระบบอ่านใบรับรองขอ้มลูสุขภาพในรปูแบบดิจิทัล เฟส 1 (Digital Health Certificate Resolver
• การสนับสนุนการพัฒนา 2019 (COVID-19) - ThailandPlus
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ลักษณะโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

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

มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานรัฐมากกว่าสองหน่วยงาน 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่บูรณาการอย่าง
ชัดเจน สามารถระบุผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยผลผลิตของโครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชื่อมโยงต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอของบประมาณบูรณาการต้อง
ไม่อยู่ในแผนพื นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ต้อง
มีการของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์
ทดแทน การซ่อมและบ ารุงรักษา เป็นต้น

ผลผลิตที่ได้จากการท าโครงการต้องสามารถตอบสนองต่อ 6 กลุ่มประเด็น
ส าคัญของประเทศ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ การเกษตร 
ความเหลื่อมล้ าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องต้องมีผลการด าเนนิงานที่ผ่านมาซึ่งสะท้อน
ความส าเร็จ และสถิติจ านวนผู้ใช้งานที่ผ่านมา

กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง ต้องมีการน าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
ในปีที่ผ่านมา ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณป ี2565 ด้วย

มีความพร้อมในการด าเนินการภายหลังได้รับงบประมาณ 
โดยมีแผนงาน กิจกรรม ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ รายละเอียดชัดเจน

งบประมาณที่น าเสนอจะต้องอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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(ร่าง) ปฏิทินการด าเนินแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปี 2566

19 ต.ค. 64

ประชุมเลขานุการ
ร่วมฯแผนงาน
บูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล

23 พ.ย. 64

หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณปี 66

14 ธ.ค. 64 #WK2 ม.ค. 65

ภายใน 14 มกราคม 2565 
เสนอค าของบประมาณ
รายจ่ า ยบู รณาก า ร ต่ อ
ส านักงบประมาณ 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1 ธ.ค. 64

ครม. พิจารณาประกาศ
คณะกรรมการพิจารณา
รายจ่ายงบบูรณาการฯ 
ที่ได้รับมอบหมายก ากับ
ดูแล

ประชุมคณะกรรมการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2566 ของแผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล

ครม. เห็นชอบ
แนวทางการจัดท า
งบประมาณฯ และ
ปฏิทินงบประมาณ 
ปี 2566

จัดประชุมชี้แจง
หน่วยงานส าหรับ
การของบบูรฯDG 
ปี 2566

สพร. เปิดรับ
โครงการแผนงาน
บูรณาการฯ ปี 
2566 พร้อมกับ
แต่งต้ังคณะท างาน
กลั่นกรองโครงการฯ

สพร. ปิดรับ
โครงการ

ประชุมคณะท างาน
เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฯ

21 ธ.ค. 647 ธ.ค. 64

รับทราบข้อมูล
การยังคงมีอยู่ของ
แผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัลใน
ปีงบประมาณ 
2566

7 ธ.ค. 64
ค ร ม .  พิ จ า ร ณ า
ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ก า ร
จัดสรรงบประมาณ 
ปี 2566
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สามารถ Add QR Code ส าหรับกลุ่มบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปี 2566 
เพ่ือรับข้อมูลส 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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