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(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้) 

สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากร                         ร้อยละ 16.31 

(ตามมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)   

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน (น้ำหนัก 40) 100 40 

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งที่แสดงให้เห็นการ
เช่ือมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบาย และแผนระดับชาติ 

30     100 30 

1.1.1 ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำ 
Innovation 
Platform และมีผู้ใช้
ประโยชน ์

(7.5) 1 
แพลตฟอร์ม 

1 แพลตฟอร์ม 
+ 

รายงานจำนวน
หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์เทียบ

กับแผน 

2 แพลตฟอร์ม 
+ 

รายงานจำนวน
หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์เทียบ

กับแผน 

4 แพลตฟอร์ม + 
รายงานจำนวน
หน่วยงานท่ีใช้

ประโยชน์เทียบกับ
แผน 

100 7.5 

1.1.2 จำนวนการใช้
ประโยชน์จากการ
ให้บริการดิจิทัลของ 
สพร. (Digital 
Services) 

(7.5) 2 ล้านราย 3.5 ล้านราย 5 ล้านราย +  
รายงาน 

Feedback 
จากผู้ใช้งาน 
และแนวทาง
การปรับปรุง
การให้บริการ

ดิจิทัล 

9,502,984 ราย +  
รายงาน Feedback 
จากผู้ใช้งาน และ
แนวทางการปรับปรุง
การให้บริการดิจิทัล 

100 7.5 

1.1.3 ระดับความสำเร็จของ
หน่วยงานของรัฐท่ีนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลไป
ประยุกต์ใช ้

(3.75) 60 
หน่วยงาน 

80  
หน่วยงาน 

100  
หน่วยงาน 

106 
หน่วยงาน 

100 3.75 

(3.75) 6 จังหวัด 
และ 

4 ภูมิภาค 

8 จังหวัด  
และ 

4 ภูมิภาค 

12 จังหวัด  
และ 

4 ภูมิภาค 

44 จังหวัด 
และ 

4 ภูมิภาค 

100 3.75 

1.1.4 ระดับความสำเร็จของ
การยกระดับทักษะ
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
ให้แก่บุคลากรภาครัฐ 

(3.75) 50,000 คน  
(Digital 

Literacy) 

100,000 คน  
(Digital 

Literacy) 

200,000 คน  
(Digital 

Literacy) 

298,201 คน 100 3.75 

(3.75) 2,000 คน  
(Digital 

High-Level 
Skill) 

3,000 คน  
(Digital  

High-Level 
Skill) 

5,000 คน  
(Digital  

High-Level 
Skill) 

28,490 คน 100 3.75 

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการปฏิรูป
ประเทศของกระทรวงที่
เกี่ยวขอ้ง/ นโยบาย

10     100 10 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)   

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน (น้ำหนัก 40) 100 40 

สำคัญหรือเร่งด่วนของ
รัฐบาล 

1.2.1 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบบัตร
สุขภาพ เพื่อติดตาม
และประเมินความ
เส่ียงต่อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด - 19 ใน
กลุ่มนักเดินทางเข้า – 
ออกประเทศไทย 
(Digital Health 
Passport 
Application) 

(10) 1 ระบบ เป้าหมายขั้นต่ำ 
+  

ความพึงพอใจ
หน่วยงานที่ใช้
ระบบฯ ร้อยละ 

80 +  
รายงานติดตาม
ประเมินผลการ

ใช้ระบบฯ 

เป้าหมาย
มาตรฐาน +  

ความพึงพอใจ
หน่วยงานที่ใช้
ระบบฯ ร้อยละ 

85 +  
รายงานติดตาม
ประเมินผลการ

ใช้ระบบฯ 

1 ระบบ 
Thailand Plus +  

ความพึงพอใจ
หน่วยงานท่ีใช้ระบบฯ  

ร้อยละ 85.5 +  
รายงานติดตาม

ประเมินผลการใช้
ระบบฯ 

100 10 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธภิาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (น้ำหนัก 30) 100 28.75 

2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน/ความคุ้มค่า
ในการดำเนินงาน 

25     
 
 
 

100 25 

2.1.1 ความสามารถทางการ
หารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ 

(15) 40 ล้านบาท 50 ล้านบาท 60 ล้านบาท 86.707 ล้านบาท 100 15 

2.1.2 การประเมินความ
คุ้มค่าในการดำเนิน
โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานของ
รัฐ (GIN) 

(10) จัดทำรายงานผล
การประเมินความ
คุ้มค่าของแต่ละ
โครงการโดยมี
ประเด็นการ

ประเมินและชุด
ข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สำนักงาน 
ก.พ.ร. กำหนด
และส่งมายัง

สำนักงาน ก.พ.ร.  
ภายในวันที่ 
15 ตุลาคม 

2564 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
+  

เข้าร่วมการ
ประชุม 

เพื่อนำเสนอผล
การประเมิน
ความคุ้มค่าใน
การดำเนิน
โครงการ  

และได้รับผล
การประเมิน

เฉลี่ย 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
+  

เข้าร่วมการ
ประชุม 

เพื่อนำเสนอผล
การประเมิน
ความคุ้มค่าใน
การดำเนิน
โครงการ  

และได้รับผล
การประเมิน

เฉลี่ย 
95 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต่ำ +  
เข้าร่วมการประชุม 
เพื่อนำเสนอผลการ

ประเมินความคุ้มค่าใน
การดำเนินโครงการ  
และได้รับผลการ
ประเมินเฉลีย่ 

95 คะแนน 
(ประเมินตนเอง) 

100 10 

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรขององค์การ
มหาชน (บังคับ) 

5 - ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงิน
รวมฯ

- ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่
เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ ที่

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ
คณะรัฐมนตรีกำหนด 

75 3.75 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)   

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน (น้ำหนัก 40) 100 40 

คณะรัฐมนตรี
กำหนด (ร้อย
ละ 30) 

คณะรัฐมนตรี
กำหนด และ 

 - ค่าใช้จา่ยดา้น
บุคลากรจริงไม่
สูงกว่า
งบประมาณที่
ได้รับการ
จัดสรรจาก
สำนัก
งบประมาณ 

 
(ร้อยละ 16.31) 

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน  (น้ำหนัก 20) 100 20 

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพ
องค์การสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

20     100 20 

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่
ดิจิทัล 

     
 

  

2. การให้บริการผา่น
ระบบอิเล็กทรกนิกส ์ 
(e-Service) 

     
 
 

  

ระดับ 1 (Level 1) การ
ยื่นคำขอ “การ
จัดทำคำขอ
งบประมาณ
บูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล 
(DG) ในรูปแบบ 
e-Form” 

(10) ยื่นเรื่อง/ยื่น
คำขอและ
เอกสาร

ประกอบเป็น
กระดาษ โดย
ประชาชนไม่
ต้องเดินทาง
มาติดต่อ 

ณ สำนักงาน 
เช่น จัดส่ง

ทางไปรษณีย์ 
อีเมล์ เป็นต้น 

ยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอ
ทางออนไลน์ 

(e-form) แตย่ัง
ไม่สามารถแนบ
เอกสารมาพร้อม
กันผ่านระบบได้ 
โดยให้ประชาชน
จัดส่งแยกมาใน
รูปแบบ scan 

file 

มีระบบยื่นเรื่อง/ 
ยื่นคำขอทาง

ออนไลน ์
(e-form)  

ที่ประชาชนมี
ความปลอดภยั 
รักษาข้อมูลสว่น

บุคคล และ
แนบเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาได้ 

มีระบบยื่นเรื่อง/ 
ยื่นคำขอทางออนไลน์ 

(e-form)  
ที่ประชาชนมีความ
ปลอดภัย รักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล และแนบ
เอกสารประกอบการ
พิจารณาได้ 
 
 
 

100 10 

3.1.2 การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานของรัฐ
ในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

(10) 300 คะแนน 350 คะแนน 400 คะแนน 437.74 คะแนน 100 10 

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 100 15 

4.1 ร้อยละความสำเร็จของ
การพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของ

15 ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ (1) 
ครบทุกตัว 

100 15 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)   

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน (น้ำหนัก 40) 100 40 

คณะกรรมการองค์การ
มหาชน (บังคับ) 

คะแนนรวม 98.75 

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ระดับ 
ดีมาก 

 
  

หมายเหตุ : 
* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร 

ระดับดีมาก  หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90 - 100 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี   หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับพอใช ้ หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนนิงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. 
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วัตถุประสงค์ 
การจัดต้ัง  

(ระบุเฉพาะวตัถุประสงค์
ที่สอดคล้องกับตัวชีว้ัด) 

ตัวชี้วัดผลกระทบฯ 
  

ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด  

(ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 2563 2564 2565 

ข้อ 1 ถึง ข้อ 9 มูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

1 เท่า 
ของงบ 

ประมาณ
ที่ได้รับ 

1 เท่า 
ของงบ 

ประมาณ ที่
ได้รับ 

1 เท่า 
ของงบ 

ประมาณ
ที่ได้รับ 

3.96 
เท่าของงบประมาณที่

ได้รับ 

ผลการประเมินความคุ้มค่า
รวมทั้ง 16 โครงการ พบว่า 
มูลค่าที่เกดิขึ้นท้ังหมด
เท่ากับ 4,494,132,006 
บาท เมื่อเทียบกับ
งบประมาณที่ไดร้ับการ
จัดสรร ประจำปี พ.ศ. 
2564 จำนวน 
1,135,655,699.66 บาท 
พบว่า สัดส่วนความคุ้มค่า
เท่ากับ 3.96 เท่า กล่าวคือ 
เงินงบประมาณที่ใช้ในการ
ดำเนินการด้านรัฐบาล
ดิจิทัลประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 1 บาท 
จะเกิดมูลค่าขึ้นเท่ากับ 
3.96 บาท ดังนั้น คุ้มค่าใน
การดำเนินงานด้านรัฐบาล
ดิจิทัลประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดย สพร. จึงมี
ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินการ 3.96 เท่าของ
งบประมาณที่ไดร้ับ 

  

 
ส่วนที่ 3 ตัวช้ีวัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI) 
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สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ระบบ BKK HI Care ผู้ช่วยคนใหม่ของแพทย์ พยาล และผู้ป่วย Covid-19 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
ระบบ “BKK HI Care” คือ เครื่องมือ Dashboard เพ่ือการติดตามและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดสำหรับบริหาร

จัดการผู้ป่วย ในการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ที่ชุมชน (Community Isolation) ผู้ป่วยสามารถรายงาน
อาการและรับคำแนะการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์และพยาบาล ผ่านแอปพลเคชันบนมือถือ แพทย์และพยาบาล 
สามารถติดตามอาการและดูแลผู้ป่วย Covid-19 ได้อย่างใกล้ชิด 

 
2. ระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่ม

นักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (DHP) มีผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบจำนวน 268,656 คน และได้รับ
ผลความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ขับเคลื่อนบริการ Thailand Plus มากถึงร้อยละ 85.5 พร้อมขยายผลการพัฒนา
ระบบตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน (ศปก.
สอ.) ครั้งที่ 1/2564วันที่ 23 กันยายน 2564 เห็นชอบให้ สพร. ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ Thailand 
Pass การลงทะเบียนให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนเดินทางเข้าประเทศ (Pre-Approved) ในรูปบบ Web-based ตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เพื่อให้สามารถใช้งานและรองรับการเดิน
ทางเข้าประเทศไดต้ั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

เพือใช้สำหรับผู้เดินทาง ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลสุขภาพ ช่วยในการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง แจ้ง
ระดับความเสี่ยง และยืนยันความปลอดภัยของผู้เดินทาง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทาง
ของผู้ใช้บริการ และระงับการแพร่ระบาด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศไทย  

 
3. แอป “หมอชนะ” เป็นผลลัพธ์ของการผนึกกำลังระหว่าง “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ”  โดย

กรมควบคุมโรคทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ สพร. เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้น
โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุข 
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรธุรกิจจำนวนมากมีผู้เข้าใช้บริการมากถึง 9,160,000 ราย 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

หมอชนะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth 
ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ  ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งาน
แม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการ
แพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วแอปพลิเคชันจะคอยส่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ  โดย
จะทำการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยงของผู้ใช้งานหากมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิด
กับผู้ป่วย  Covid-19 ผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงจะได้รับข้อความแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรค 
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ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ แอปพลิเคชันถูกออกแบบไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของผู้ใช้งานและระมัดระวังการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 
4. ศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว 

(One Stop Services: OSS) ประกอบด้วย (1) การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับประชาชน (Citizen Service 
Portal) มีบริการสำคัญ ๆ เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน และสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ผ่าน D.DOPA 
ปัจจุบันมีบริการใหม่บนแอปพลิเคชันทางรัฐสะสมแล้วกว่า 45 บริการ โดยเป็นบริการในปี 2564 ถึง 31 บริการ 
จาก 17 หน่วยงาน และ (2) การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal) มีการนำร่องให้บริการอยู่ 
78 ใบอนุญาตใน 25 ประเภทธุรกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาบริการในรูปแบบ Fully Digital บนระบบ Biz Portal จนมีผู้ประกอบการมาใช้บริการ Biz Portal แล้วถึง 
762 ราย หรือคิดเป็น 1,177 คำขออนุญาต เป็นต้น 
 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและงานบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ สามารถหาข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิต รวมถึงทำธุรกรรมออนไลน์ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้
สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ เช่น บริการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บริการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค บริการกองทุนวินาศภัย บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว หรือ BizPortal และเว็บไซต์
ศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจและเป็นระบบกลางในการยื ่นคำขอใหม่ เปลี ่ยนแปลง/แก้ไข ต่ออายุ และยกเลิก 
ใบอนุญาตแบบออนไลน์ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงาน ตามมาตรการลดสำเนาฯ 
ของรัฐบาล ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ผ่านระบบ เช่น บริการการ
สมัครสอบเพ่ือใบอนุญาตใบประกอบโรคศิลป์ (สาขากายอุปกรณ์) เป็นต้น 

 
5. ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลทางดิจิทัลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (Digital ID) พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย  และ

กำหนดมาตรฐานฯ การใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ ของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
เป็นเทคโนโลยี เพื่อการยืนยันตัวบุคคลแบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ ด้วยความสะดวกและปลอดภัย ในการ

ยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการต่าง ๆ จากทางภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย์และ
การลงทุน โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตน ณ สถานที่ทำการนั้น ๆ ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล และลด
งานเอกสารซ้ำซ้อน 

 
6. ระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) สำนักงานฯ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดให้บริการ

ระบบกลาง Production Version law.go.th เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และมีกฎหมายเข้าสู่ระบบเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น/ประเมินผลสัมฤทธิ์รวมทั้งหมดแล้วจำนวน 36 ฉบับ จาก 12 หน่วยงาน มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความ
คิดเห็นมากถึง 37,279 ครั้ง 
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ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสําหรับรับฟังความคิดเห็นและ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํากฎหมายหรือร่างกฎหมาย รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดําเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของประเทศได้  

 
7. ระบบ Digital Transcript การใช้ใบแสดงผลการศึกษาแบบเป็นเอกสารทางราชการที่ได้ร่วมผลักดันโดย

ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานสามารถได้อย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้พัฒนาระบบ Digital Transcript ประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยจำนวน 7 
แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีพระจอมเกล ้าธนบ ุร ี  มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ี ราชมงคลธ ัญญบ ุร ี  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง อบรมกระบวนการจัดทำ Digital Transcript ให้แก่มหาวิทยาลัย ภาครัฐ 
และภาคเอกชน จำนวน 786 คน 175 หน่วยงาน และยกระดับพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
เอกสารสำคัญทางการศึกษา และทดสอบการใช้งานระบบ Digital Transcript ใช้ภายในสำนักงานฯ 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

เป็นระบบที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นิสิตนักศึกษาจะสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก 
Digital Transcript ของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกที่ทุกเวลา และที่สำคัญ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการ
เก็บรักษาเอกสารในรูปแบบกระดาษ และสามารถตรวจสอบว่าข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี ้ กั บข้อมูลใน
ฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนมันสอดคล้องต้องกัน 

 
8. ระบบ แม่เหียะโมเดล นำร่องระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดแนวคิดโครงการการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับเทศบาลเมือง
แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ 56 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 
จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมเตรียมพัฒนาระบบแม่เหียะโมเดล Version 2.0 ต่อไป 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

เป็นระบบที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีระบบช่วยในการทำงานและส่งเสริมให้มีระบบ
บริหารงานในการอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ด้านการให้บริการและเพิ่มช่องทาง
บริการผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือช่วยในกรณีเกิดการระบาดของเชื้อโรคและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการ
และในตอนนี ้เช่น ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• เทศบาลตำบลหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม่   https://local.egov.go.th/nh/  
• เทศบาลตำบลทับมา   จังหวัดระยอง    https://local.egov.go.th/tm/  
• เทศบาลตำบลพระลับ   จังหวัดขอนแก่น   https://local.egov.go.th/pl/  
• เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี    https://local.egov.go.th/mlek/  
• เทศบาลตำบลวัดประดู่   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  https://local.egov.go.th/wpd/  
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องค์ประกอบที่ 1 

 ประสิทธิผลการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  1 
 

ตัวช้ีวัด 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งท่ีแสดงให้เห็นการ
เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ 
1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Innovation Platform และมีผู้ใช้

ประโยชน์ 

 
 
น้ำหนัก 7.5 

คำอธิบาย :  
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Innovation Platform จึงมีความสำคัญและเข้ามา

มีบทบาทในบริหารจัดการของภาครัฐ เนื่องจาก Innovation Platform สามารถนำแนวคิด กระบวนการ และต่อ
ยอดไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ไปใช้กับการบริหารจัดการภายในองค์กร และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ได้เป็นอย่างดี  

สพร.ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการสร้างให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 
คำนิยาม 

Innovation Platform หมายถึง แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้น และเปิดโอกาสให้เกิดการนำไปพัฒนา
หรือต่อยอดได ้

Innovation Platform ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาทิ Digital Service, Digital ID, 
Digital Transcript, DHP, Law Portal, Open Data Platform V.3 เป็นต้น 
ผู้ใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน หรือผู้ใช้บริการที่นำ Innovation Platform ที่ สพร.พัฒนาขึ้น ไปใช้

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วม หรือเชื ่อมโยงกับระบบต่าง  ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ อันจะนำไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลยุคใหม่ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน :  
พิจารณาจากผลของการจัดทำ Innovation Platform และมีผู้ใช้ประโยชน์ ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 แพลตฟอร์ม 1 แพลตฟอร์ม + 
รายงานจำนวนหน่วยงานที่ใช้

ประโยชน์เทียบกับแผน 

2 แพลตฟอร์ม + 
รายงานจำนวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์

เทียบกับแผน 
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ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 
(1) Law Portal  
(2) ทางรัฐ (Citizen Portal)  
(3) Chat bot 
(4)  AI for PA  

รายงานจำนวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์เทียบกับแผน 
 
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Innovation Platform และมีผู้ใช้ประโยชน์ 
1. พัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) สพร. ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้

พัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ 
รวมถึงเป็นช่องทางสําหรับรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํากฎหมายหรือร่าง
กฎหมาย รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ของประเทศได้  

สพร. ได้พัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ เปิดให้บริการระบบ
กลาง Production Version law.go.th เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และมีกฎหมายเข้าสู่ระบบเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น/ประเมินผลสัมฤทธิ์รวมทั้งหมดแล้วจำนวน 36 ฉบับ จาก 12 หน่วยงาน มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
มากถึง 37,279 ครั้ง โดยนำกฎหมายเข้าสู่ระบบกลางฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น เช่น ประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. 
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ 

โดยมีหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
3. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
4. สำนักงานประกันสังคม 
5. กรมการขนส่งทางราง 
6. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

2. พัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับประชาชน (Citizen Service Portal) เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและ
งานบริการต่าง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถหา
ข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิต รวมถึงทำธุรกรรมออนไลน์ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และ
บริการของภาครัฐ  
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สพร. ได้ให้บริการแอปพลิเคชันที่เป็นพอร์ทัลกลางสำหรับประชาชนในชื่อ "ทางรัฐ" ซ่ึงเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการในวันที่ 10 กันยายน 2564 ซ่ึงมีบริการสำคัญ ๆ เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ผ่าน D.DOPA และมีบริการใหม่บนแอปพลิเคชันทางรัฐ 31 บริการ เช่น 

- บริการของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  
- บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
- บริการของกองทุนประกันวินาศภัย  
- บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
โดยมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้วถึง 81 ,768 ครั้ง และมีปริมาณธุรกรรมที่ดำเนินการผ่าน

ระบบ 484,811 ครั้ง จากผู้ใช้บริการ 37,149 ราย ยิ่งไปกว่านั้นสำนักงานฯ ยังมุ่งเน้นขยายบริการสำคัญ ๆ ให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ต่อไป 

โดยมีหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
3. สำนักงานประกันสังคม 
4. บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 
5. กรมการจัดหางาน 
6. กองทุนประกันวินาศภัย 
7. การไฟฟ้านครหลวง 
8. กรมควบคุมโรค 

3. พัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ หรือ แชทบอท (Chatbot) เป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งที่ถูก
สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยถามตอบกึ่งอัตโนมัติแบบเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการจำลองบทสนทนาของมนุษย์ ที่สามารถสื่อสารผ่านข้อความได้  
แบบ Real Time โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ในการโต้ตอบกับคู่สนทนา 
และที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาภาครัฐให้เป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยดิจิทัลและสามารถนำไปสู่การ
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) พร้อมนำสิ่งประดิษฐ์และข้อมูลที่ได้จาก
การพัฒนาไปต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมบริการตามความต้องการต่อไป 

สพร. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ หรือ แชทบอท (Chatbot) แล้วเสร็จ และมี
การอบรมการใช้งานแชทบอท (Chatbot) ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ เช่น ระบบแพลตฟอร์ม
หุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ระบบ Chatbot Platform ระบบ Live 
Chat ระบบเรียกดู Reports และกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้งาน AI Chatbot Platform ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการให้บริการประชาชน เป็นต้น 

โดยมีหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. 
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
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4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
4. AI FOR PA เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง สพร. กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
สำหรับงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในกระบวนการตรวจ รวมถึงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลให้เป็นดิจิทัลสำหรับเป็นข้อมูลเรียนรู้ให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยเน้นไปที่
ระบบช่วยตัดสินใจในการวางแผนการตรวจ และ ระบบช่วยวิเคราะห์ผลการตรวจ เพ่ือช่วยยกระดับประสิทธิภาพ
ของการทำงานในแง่ของการใช้เวลา ความเป็นกลาง และมีมาตรฐานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. Citizen Service Portal (APP ทางรัฐ) : รายงานสรุปการใช้ประโยชน์ 

https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizenportal/ 
iOS https://apple.co/3CzuUqj 
Android https://bit.ly/3lNngmo 

2. Law Portal : รายงานสรปุการใช้ประโยชน์ 
https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/alpha-version/   
https://law.go.th/  

3. Chatbot : รายงานสรุปการใช้ประโยชน์ 
4. AI for PA : รายงานสรุปการใช้ประโยชน์ 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย อาศิส อัญญะโพธิ์   
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1    

โทร. 0800453230 
(1) Law Portal  (2) ทางรัฐ (Citizen Portal)  

 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย ปณิธาน เขินอำนวย 
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล 

0800453088 
(3) Chatbot (4) AI for PA 

https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizenportal/
https://apple.co/3CzuUqj?fbclid=IwAR2X9ZvmaYQtsww8w3PPj7UoXGdYStHH_kgUtpjwQCS9HqoeihCz_Fo8dNk
https://bit.ly/3lNngmo?fbclid=IwAR0nhZYYsR8nMgPdAEwY5urHuTVAA_tgYS7Fo9PRuGVye36TiUk8ns2MFUE
https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/alpha-version/
https://law.go.th/
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คำอธิบาย :  
ปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล และ

หลากหลายประเทศทั่วโลกต่างแข่งขันกันขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและการให้บริการทางดิจิทัล   
ฉะนั้น การให้บริการดิจิทัลของภาครัฐต่อภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และต่อภาครัฐด้วยกันเองนั้น จึงถือได้

ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญที่ใช้สำหรับการสื่อสารและขอรับบริการจากภาครัฐ โดยช่องทางดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและคุ้มค่า เนื่องจากการให้บริการดิจิทัลของภาครัฐช่วยลด
ช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ 

ดังนั้น การให้บริการดิจิทัลของภาครัฐ จึงเป็นการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
นิยาม :  

บริการดิจิทัล (Digital Services) หมายถึง การให้บริการประชาชนในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล 
บริการดิจิทัลของ สพร. หมายความรวมถึง การให้บริการในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล ได้แก่ Citizen 

Portal,Business Portal, Law Portal, Government Smart Kiosk, Thailand 
Plus, GovSpending, GNews หรือบริการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็น
บริการที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ ภาคประชาชนและธุรกิจเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
บริการ  

จำนวนการใช้ประโยชน์ หมายถึง จำนวนผู้ใช้งาน ทั้งภาคประชาชนและธุรกิจที่เข้ามาใช้บริการดิจิทัล 
ของ สพร. ที่ระบุไว้ 

บริการดิจิทัลที่จะวัดผลในปี 2564 ได้แก่ Citizen Portal, Business Portal, Law Portal, Open Data 
Portal, Government Smart Kiosk, Gnews, CITIZENinfo, 
Thailand Plus, GovSpending, GNews หรือบริการอื ่น ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นบริการที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ภาคประชาชนและธุรกิจเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากบริการ  

เกณฑ์การประเมิน :  
พิจารณาจากผลการใช้ประโยชน์จากการให้บริการดิจิทัลของ สพร. (Digital Services) ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2 ล้านราย 3.5 ล้านราย 5 ล้านราย +  
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รายงาน Feedback จากผู้ใช้งาน และแนวทาง
การปรับปรุงการให้บริการดิจิทัล 

   
ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

9,502,984 ราย ประกอบด้วย 
(1) APP หมอชนะ    จำนวน   9,160,000 ราย 
(2) ระบบ Thailand Plus  จำนวน     268,656 ราย 
(3) APP ทางรัฐ   จำนวน       37,149 ราย              
(4) ระบบ Law Portal  จำนวน       37,279  ครั้ง 

รายงาน Feedback จากผู้ใช้งาน และแนวทางการปรับปรุงการให้บริการดิจิทัล 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
การใช้ประโยชน์จากการให้บริการดิจิทัลของ สพร. (Digital Services) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แอป “หมอชนะ” เป็นผลลัพธ์ของการผนึกกำลังระหว่าง “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและ
ภาครัฐ” โดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ สพร. เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล นอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษา เครือข่าย
โรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ และองค์กรธุรกิจจำนวนมากมีผู้เข้าใช้บริการมากถึง 
9,160,000 ราย  

หมอชนะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth 
ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพ่ือเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ  ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งาน
แม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากร
ทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วแอปพลิเคชันจะคอยส่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน แบบ
อัตโนมัติ  โดยจะทำการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยงของผู้ใช้งานหากมีประวัติเคย
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย  Covid-19 ผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงจะได้รับข้อความแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
จากกรมควบคุมโรค ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ แอปพลิเคชันถูกออกแบบไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของ
ผู้ใช้งานและระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

2. ระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -
19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (DHP) (Thailand Plus) มีผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนผ่าน
ระบบจำนวน 268,656 คน และได้รับผลความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ขับเคลื่อนบริการ Thailand Plus มาก
ถึงร้อยละ 85.5 พร้อมขยายผลการพัฒนาระบบตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน (ศปก.สอ.) ครั้งที่ 1/2564วันที่ 23 กันยายน 2564 เห็นชอบให้ สพร. 
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ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการลงทะเบียนให้แก่นักท่องเที ่ยวก่อนเดินทางเข้าประเทศ (Pre-
Approved) ในรูปบบ Web-based ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 
เพ่ือให้สามารถใช้งานและรองรับการเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป 

Thailand Plus ใช้สำหรับผู้เดินทาง ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลสุขภาพ ช่วยในการเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยง แจ้งระดับความเสี่ยง และยืนยันความปลอดภัยของผู้เดินทาง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วน
สำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการ และระงับการแพร่ระบาด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านการ
ท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย  

3. ระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)  ได้พัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ระยะที่ 1 
แล้วเสร็จ เปิดให้บริการระบบกลาง Production Version law.go.th เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และมี
กฎหมายเข้าสู ่ระบบเพื ่อรับฟังความคิดเห็น/ประเมินผลสัมฤทธิ ์รวมทั ้งหมดแล้วจำนวน 36  ฉบับ จาก 12 
หน่วยงาน มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากถึง 37 ,279 ครั้ง โดยนำกฎหมายเข้าสู่ระบบกลางฯ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น เช ่น ประเมินผลสัมฤทธิ ์ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ร.บ. เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ 

Law Portal เป็นระบบที่สำนักงานฯ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พัฒนาระบบกลางด้าน
กฎหมาย (Law Portal) ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของ
ประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสําหรับรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํากฎหมาย
หรือร่างกฎหมาย รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายของประเทศได ้

4. พอร์ทัลกลางสำหรับประชาชน (Citizen Service Portal) หรือ APP ทางรัฐ มีบริการใหม่บนแอป
พลิเคชันทางรัฐสะสมแล้วกว่า 45 บริการ โดยเป็นบริการในปี 2564 ถึง 31 บริการ จาก 17 หน่วยงาน ได้แก่ 
บริการของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริการของกองทุนประกันวินาศภัย 
บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบริการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น โดยมีผู ้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้วถึง 81,768 ครั้ง และมีปริมาณธุรกรรมที่
ดำเนินการผ่านระบบ 484,811 ครั้ง จากผู้ใช้บริการ 37,149 ราย ยิ่งไปกว่านั้นสำนักงานฯ ยังมุ่งเน้นขยายบริการ
สำคัญ ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ต่อไป 

APP ทางรัฐ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและงานบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดย
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถหาข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิต รวมถึงทำธุรกรรมออนไลน์ไว้ในที่
เดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ เช่น บริการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บริการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริการกองทุนวินาศภัย บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. APP หมอชนะ : รายงาน Feedback จากผู้ใช้งานของ APP หมอชนะ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app&hl=th&gl=US 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app&hl=th&gl=US
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ตัวช้ีวัด 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งท่ีแสดงให้เห็นการ
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1.1.2 จำนวนการใช้ประโยชน์จากการให้บริการดิจิทัลของ สพร. (Digital 

Services)  
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2. Thailand Plus : รายงานฯThailand Plus 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dga.thailandplus.android&hl=th&gl=US 
3. ระบบกลางด้านกฎหมาย Law Portal : รายงานการใช้ประโยชน์จากระบบกลางด้านกฎหมาย 
4. APP ทางรัฐ : (Citizen Portal) รายงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย จุลพงศ์ ผลเงาะ   
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โทร. 0800453050  
(1) ระบบ Thailand Plus (2) APP หมอชนะ 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย อาศิส อัญญะโพธิ์   

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1    
โทร. 0800453230 

(3) Law Portal  (4) ทางรัฐ (Citizen Portal)  
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dga.thailandplus.android&hl=th&gl=US


24 
 

ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  1 
 

ตัวช้ีวัด 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งท่ีแสดงให้เห็นการ
เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ 
1.1.3 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลไป

ประยุกต์ใช้ 
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คำอธิบาย :  
การอำนวยความสะดวกภาครัฐในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  สพร. ได้เข้าไปรับฟังและ

เก็บข้อมูลบทบาท หน้าที่ การดำเนินงาน รวมถึงข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในการ เปลี่ยนผ่านไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นโซลูชัน (ระบบสนับสนุน) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นต่อการ
ทำงานเข้าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานสามารถได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
นิยาม :  

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หน่วยงานอิสระและหน่วยงานระดับท้องถิ่น  ได้แก่ อบต./อบจ. โดยการนับ
หน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ หมายถึง หน่วยงานของรัฐมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ สพร. จัดหา
ให้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นบนความพร้อมของ
หน่วยงานของรัฐ เช่น บริการ GIN/ MailGoThai/ e-Saraban (SAAS)/ e-
CMS2.0 (Gateway)/ GIN Conference/ G-chat/ Gov Platform/ Citizen 
Service Portal/ Citizen Info/ Training ฯลฯ รวมถึงการให้คำปรึกษากรณี
ทีห่น่วยงานของรัฐเองมีระบบหรือบริการของตนเองอยู่แล้ว  

เกณฑ์การประเมิน :  
พิจารณาจากผลของหน่วยงานของรัฐที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ ตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 
เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

60 หน่วยงาน 
6 จังหวัด และ 4 ภูมิภาค 

80 หน่วยงาน 
8 จังหวัด และ 4 ภูมิภาค 

100 หน่วยงาน 
12 จังหวัด และ 4 ภูมิภาค 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

106 หน่วยงาน 
44 จังหวัด และ 4 ภูมิภาค 
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ตัวช้ีวัด 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งท่ีแสดงให้เห็นการ
เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ 
1.1.3 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลไป

ประยุกต์ใช้ 
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โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

ส่วนภูมิภาค นิติบุคคล (64) จังหวัด ภูมิภาค 

แม่เหียะโมเดล 56 หน่วยงาน 30 จังหวัด 4 ภูมิภาค 

Digital Transcript 7 มหาวิทยาลัย 5 จังหวัด 4 ภูมิภาค 

Social Listening 49 หน่วยงาน 30 จังหวัด 4 ภูมิภาค 

รวม (ซ้ำนับ 1) 106 หน่วยงาน 44 จังหวัด 4 ภูมิภาค 
 

สพร. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ สพร.ส่งเสริม สนับสนุนให้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นบนความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

 
1. ระบบ Digital Transcript  

การใช้ใบแสดงผลการศึกษาแบบ เป็นเอกสารทางราชการที่ได้ร่วมผลักดันโดยภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นิสิตนักศึกษาจะสามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จาก Digital Transcript ของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกที่ทุกเวลา และท่ีสำคัญ ไม่
ต้องกังวลเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารในรูปแบบกระดาษ และสามารถตรวจสอบว่าข้อความที่ปรากฏในเอกสาร
นี้ กับข้อมูลในฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนมันสอดคล้องต้องกัน  

ได้แก่ 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
• มหาวิทยาลัยมหิดล   
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
2. ระบบ แม่เหียะโมเดล 

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบช่วยในการทำงานและส่งเสริมให้มีระบบบริหารงาน
ในการอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ด้านการให้บริการและเพ่ิมช่องทางบริการผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อช่วยในกรณีเกิดการระบาดของเชื้อโรคและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา ใช้บริการและในตอนนี้มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 หน่วยงาน จากทั่วประเทศ เช่น 

ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• เทศบาลตำบลหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม่   https://local.egov.go.th/nh/  

https://local.egov.go.th/nh/
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• เทศบาลตำบลทับมา  จังหวัดระยอง    https://local.egov.go.th/tm/  
• เทศบาลตำบลพระลับ  จังหวัดขอนแก่น   https://local.egov.go.th/pl/  
• เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี    https://local.egov.go.th/mlek/  
• เทศบาลตำบลวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  https://local.egov.go.th/wpd/  

- ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE 
- ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ 
- ระบบหนังสือรับรองการแจ้งฯ ออนไลน์ 
- ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ 

3. ระบบ Social Listening (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Media) จำนวน 49 หน่วยงาน 
• เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
• เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 
• เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
• เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
• องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จังหวัดตรัง 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Digital Transcript 
2. สรุปหน่วยงานที่ใช้ระบบ แม่เหียะโมเดล 
3. สรุปหน่วยงานที่ใช้ระบบบริหารงานฯ ระบบ Social Listening 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
นาย อุสรา วิสารทานนท์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายท่ีปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ (SC) 
0800453471 

ระบบ Digital Transcript , ระบบ แม่เหียะโมเดล 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย ปณิธาน เขินอำนวย 
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล 

โทร. 0800453088 
ระบบ Social Listening 

 
  

https://local.egov.go.th/tm/
https://local.egov.go.th/pl/
https://local.egov.go.th/mlek/
https://local.egov.go.th/wpd/
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ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  1 
 

ตัวช้ีวัด 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งท่ีแสดงให้เห็นการ
เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ 
1.1.4 ระดับความสำเร็จของการยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากรภาครัฐ 
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คำอธิบาย :  
การยกระด ับความสามารถและสร ้างความพร ้อมของบุคลากรเพ ื ่อส ่งเสร ิมร ัฐบาลด ิจ ิทัล 

(Government Digital Skills) สพร. ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital 
Government Academy หรือ TDGA) ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับในการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านทักษะดิจิทัล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปยกระดับและปรับปรุงการให้บริการภาคประชาชน 
สร้างความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้  ซึ่งการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ มีทั้งแบบ On-site และ Online ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลที่สำนักงาน 
ก.พ. กำหนด 
 
นิยาม :  

การยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) หมายถึง ทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
Personalized Platform ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
โดยครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือ การใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง 
(Create) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Digital High-Level Skill หมายถึง ทักษะระดับสูง เฉพาะด้าน  
บุคลากรภาครัฐ หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของหน่วยงานของรัฐ 

เกณฑ์การประเมิน :  
พิจารณาจากผลของการยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่

บุคลากรภาครัฐ ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

50,000 คน  
(Digital Literacy) 

100,000 คน  
(Digital Literacy) 

200,000 คน  
(Digital Literacy) 

2,000 คน  
(Digital High-Level Skill) 

3,000 คน  
(Digital High-Level Skill) 

5,000 คน  
(Digital High-Level Skill) 

 
 



28 
 

ตัวช้ีวัด 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งท่ีแสดงให้เห็นการ
เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ 
1.1.4 ระดับความสำเร็จของการยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากรภาครัฐ 

 
 
น้ำหนัก 7.5 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

298,201 คน (Digital Literacy Skill) 
28,490 คน (Digital High-Level Skill) 

 
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
สรุปรายงานจำนวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม(แบบสะสม)  

กลุ่มที่ 1 Digital Literacy คือ กลุ่มที่ต้องมีทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมีผู้ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 298,201 คน  

กลุ ่มที ่ 2 Digital High Level Skill คือ กลุ ่มที ่ต้องมีทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูงและเฉพาะด้าน
สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมีผู ้ผ่านการอบรมแล้ว 
จำนวน 28,490 คน  

 
หมายเหตุ : จำนวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม Digital High Level เปน Subset ของ Digital Literacy 

โดยแบงเปน  
A. รูปแบบ Online ซึ่งจะประกอบดวย e-learning ของ TDGA และ Virtual  
B. รูปแบบ Onsite 

 และมีผู้ไดรับ Certificate จำนวนทั้งสิ้น 252,327 
 

A. แสดงจำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมรายเดือน แบบ Online  
 
ลำดับท ี่ 

 
เดือน ปี 

จำนวนบุคลากรที่ไดรับการอบรมแบบ Online 
(e-Learning TDGA + Virtual) แบบรายเดือน 

Digital Literacy Digital High Level 

  1 ต.ค.-63  3,488     625 
  2 พ.ย.-63    604       76 
  3 ธ.ค.-63    520       31 

  4 ม.ค.-64  7,182     257 

  5 ก.พ.-64  8,606     825 
  6 มี.ค.-64 34,289   3,433 
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  7 เม.ย.-64 32,090   3,502 

  8 พ.ค.-64 40,652   2,360 
  9 มิ.ย.-64 87,894 12,454 

10 ก.ค.-64 26,691   1,806 
11 ส.ค.-64 32,813   1,526 
12 ก.ย.-64 19,635   1,217 

รวม 294,464 28,112 
B. แสดงจำนวนบุคลากรที่ไดรับการอบรมรายเดือน แบบ Onsite  

ลำดับท ี่ เดือน ป 
จำนวนบุคลากรที่ไดรับการอบรมแบบ Onsite รายเดือน 

Digital Literacy Digital High Level 
  1 ต.ค.-63      26    0 
  2 พ.ย.-63    234   74 
  3 ธ.ค.-63    537 134 
  4 ม.ค.-64    744    0 
  5  ก.พ.-64     252   60 
  6 มี.ค.-64 1,206    0 
  7 เม.ย.-64    410    0 
  8 พ.ค.-64    273   90 
  9 มิ.ย.-64      55   20 
10 ก.ค.-64       0    0 

11 ส.ค.-64       0    0 

12 ก.ย.-64       0   0 
รวม 3,737 378 

   
หลักฐานประกอบการประเมิน 
สรุปจำนวนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมขอบุคลากรที่ไดรับการอบรม Digital High Level เปน Subset ของ 

Digital Literacy 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง ศุภวรรณ ธาราโภคากุล 

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจทิัล 
โทร. 0800453340 
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ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  1 
 

ตัวช้ีวัด 1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง/ 
นโยบายสำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล 
1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและ

ประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ใน
กลุ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (Digital Health Passport 
Application) 

 
 
น้ำหนัก 10 

คำอธิบาย :  
การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (DHP) สพร. ไดพั้ฒนาแนวทางการบูร
ณาการแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ ้น ภายใต้พระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเป็นการพัฒนาระบบ
บัตรสุขภาพเพ่ือใช้สำหรับผู้เดินทางซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลสุขภาพ ช่วยในการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง 
แจ้งระดับความเสี่ยง และยืนยันความปลอดภัยของผู้เดินทาง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการ
เดินทางของผู้ใช้บริการ และระงับการแพร่ระบาด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริม
เศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบระบบบัตรสุขภาพเพ่ือติดตามและประเมินความ
เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้วเสร็จ  
 
นิยาม: 

ระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2018 หรือโควิด – 
19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (Digital Health Passport Application : DHP)  

หมายถึง แอปพลิเคชันที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูล
สุขภาพของกลุ่มผู้เดินทางเข้า – ออกประเทศไทย เพ่ือช่วยเฝ้าระวังและ
แจ้งระดับความเสี่ยง รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
ก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ โดย สพร. ดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบ
บัตรส ุขภาพสำหร ับผ ู ้ เด ินทางในร ูปแบบแอปพล ิเคช ันท ี ่ช ื ่อว่า 
ThailandPlus ที่สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้
เดินทาง ช่วยในการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงแจ้งระดับความ
เสี่ยง ยืนยันความปลอดภัยของผู้เดินทาง 

หน่วยงานใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่นำข้อมูลจากระบบบัตรสุขภาพในรูปแบบแอป  
พลิเคชัน ThailandPlus ไปประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
ประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการ รวมถึง เป็นข้อมูลรายงานที่สามารถ
ให้เจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 
(มหาชน) เป็นต้น 
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เกณฑ์การประเมิน :  
พิจารณาจากผลของการพัฒนาระบบบัตรสุขภาพ เพ่ือติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโควิด - 19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (Digital Health Passport Application) ตาม
เป้าหมาย ดังนี้ 
 
เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ระบบ เป้าหมายขั้นต่ำ +  
ความพึงพอใจหน่วยงานที่ใช้ระบบฯ 

ร้อยละ 80 +  
รายงานติดตามประเมินผลการใช้

ระบบฯ 

เป้าหมายมาตรฐาน +  
ความพึงพอใจหน่วยงานที่ใช้ระบบฯ 

ร้อยละ 85 +  
รายงานติดตามประเมินผลการใช้

ระบบฯ 

   
ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ระบบ  
ความพึงพอใจหน่วยงานที่ใช้ระบบฯ ร้อยละ 85.5 +  

รายงานติดตามประเมินผลการใช้ระบบฯ 
 
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

พัฒนาระบบบัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง ThailandPlus เสร็จแล้ว 1 ระบบ 
สำนักงานฯ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กรมควบคุมโรค 2) กรมการกงสุล 3) การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย และ 4) บริษัทการท่าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนาแนวทางการบูรณาการแอปพลิเคชันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเป็นการพัฒนาระบบบัตรสุขภาพเพื่อใช้สำหรับผู้
เดินทางซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลสุขภาพ ช่วยในการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง แจ้งระดับความเสี่ยง และ
ยืนยันความปลอดภัยของผู้เดินทาง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ
แพทย์สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการ 
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และระงับการแพร่ระบาด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ที่
ผ่านมาสำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบระบบบัตรสุขภาพเพ่ือติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้วเสร็จ ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนผ่าน
ระบบจำนวน 268,656 คน และได้รับผลความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ขับเคลื่อนบริการ Thailand Plus มากถึง
ร้อยละ 85.5 พร้อมขยายผลการพัฒนาระบบตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน (ศปก.สอ.) ครั ้งที ่ 1/2564วันที ่ 23 กันยายน 2564 เห็นชอบให้ สพร. 
ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ในชื่อว่า Thailand Pass การลงทะเบียนให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนเดิน
ทางเข้าประเทศ (Pre-Approved) ในรูปบบ Web-based ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด–19) เพ่ือให้สามารถใช้งานและรองรับการเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
ต่อไป 

 
ความพึงพอใจหน่วยงานที่ใช้ระบบฯ ร้อยละ 85.5  โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ

ประสานงานของ สพร. ที่มีระบบบัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง ThailandPlus 
 

รายละเอียดการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ระบบการเชื่อมโยงการลงทะเบยีนกับ COE/ระบบการขอใช้

ข้อมูลเพ่ือแจ้งเตือน/สื่อประชาสัมพันธ์/ระบบการ Reset 
Software ที่ถูกออกแบบพัฒนาขึ้นเป็นตามที่ได้กำหนดรว่มกนั 
และสามารถนำไปใช้งานได้จริง  

4.25 มากที่สุด 

2. คู่มือการใช้งาน คลิปวิดิโอเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ ์และ
การอบรม  มีความชัดเจน สามารถเข้าใจได้โดยง่าย 

4.50 มากที่สุด 

3. สามารถประสานงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชนใ์ห้ทุก
หน่วยงานเหน็ภาพวิสัยทัศน์การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ดงึ
ศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินงานได้อย่างเต็มที่  

4.00 มาก 

4. สามารถวางแผนเพ่ือยับยั้งก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น มีการจัดลำดับ
ความสำคัญเร่งด่วนของงานได้เป็นอย่างดี 

4.25 มากที่สุด 

5. ตัดสินใจโดยใช้หลักการเหตผุล บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง มีการ
เปรียบเทียบข้อมูล และประเมินความเปน็ไปได้ในการปฏิบัติจริง 

3.75 มาก 

6. มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏบิัติเป็นอย่างดี สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงานได้จนบรรลุวัตถุประสงค ์

4.50 มากที่สุด 

7. มีความตั้งใจ เสียสละ อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายใหส้ำเร็จ 

4.50 มากที่สุด 
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ตัวช้ีวัด 1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง/ 
นโยบายสำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล 
1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและ

ประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ใน
กลุ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (Digital Health Passport 
Application) 

 
 
น้ำหนัก 10 

8. ปฏิบัติงานได้ตามบันทึกข้อตกลง กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
และขั้นตอนการปฏิบัติ 

4.50 มากที่สุด 

9. สามารถติดต่อประสานงานให้ความรว่มมือเพ่ือหาคำตอบ/วิธีการ
แก้ไขปัญหา ได้ตรงต่อความต้องการของหน่วยงาน สามารถ
ติดต่อได้โดยง่าย สะดวกรวดเรว็  

4.25 มากที่สุด 

10. มีความยืดหยุ่นในการใหบ้ริการ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน 

4.25 มากที่สุด 

โดยรวม (คะแนน) 4.275 มากที่สุด 
โดยรวม (ร้อยละ) 85.5 มากที่สุด 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
รายงานความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อการใช้งานระบบและติดตามประเมินผลการใช้ระบบบัตรสุขภาพ 

เพ่ือติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้า – ออก
ประเทศไทย (DHP)  (ThailandPlus) 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นาย จุลพงศ์ ผลเงาะ 
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทร. 0800453050 
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องค์ประกอบที่ 2 

    ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  2 
 

ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.1 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
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คำอธิบาย : 
พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561  
หมวด 2 ทุน รายได้ และทรัพย์สิน 

มาตรา 10 ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินกิจการของสำนักงาน ประกอบด้วย 
(4) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดำเนิน

กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 
มาตรา 11 บรรดารายได้ของสำนักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 5 เงินรายได้ให้ใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงาน ประกอบด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้ 

เพื่อกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อพัฒนาบุคลากรและประโยชน์
เกื้อกูลแก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง การใช้จ่ายเงินรายได้สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การใช้
จ่ายเงินรายได้สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ภายในสำนักงาน และการจัดสรรเงินรายได้เป็นเงินสำรองภายในของ
สำนักงาน 

การใช้จ่ายเงินรายได้ตามระเบียบนี้ให้คำนึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด โดยยึดถือประโยชน์
ของสำนักงานเป็นหลัก 

ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 
หมวด 3 ทุน รายได้ และทรัพย์สิน  
ข้อ 50 ทุน รายได้ และทรัพย์สินของสำนักงาน ประกอบด้วย 

(1) ทุนของสำนักงาน มีดังต่อไปนี้ 
(ค) รายได้หรือเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีที่นำไปจัดสรรเป็นทุนตาม

ข้อบังคับนี้ 
ข้อ 51 สำนักงานอาจนำทุน รายได้ หรือทรัพย์สินของสำนักงานไปจัดหาผลประโยชน์เพื่อให้ได้มา ซึ่ง

รายได้โดยต้องคำนึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง และผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการเป็นสำคัญ โดยการนำไปจัดหาผลประโยชน์ให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้ (1) – (9) 

ตามข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อ 13 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีงบประมาณหรือมีเงินรายได้ของสำนักงานคงเหลือ โดยมิได้กันเงิน

ไว้จ่ายเหลื่อมปี ให้สำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนหรือจัดสรรเป็นแผนงบประมาณ
รายจ่ายในปีถัดไป 

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารการเงินและการบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถสนองต่อวัตถุประสงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ สพร. และสอดคล้องตามพระ
ราชกฤษฎีการจัดตั้งฯ ข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

สพร. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ ่งตามหลักการจำแนกประเภท
หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดไว้ว่า องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่งในกำกับ
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ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.1 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
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ของฝ่ายบริหาร โดยได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ และดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไรและสามารถเลี้ ยง
ตัวเองได้ ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจของ สพร. ที่ผ่านมานั้น สพร. ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐในการ
ดำเนินงาน และอีกส่วนหนึ่งมาจากการหารายได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
สพร. จึงได้มีการนำรายได้ดังกล่าวมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามภารกิจและการบริหารจัดการ
ภายในโดยเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ สพร. กำหนด  

เพ่ือลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
สพร.ฯ มาตรา 10 (4) ที่ให้อำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแหน หรือค่าบริการเพ่ือมา
สนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ สพร. ประกอบ ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 ข้อ 50 ข้อ 51 ให้อำนาจ สพร. ไปจัดหาผลประโยชน์ได้ 
และ ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 13 นำรายได้
มาจัดสรรเป็นทุนหรือจัดสรรเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไปได้  โดยรายได้ของ สพร. ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง สพร.ฯ มาตรา 11 ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และต้องนำมาใช้จ่ายในกิจการของ สพร. 
โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการนำมาใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและบุคลากรขององค์กรเท่าที่จำเป็น
เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของ สพร. ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วย 
นอกจากนี้ ในการตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพร. โดยสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ในทุกรอบปีที่ผ่านมา สตง. มีความเห็นว่ารายงานการเงินแสดงสถานะทางการเงินของ สพร. 
มีผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วย 
เกณฑ์การประเมิน :  

พิจารณาผลของการหารายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 
เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

40 ล้านบาท 50 ล้านบาท 60 ล้านบาท 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

86.707 ล้านบาท 
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ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.1 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
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โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

การการหารายได้ของ สพร. ประกอบด้วย 
การให้บริการ Network 9,340,800.00 
การให้บริการ Non-Network ประกอบด้วย    

1) Maintenance Service Agreement (MA)   20,581,342.98 
2) System Integration (SI)   48,926,009.02 
3) Training 7,859,407.36 

 รวม 86,707,559.36 
 

 
 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
หลักฐานงานหารายได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย อุสรา วิสารทานนท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายท่ีปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ 

โทร. 0800453471 
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ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  2 
 

ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) 
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คำอธิบาย :  
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีมติให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความ

จำเป็นในการคงอยู่หรือยุบเลิกองค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 (เรื่อง การทบทวน
ความจำเป็นในการคงอยู่หรือยุบเลิกองค์การมหาชน) เป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้เริ่มดำเนินโครงการ
การศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการ
ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน ให้องค์การมหาชนมีแนวทางการประเมินความคุ้มค่าที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และสามารถนำกรอบการประเมินความคุ้มค่าไปดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 

ในขณะเดียวกัน เพื่อให้องค์การมหาชนดำเนินการเรียนรู้แนวทางและวิธีการประเมินความคุ้มค่าเบื้องต้น 
กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้กำหนดให้องค์การมหาชนสามารถ
เสนอตัวชี้วัดที่แสดงถึงความคุ้มค่าในระดับโครงการทีส่ามารถสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และความ
คุ้มค่าในการดำเนินงานเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

นอกจากนี้ เนื่องจากองค์การมหาชนส่วนใหญ่ยังคงใช้งบประมาณของรัฐบาลเป็นทรัพยากรหลักในการ
ดำเนินภารกิจโดยไม่ได้มุ ่งหวังกำไรหรือมีผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินอย่างชัดเจน การประเมินความคุ้มค่า  จึงเป็น
ประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจทั้งจากฝ่ายนโยบาย และประชาชนโดยทั่วไป โดยไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะกลุ่ม
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงขององค์การมหาชนเท่านั้น ดังนั้น องค์การมหาชนจึงจำเป็นต้องสามารถ
สื่อสารเกี่ยวกับความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของ
การดำเนินภารกิจ ตลอดจนความจำเป็นของการคงอยู่ขององค์การมหาชน ความสามารถในการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ ควร
สื่อสารให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจได้โดยประชาชนทั่วไปหรือประชาชนที่แม้จะมิได้มีความรู้ในศาสตร์ของ
องค์การมหาชนนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งก็ตาม (Laypersons) ตัวชี้วัดนี้จึงกำหนดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลการ
ประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์การมหาชน นอกเหนือจากการประเมิน
ความคุ้มค่าจากผู้รับบริการโดยตรงขององค์การมหาชนแต่ละแห่งด้วย  

สพร. ได้คัดเลือกโครงการที ่ใช้สำหรับการประเมินความคุ้มค่าคือ การให้บริการ GIN เป็นเครือข่าย
อินทราเน็ตภาครัฐที่เชื่อมต่อกับทุกหน่วยงานด้วยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูง มีการควบคุมการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ปลายทาง (End to End Security) รวมถึงอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่นำมาใช้งานในองค์กร (Bring your own 
device) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
- ยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานภาครัฐที่เพิ่มข้ึน 
- ให้คำปรึกษาเพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ายเดิมกับเครือข่าย GIN 
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ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) 
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- อบรมให้ความรู้การใช้งานเครือข่าย GIN 
- บริการเครือข่ายหลักทั้งวงจรหลักและวงจรสำรอง 
- เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 
งบประมาณ 372.4000 ล้านบาท  
ผลผลิต : การเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ 3,100 หน่วยงาน  

หน่วยงานในระดับผู้ใช้งาน (End Point) มีระดับ SLA = 99.5% 
 

เงื่อนไข :  
1) องค์การมหาชนคัดเลือกโครงการที ่จะนำมาใช้สำหรับการประเมินความคุ ้มค่า  จำนวนไม่เกิน 3 

โครงการ โดยเลือกจากโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 10 อันดับแรกของปีงบประมาณ 
2) โครงการต้องวัดผลได้ภายในรอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
3) สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ

มหาชน จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลความคุ้มค่าจากรายงานการประเมินความคุ้มค่าของ
องค์การมหาชน และจะจัดการประชุมเพ่ือนำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีกำหนดเวลานำเสนอไม่เกิน 15 นาทีต่อ 1 โครงการ (รวมเวลาตอบ
คำถาม) โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกข้างต้น รวมถึงผู้แทนองค์การมหาชนและ
หน่วยงานกลางอื่น อาทิ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินผลด้วย 

4) ผลการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการตามค่าเป้าหมายขั้นมาตรฐานและเป้าหมายขั้นสูงคิด
จากผลการประเมินเฉลี่ยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (สัดส่วนร้อยละ 80) รวมกับผลประเมินเฉลี่ยจาก
ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าฯ (สัดส่วนร้อยละ 20) ของทุกโครงการ  
คำนวณดังนี้  

 
ผลการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ =  

((ผลการประเมินเฉลี่ยจากผู้ทรงคุณวุฒิ X 80)/100) + ((ผลการประเมินเฉลี่ยจากผู้เข้าร่วมประชุม X 20)/100) 
 

ทั้งนี้ องค์การมหาชนจะต้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอฯ ตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนดและแต่ละโครงการจะต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 75 คะแนนจึงจะได้รับการประเมิน
ในขั้นมาตรฐานและข้ันสูง 

 
5) ผลประเมินจากผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยจะตัดทิ้งค่าคะแนนสูงสุดและค่า

คะแนนต่ำสุด และนำคะแนนที่เหลือมาหาค่าเฉลี่ย โดยไม่นำผลการประเมินจากผู้แทนหน่วยงาน
เจ้าของโครงการมาใช้ในการคำนวณ 

6) การคำนวณคะแนนระหว่างค่าเป้าหมายมาตรฐานและเป้าหมายขั ้นสูงคิดคะแนนจากการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ์
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ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) 
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เกณฑ์การประเมิน :  
พิจารณาจากผลของการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการสำคัญขององค์การมหาชน ตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 
เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จัดทำรายงานผลการประเมินความ
คุ้มค่าของแต่ละโครงการโดยมี

ประเด็นการประเมินและชุดข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. 

กำหนด และส่งมายังสำนักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

เป้าหมายขั้นต่ำ +  
เข้าร่วมการประชุม 

เพ่ือนำเสนอผลการประเมิน
ความคุ้มค่าในการดำเนิน

โครงการ และได้รับผลการ
ประเมินเฉลี่ย 75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต่ำ +  
เข้าร่วมการประชุม 

เพ่ือนำเสนอผลการประเมิน
ความคุ้มค่าในการดำเนิน

โครงการ และได้รับผลการ
ประเมินเฉลี่ย 95 คะแนน 

 
เป้าหมายขั้นต่ำ การจัดทำรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าของแต่ละโครงการ  

องค์การมหาชนจะต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าของแต่ละโครงการมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลตามประเด็นในการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นในการ
ประเมิน 

ชุดข้อมูลในรายงานผลการประเมินความคุ้มค่า 
(จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) 

1. ประสิทธิภาพ 1.1 ความครบถ้วนของผลผลิตตามเป้าหมายโครงการ 
1.2 การบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ  

- การวางแผนโครงการ 
- การกำหนดหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการ  
- การติดตามความก้าวหน้า/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
- ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน 

1.3 การบริหารจัดการโครงการโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสมเหตุสมผล 
- การแจกแจงค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับทรัพยากรที่ใช้ใน

โครงการ เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น 
- การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

หรือราคากลางของกรมบัญชีกลาง 
- ความจำเป็นของการใช้งบประมาณ/ทรัพยากรที่สูงกว่าปกติ (ถ้ามี) 

2. ประสิทธิผล 2.1 การคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจและ/หรือมูลค่าทางสังคม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่ม (ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย) 
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ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) 

 
 
น้ำหนัก 10 

- การระบุและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ องค์กร บริษัท หรือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งอาจจะ
เกิดจากความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ชัดเจนและครบถ้วน 

2.2 การคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจและ/หรือมูลค่าทางสังคม (A) และเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนและ/หรืองบประมาณที่ใช้ในโครงการ (B) 

    สูตรการคำนวณ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคมของโครงการ
เมื่อเทียบกับงบประมาณของแต่ละโครงการ 

 
      มูลค่าทางเศรษฐกิจ + มูลค่าทางสังคม (A) 
                 งบประมาณของโครงการ (B) 
 
การคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละโครงการ คำนวณจาก 

- มูลค่าของผลผลิตที่คำนวณได้ 
- รายรับ/รายได้จากโครงการ (ถ้ามี) 

การคำนวณมูลค่าทางสังคมของแต่ละโครงการ คำนวณจาก 
- การดำเนินการประเมินมูลค่าทางสังคมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มีการ

ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) เพ่ือที่จะหา
มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to pay) หรือวิธีการอ่ืนแล้วแต่ความ
เหมาะสม พร้อมทั้ง นำเสนอวิธีการที่ใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
ทั้งนี้ ให้หารือแนวทางการดำเนินการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดก่อนดำเนินการ 

- การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) ควร
ดำเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ หากมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรวมทัง้หมดในทุกกลุ่มน้อยกว่า 10 ราย ควรดำเนินการสัมภาษณ์ทุกราย 
ตัวอย่างการประเมิน 

 

 = ผลการเปรียบเทียบ 
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ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) 

 
 
น้ำหนัก 10 

 
2.3 สรุปผลการวิเคราะห์และอธิบายผลการดำเนินงาน ระบุปัญหาอุปสรรค แนว

ทางการแก้ไข พร้อมระบุมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าทางสังคมซึ่งได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียแต่ไม่สามารถนำไปคำนวณในสูตรตามข้อ 2.2  (ถ้ามี) 

3. การติดตามเพ่ือ
ประเมินผลกระทบ 

3.1 ระบบการติดตามและประเมินผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับในระยะยาว
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบ
กับผลกระทบเป้าหมาย (expected impact) ที่กำหนดไว้ก่อนโครงการได้  
- การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
- กลไกในการแจ้งเตือนเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงหรือแก้ไขให้โครงการดังกล่าวเป็นไป

ตามผลกระทบเป้าหมาย (expected impact) ที่กำหนดไว้ 
4. ความคุ้มค่าของ

โครงการใน
ภาพรวม 

4.1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของ
โครงการเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับ 

หมายเหตุ องค์การมหาชนสามารถเพิ่มเติมรายละเอยีดที่เกี่ยวข้องกบัโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับชุด
ข้อมูลที่กำหนดข้างต้นแล้วจะต้องมีจำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้นไมเ่กิน 10 หน้ากระดาษ A4 ต่อโครงการ 

 



43 
 

ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) 
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เป้าหมายขั้นมาตรฐานและเป้าหมายขั้นสูง การประเมินผลและการคำนวณคะแนน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เข้าร่วมการประชุม จะประเมินผลความคุ้มค่าโครงการโดยให้คะแนนในแต่ละประเด็น
ในการประเมินซึ่งพิจารณาจากรายงานการประเมินความคุ้มค่าและ/หรือการนำเสนอในที่ประชุม โดยมีคะแนนรวม
ทั้งสิ้น 100 คะแนน/โครงการ/ผู้ประเมิน ดังนี้ 

ประเด็น 
ในการประเมิน 

ชุดข้อมูลในรายงานผลการประเมินความคุ้มค่า 
คะแนน 

การ
ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพ 1.1 ความครบถ้วนของผลผลิตตามเป้าหมายโครงการ 10 คะแนน 
1.2 การบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ  10 คะแนน 
1.3 การบริหารจัดการโครงการโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ

สมเหตุสมผล 
10 คะแนน 

2. ประสิทธิผล 2.1 การคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจและ/หรือมูลค่าทางสังคม ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม (ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย) 

10 คะแนน 

2.2 การคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจและ/หรือมูลค่าทางสังคม (A) และ
เปรียบเทียบกับต้นทุน/งบประมาณที่ใช้ในโครงการ (B) 

10 คะแนน 

2.3 สรุปผลการวิเคราะห์และอธิบายผลการดำเนินงาน ระบุปัญหาอุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

10 คะแนน 

3. การติดตามเพ่ือ
ประเมิน 
ผลกระทบ 

3.1 ระบบการติดตามและประเมินผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ
ในระยะยาวหรือภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

20 คะแนน 

4. ความคุ้มค่า
ของโครงการใน
ภาพรวม 

4.1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ที่แสดงให้เห็นถึง
ความคุ้มค่าของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับ 

20 คะแนน 

รวม 100 
คะแนน 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จัดทำรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าของแต่ละโครงการโดยมีประเด็นการประเมินและชุดข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และส่งมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  + 
เข้าร่วมการประชุมเพ่ือนำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ และได้รับผลการประเมิน
เฉลี่ย 95 คะแนน  (การประเมินตนเอง) 
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ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) 
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โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

ประเด็นในการ
ประเมิน 

ชุดข้อมลูในรายงานผลการประเมินความคุ้มค่า (โดยย่อ) 
การ

ดำเนินงาน 
(√=ม)ี 

5. ประสิทธิภาพ 1.1 ความครบถ้วนของผลผลิตตามเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

จำนวนหน่วยงานสะสม GIN 3,100 น่วยงาน 3,274 หน่วยงาน 100% 

หน่วยงานในระดับผู้ใช้งาน  
(End Point) มีระดับ SLA  

99.5% 100% 100% 

 

√ 

1.2 การบริหารจดัการโครงการอยา่งเป็นระบบ  
- มีการวางแผนโครงการ 
- มีการกำหนดหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการ  
- มีการตดิตามความก้าวหน้าทุกเดือน/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
- มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน 

 
√ 
√ 
√ 
√ 

1.3 การบริหารจดัการโครงการโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสมเหตุสมผล 
- มีการแจกแจงค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับทรัพยากรที่ใช้ใน

โครงการ  
- มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันกับโครงการที่มลีักษณะใกล้เคียงกัน 

หรือราคากลางของกรมบัญชีกลาง 

 
√ 
 
√ 

6. ประสิทธิผล 2.1 การคำนวณมลูค่าทางเศรษฐกิจและ/หรือมลูค่าทางสังคม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุก
กลุ่ม (ผู้รบับริการและ/หรือผู้มสี่วนได้เสีย) 
- มีการระบุและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

 
 
√ 

2.2 การคำนวณมลูค่าทางเศรษฐกิจและ/หรือมลูค่าทางสังคม (A) และเปรียบเทียบกบั
ต้นทุนและ/หรืองบประมาณที่ใช้ในโครงการ (B) 

การคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละโครงการ  
การคำนวณมูลค่าทางสังคมของแต่ละโครงการ  

- มีการประเมินมูลคา่ทางสังคมจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยจัดให้มีการประชุมกลุม่ย่อย
เพื่อสัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) 

- มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม  

 
 
√ 
√ 
√ 
 
√ 

2.3 สรุปผลการวิเคราะห์และอธิบายผลการดำเนินงาน ระบุปัญหาอุปสรรค แนวทางการ
แก้ไข พร้อมระบุมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าทางสังคมซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู ้มี
ส่วนได้เสีย  

√ 

7. การติดตาม
เพื่อ
ประเมินผล
กระทบ 

3.1 ระบบการตดิตามและประเมนิผลกระทบท่ีไดร้ับหรือคาดว่าจะได้รับในระยะยาวหรือ
ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพือ่ให้สามารถนำข้อมลูดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับ
ผลกระทบเป้าหมาย (expected impact) ที่กำหนดไว้ก่อนโครงการได้  
- มีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 
 
 
√ 
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ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) 

 
 
น้ำหนัก 10 

- มีกลไกในการแจ้งเตือนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือแก้ไขให้โครงการดังกล่าวเป็นไป
ตามผลกระทบเป้าหมาย (expected impact) ที่กำหนดไว้ 

 
√ 

8. ความคุ้มค่า
ของโครงการ
ในภาพรวม 

4.1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ที่แสดงให้เหน็ถึงความคุ้มค่าของ
โครงการเมื่อเปรยีบเทียบกับงบประมาณทีไ่ดร้ับ 

√ 

 
.หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน: 

1. รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าโครงการซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ครบถ้วน (4 ประเด็น 8 ชุดข้อมูล) 
2. หลักฐานอื่น ๆ เช่น รูปถ่าย วีดิโอคลิป ภาพหน้าจอ (screenshot) ที่สามารถแสดงถึงการจัดการประชุม

กลุ่มย่อย เพ่ือสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) ในประเด็นการประเมินประสิทธิผล 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
โทร. 0800453124 
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ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  2 
 

ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (บังคับ) น้ำหนัก 5 
คำอธิบาย : 

กำหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กรอบวงเงินรวม
สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน มีมติสรุปได้ ดังนี้  

(1) เห็นชอบการกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของแผนการใช้
จ่ายเงินประจำปี ให้กับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ  

(2) ให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่กำหนดใหม่ เสนอ กพม. พิจารณา โดยจะต้องส่งแผนการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา 3 ปี เป็นข้อมูลประกอบด้วย เพื่อเป็นแนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานของรัฐ มิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว  

(3) กำหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและองค์การมหาชนที่จัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
รับผิดชอบกำกับการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกใน
การทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิ
ให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจำเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ 

 
สูตรการคำนวณ :      
 
          ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
                
          งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 
         (เงินอุดหนุนประจำปี + เงินทุนสะสม + รายได้) 
 
 
เงื่อนไข :  องค์การมหาชนการที่ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิก และตัด

น้ำหนักของตัวชี้วัดนี้   
นิยาม :  

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิของบุคคล ได้แก่ 
1) เงินเดือนและค่าจ้าง 
2) ค่าสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว 

เงินประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสงเคราะห์กรณี
ถึงแก่กรรม ค่าชดเชย เป็นต้น 

3) ค่าตอบแทนผันแปรผู้อำนวยการ 

x 100 
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ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (บังคับ) น้ำหนัก 5 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชน ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งอาจ มีที่มาของเงิน
ประกอบด้วย 

1) เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั ่วไปที ่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

2) เงินทุน หมายถึง กำไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิที ่เหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ ่งได้ร ับอนุมัติจาก
คณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณท่ีแล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใช้
ในปีงบประมาณปัจจุบัน  

 หมายเหตุ จำนวนเงินของ "เงินทุน" จะไม่รวมถึงจำนวนของ "เงินทุน" ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

3) เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจำปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการดำเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการ เป็นต้น และ (2) รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่าง ๆ 

 หมายเหตุ จำนวนเงินของ "เงินรายได้" จะไม่รวมถึงจำนวนของ "เงินรายได้" ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
เกณฑ์การประเมิน :  

พิจารณาจากผลของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนให้อยู่ภายในกรอบวงเงินรวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 
เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ
คณะรัฐมนตรีกำหนด  

(ร้อยละ 30) 

- ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และ 

 - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงไม่สูงกว่างบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯคณะรัฐมนตรีกำหนด  
(ร้อยละ 16.31) 

หมายเหตุ :  
งบประมาณด้านบุคลากรที่ได้รับจากงบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 142,942,400 บาท 
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ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (บังคับ) น้ำหนัก 5 
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

ร้อยละ 16.31 ของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร        จำนวน   303,423,806 บาท 
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี   จำนวน 1,860,581,879 บาท 

- เงินอุดหนุนประจำปี   จำนวน 1,141,191,100 บาท 
- เงินทุนสะสม     จำนวน    620,762,805 บาท 
- รายได้     จำนวน      98,627,974 บาท 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

สรุปรายงานทางการเงิน. 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง คณาพร สนธยานนท์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง 
โทร. 0800453154 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
โทร. 0800453124  
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องค์ประกอบที่ 3 

   ศักยภาพขององค์การมหาชน 
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ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  3 
 

ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 

ข้อ 2. การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรกนิกส์ (e-Service) 
ระดับ 1 (Level 1) การยื่นคำขอ “การจัดทำคำขอ

งบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DG) ใน
รูปแบบ e-Form” 

 
 
 
น้ำหนัก 10 

คำอธิบาย :  
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.  การ

บริหารงานฯ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้มีกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ สพร.ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานและจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 
เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและ
แผนการดำเนินงานของประเทศ นั้น  

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องพัฒนา
ระบบเพื่อการจัดทำคำของบประมาณและติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล สำหรับเป็นเครื่องมือ
ดิจิทัลในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังช่วยลดความซ้ำซ้อนในการรายงานข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องรายงานข้อมูลเดียวกัน
ไปยังหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยระบบถูกออกแบบให้รองรับการเชื่อมโยงไปยังระบบอื่นของ
หน่วยงานรัฐที่ต้องการใช้ข้อมูลลักษณะดังกล่าวในอนาคต เช่น การรายงานโครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ผ่านระบบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
(EMENSCR) ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ
ไตรมาสผ่านระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ รวมทั้ง 
ระบบดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้สรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ได้ทราบถึง
สถานะและความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล และเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ต่อไป 

 
นิยาม :  

e-Form หมายถึง แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการกรอกข้อมูลด้วยกระดาษ  
รูปแบบ e-Form หมายถึง ช่องทางให้หน่วยงานของรัฐ เดิมที่มีกระบวนการต้องยื่นคำของบประมาณ

บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DG) ด้วยกระดาษเปลี่ยนมาเป็นช่องทางยื่นคำขอ
ทางออนไลน์ (e-form) 

ความปลอดภัย หมายถึง ระบบ e-Form ถูกพัฒนาโดยใช้ Low Code Platform ที่ สพร. ใช้ปฏิบัติงาน
อยู่ ซึ่งจะมีการควบคุมตั้งแต่การเข้าใช้งาน (Authentication) ตัวระบบ อีกทั้ง
ยังมีการควบคุมสิทธิ (Access Control) การเข้าใช้งานในระบบด้วย  

รักษาข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ระบบ e-Form ทีถู่กพัฒนาโดยใช้ Low Code Platform ที่ สพร. ใช้
ปฏิบัติงานอยู่ โดยตัวแพลตฟอร์มได้มีการออกแบบในเรื่องของการ
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ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 

ข้อ 2. การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรกนิกส์ (e-Service) 
ระดับ 1 (Level 1) การยื่นคำขอ “การจัดทำคำขอ

งบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DG) ใน
รูปแบบ e-Form” 

 
 
 
น้ำหนัก 10 

รักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ compile ตาม General Data Protection 
Regulation: GDPR 

เกณฑ์การประเมิน :  
พิจารณาจากผลของการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัลการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรกนิกส์ (e-Service) ระดับ 1  

(Level 1) การยื่นคำขอ “การจัดทำคำของบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DG) ในรูปแบบ e-Form” ตาม
เป้าหมาย ดังนี้ 
 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอและเอกสาร
ประกอบเป็นกระดาษ โดย

ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ  
ณ สำนักงาน เช่น จัดส่งทาง

ไปรษณีย์ อีเมล์ เป็นต้น 

ยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอทางออนไลน์  
(e-form) แต่ยังไม่สามารถแนบ
เอกสารมาพร้อมกันผ่านระบบ
ได้ โดยให้ประชาชนจัดส่งแยก

มาในรูปแบบ scan file 

มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอทาง
ออนไลน์ (e-form) ที่ประชาชน
มีความปลอดภัย รักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล และแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณาได้ 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

มีระบบการยื่นคำขอ “การจัดทำคำของบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DG) ในรูปแบบ ออนไลน์  
(e-form) ที่มีความปลอดภัย รักษาข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้ 

 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนการดำเนินงานระบบการยื่นคำขอ “การจัดทำคำของบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DG) ใน

รูปแบบ ออนไลน์ (e-form) โดยสรุป ดังนี้  
• เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องทำการสมัครเข้าใช้งานบนระบบจัดทำคำของบประมาณและ

ติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการภาครัฐ เพ่ือทำการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐจริง  
• หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูล โครงการ อาทิ ใบคำของบประมาณฯ โดยมี

รายละเอียดโครงการแผนงาน งบประมาณท่ีต้องใช้ในโครงการ  
• สพร. ทำหน้าที่รวบรวมและพิจารณากลั ่นกรอง และจัดทำข้อมูลเพื ่อใช้ประกอบการนำเสนอ

คณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ และหน่วยงานเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
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ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 

ข้อ 2. การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรกนิกส์ (e-Service) 
ระดับ 1 (Level 1) การยื่นคำขอ “การจัดทำคำขอ

งบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DG) ใน
รูปแบบ e-Form” 

 
 
 
น้ำหนัก 10 

• เมื่อคำของบประมาณได้รับการอนุมัติแล้ว สพร.จะประสานแจ้งกลับไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการที่
ยื่นคำของบประมาณฯ ให้เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบนระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าในการ
ดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส ต่อไป 

 
โครงสร้างระบบการยื่นคำขอ “การจัดทำคำของบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DG)  

ในรูปแบบ ออนไลน์ (e-form) 

 
 

ตัวอย่างหน้าจแสดงผล 
 

 
 

 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย จุลพงศ์ ผลเงาะ 
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทร. 0800453050  
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ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  3 
 

ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานของรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
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คำอธิบาย :  
กำหนดประเมินเพ่ือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้มีการปฏิบัติงาน

ที่สอดคล้องกับบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

โดยการประเมินสถานะหน่วยงานของรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 มีทั้งสิ้น 7 หมวด 
หมวด 1 การนำองค์การ  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 

เงื่อนไข : 
ใช้คะแนนประเมินจากขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัครเบื้องต้น ตามเกณฑ์การ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การประเมิน :  
พิจารณาจากผลคะแนนโดยรวมของการประเมินสถานะหน่วยงานของรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 

 
เป้าหมาย : 

กลุ่มที่ 1 องค์การมหาชนที่เคยรับการประเมินสถานะของหน่วยงานของรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) และมีผลคะแนนสูงกว่า 250 คะแนน ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว004 ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การปรับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 3.1.2  

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

300 คะแนน 350 คะแนน 400 คะแนน 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
 

ความสำเร็จขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

437.74 
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ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานของรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
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โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

สพร. ได้รับผลการประเมิน PMQA จากสำนักงาน ก.พ.ร. อย่างเป็นทางการด้วยคะแนนค่าเป้าหมายขั้นสูง 
(400 คะแนน) อยู่ที่ 437.74 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของทุกหน่วยงานที่เข้าประเมินในปี 2564 ที่ 379.27 
คะแนน ซึ่งเป็นระบบราชการ 3.50 (PMQA 4.0) มีเกณฑ์การพิจารณาทั้งในมุมของการพัฒนาตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการประเมินการพัฒนาหน่วยงานของรัฐสู่การระบบราชการ 4.0 ที่มีเป้าหมายหลัก 
ได้แก่ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง หน่วยงานของรัฐที่
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

 
โดยการประเมินสถานะหน่วยงานของรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ทั้ง 7 หมวด มีผลการประเมิน ดังนี้ 

หมวด 1 การนำองค์การ       453.13 คะแนน 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์     434.03 คะแนน 
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  390.63 คะแนน 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   489.58 คะแนน  
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร      463.54 คะแนน 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ    456.60 คะแนน 
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ     376.67 คะแนน 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานของรัฐสู่ระบบราชการ 4.0  
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
โทร. 0800453124 
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องค์ประกอบที่ 4 

การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
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ผลการดำเนินงานรายผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด                                                 องค์ประกอบที่  4 
 

ตัวช้ีวัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 15 

คำอธิบาย :  
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์การมหาชนไม่ต้องอยู่ใน

กรอบของกฎระเบียบราชการเพื่อให้การบริหารงานมีความอิสระ คล่องตัว และให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ
องค์การมหาชนในการควบคุมดูแล กำหนดนโยบายและทิศทาง  การปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบแผนการ
ดำเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดต่าง ๆ 
คณะกรรมการฯ ควรทบทวนบทบาทขององค์การมหาชนให้สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความ
ต้องการของผู้รับบริการ   

ประเด็นการประเมินด้านการควบคุมดูแลกิจการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื ่องแนวทางการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และเพิ่มเติมประเด็นการประเมินตามบทบาทสำคัญอื่น ๆ 
เช่น การกำกับให้องค์การมหาชนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนอง ต่อประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินให้เป็นไปในเชิงคุณภาพที่ให้มีการดำเนินงานครอบคลุมประเด็นที่ต้องให้
ความสำคัญ มากกว่าการประเมินในเชิงปริมาณ เช่นการนับจำนวนครั้งในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย  
1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 15) 
2. การบริหารทางการเงิน (ร้อยละ 10) 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 15) 
4. การควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) 
5. การบริหารทั่วไป (ร้อยละ 15)  
6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ การตอบสนองต่อประชาชน (ร้อยละ 15) 
7. การบริหารการประชุม (ร้อยละ 5) 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (ร้อยละ 10) 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 5) 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

พิจารณาจากผลของการควบคลุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามประเด็นที่ กำหนด 9 
ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็น 100 คะแนน ดังนี้ 
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เป้าหมาย : 

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี  15  
1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกำหนด

ทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณา
แผนปฏิบัติการ 5 (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

(4) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
คณะกรรมการได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานของ สพร. เพื ่อกำหนดทิศทางและนโยบายการ

ปฏิบัติงานของแผนยุทธศาสตร์ของ สพร. ระยะ 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-3565) ในการประชุมครั้ง
ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและอนุมัติแผนปฏิบัติงานระยะ 3 ปี  

และพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2563  มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนารายงานแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ทบทวน) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 
2. สำเนารายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

โทร. 0800453124 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี  15  
1.2 คณะกรรมการกำกับให้การจัดทำแผนมีคุณภาพโดยให้มีการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งาน โดยแผนต่าง ๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่
ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

(4) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. มีแนวทางและวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว 
2. มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร  
3. มีกระบวนการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร การคาดการณ์ผลการดำเนินการ และองค์ความรู้ตา่ง 

ๆ  
4. มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ตามแนวทาง วิธีการและกระบวนการที่กำหนดไว้ และ 

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

• แผนยุทธศาสตร์ของ สพร. ระยะ 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-3565) ประกอบด้วย
คุณภาพของข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ ได้แก่ ที่มาและความสำคัญการจัดทำแผนกล
ยุทธ์ สพร. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-3565) ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาประกอบการจัดทำแผน
กลยุทธ์ สพร. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563- 2565 การประเมินผลการดำเนินงานของ สพร. การ
ปรับเปลี่ยนภารกิจของสำนักงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของ สพร. พร้อมทั้งกล
ยุทธ์และกลไกการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  

• แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยคุณภาพของข้อมูลที่ผ่านการ
รวบรวมและวิเคราะห์ ได้แก่ หลักการและที่มาของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ สพร. ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลไกการขับเคลื่อน โครงการ
สำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ สพร.  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ถ้ามีการทบทวน) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
2. https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/dga-45317/  

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

โทร. 0800453124 
 

  

https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/dga-45317/
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี  15  
1.3 คณะกรรมการกำกับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที ่รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจแผนปฎิบัติการ 5 และแผน
ปฏิบัติงานประจำทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ
มหาชน 

(4) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. กำหนดแผนงาน กรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
2. สร้างการมีส่วนร่วมของการจัดทำแผนฯ ผ่านการระดมความความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจากเจ้าหน้าที่ระดับฝ่ายบริหาร  
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ระบุรายละเอียดของแผนงาน โครงการ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการ

จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมขององค์กร เช่น จำนวนบุคลากร จำนวนงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน ระบบ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 

4. มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจำปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น วิสัยทัศน์ ยุทธ์ศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ของ สพร. 

• การให้องค์ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาใหม่ 
• สื่อสารผ่านที่ประชุมฝ่ายบริหาร 
• สื่อสารผ่านกิจกรรม Town Hall ของผู้นำองค์กร เป็นต้น 

5. มีการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนฯ 
2. ภาพการมีส่วนร่วมของการจัดทำแผนฯ  
3. ภาพการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนองค์กร และงบประมาณ 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

โทร. 0800453124 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี  15  
1.4 คณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบ

ผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม 
(3) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. มีการติดตามความสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการและนำข้อมูลที่ได้รับจากการติดตาม

ความสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมาใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม เช่น  

• มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ สพร. 
• มีการติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

มหาชน) (Follow up DGA Action Plan) เป็นประจำทุกเดือน ผ่านที่ประชุมฝ่ายบริหาร 
โดยการประชุมดังกล่าวมีการติดตามและรายงานผลเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งการ

รายงานถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ Follow up DGA Action Plan ณ 30 กันยายน 2564 
2. ตารางสรุปเป้าหมายเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ประเมินผลการให้บริการตามตัวชี้วัด 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

โทร. 0800453124 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้

ดำเนินการ (0) 
2 การบริหารทางการเงิน 10  

2.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยงานเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน 
สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพ่ือลดการพึ่งพา
งบประมาณแผ่นดิน 

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดทําบัญชีต้นทุน 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

มาตรา 21 ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีก่รมบัญชีกลางกำหนด  

ให้ส่วนราชการคํานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้น ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ 
สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยงานของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อ
หน่วยงานงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอื่น ให้ส่วน
ราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยงานของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และ สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิไดม้ีการทักท้วงประการใดภายในสิบห้าวันก็ให้ส่วนราชการ
ดังกล่าวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้ 

ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 
หมวด 4 การบัญชี และการรายงานทางการเงิน  
ข้อ 56 เมื่อสิ้นสุดงบประมาณให้ผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชีจัดทำรายงานทางการเงินตามแบบที่

สำนักงานกำหนด และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเก้าสิบวัน และส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารการเงินและการบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกใน
การปฏิบัติงาน และสามารถสนองต่อวัตถุประสงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ สพร. และสอดคล้องตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ ข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

สพร. มีการดำเนินการ โดยเริ่มจากการกำหนดผลผลิตหลักและกิจกรรมหลักในภาพรวมก่อนแล้ว
กำหนดว่าใครควรเป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุน หลังจากนั้นก็จะนําค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาวิเคราะห์ว่า
มีค่าใช้จ่ายใดที่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายใดที่เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมบ้าง แล้วนําค่าใช้จ่ายทั้งหมดมา
กระจายเข้าสู่หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน กิจกรรมยอย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลัก
ต่อไป 

เมื่อคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้ทุกผลผลิตแล้ว ก็จะนําข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของผลผลิตประเภทเดียวกันของปีก่อน หากรายการใดมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากกว่าปกติ  ก็จะมาทําการ
วิเคราะห์ลึกลงไปถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตนั้นว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์



62 
 

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้

ดำเนินการ (0) 
ทีช่ัดเจน ก็จะนํามาจัดทําแผนการลดต้นทุนต่อหน่วยฯ ประจําปี และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในองค์กร
ให้ดําเนินการลดต้นทุนตามแผนการลดต้นทุนต่อไป 

 
2. การหารายได้  

พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561  
หมวด 2 ทุน รายได้ และทรัพย์สิน 

มาตรา 10 ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินกิจการของสำนักงาน ประกอบด้วย 
(4) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดำเนิน

กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 
มาตรา 11 บรรดารายได้ของสำนักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 5 เงินรายได้ให้ใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงาน ประกอบด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้ 

เพื่อกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อพัฒนาบุคลากรและประโยชน์
เกื้อกูลแก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง การใช้จ่ายเงินรายได้สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การใช้
จ่ายเงินรายได้สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ภายในสำนักงาน และการจัดสรรเงินรายได้เป็นเงินสำรองภายในของ
สำนักงาน 

การใช้จ่ายเงินรายได้ตามระเบียบนี้ให้คำนึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด โดยยึดถือประโยชน์
ของสำนักงานเป็นหลัก 

ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 
หมวด 3 ทุน รายได้ และทรัพย์สิน  
ข้อ 50 ทุน รายได้ และทรัพย์สินของสำนักงาน ประกอบด้วย 

(1) ทุนของสำนักงาน มีดังต่อไปนี้ 
(ค) รายได้หรือเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีที่นำไปจัดสรรเป็นทุนตาม

ข้อบังคับนี้ 
ข้อ 51 สำนักงานอาจนำทุน รายได้ หรือทรัพย์สินของสำนักงานไปจัดหาผลประโยชน์เพื่อให้ได้มา ซึ่ง

รายได้โดยต้องคำนึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง และผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการเป็นสำคัญ โดยการนำไปจัดหาผลประโยชน์ให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้ (1) – (9) 

ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อ 13 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีงบประมาณหรือมีเงินรายได้ของสำนักงานคงเหลือ โดยมิได้กันเงิน

ไว้จ่ายเหลื่อมปี ให้สำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนหรือจัดสรรเป็นแผนงบประมาณ
รายจ่ายในปีถัดไป 

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
ในการปฏิบัติงาน และสามารถสนองต่อวัตถุประสงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ สพร. และสอดคล้อง
ตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งฯ ข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้

ดำเนินการ (0) 
สพร. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ ่งตามหลักการจำแนกประเภท

หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดไว้ว่า องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่งในกำกับ
ของฝ่ายบริหาร โดยได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ และดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไรและสามารถเลี้ ยง
ตัวเองได้ ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจของ สพร. ที่ผ่านมานั้น สพร. ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐในการ
ดำเนินงาน และอีกส่วนหนึ่งมาจากการหารายได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหากำไร ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
สพร. จึงนำรายได้ดังกล่าวมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามภารกิจและการบริหารจัดการภายในโดย
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ สพร. กำหนด  

เพ่ือลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
สพร.ฯ มาตรา 10 (4) ที่ให้อำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแหน หรือค่าบริการเพื่อมา
สนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ สพร. ประกอบ ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 ข้อ 50 ข้อ 51 ให้อำนาจ สพร. ไปจัดหาผลประโยชน์ได้ 
และ ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 13 นำรายได้
มาจัดสรรเป็นทุนหรือจัดสรรเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไปได้  โดยรายได้ของ สพร. ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง สพร.ฯ มาตรา 11 ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และต้องนำมาใช้จ่ายในกิจการของ สพร. 
โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการนำมาใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและบุคลากรขององค์กรเท่าที่จำเป็น
เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของ สพร. ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ด้ วย 
นอกจากนี้ ในการตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพร. โดยสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ในทุกรอบปีที่ผ่านมา สตง. มีความเห็นว่ารายงานการเงินแสดงสถานะทางการเงินของ สพร. 
มีผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วย 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 
4. ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5. ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562  
6. ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
7. หลักเกณฑ์ กรมบัญชีกลาง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง คณาพร สนธยานนท ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง  

โทร. 0800453154 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

2 การบริหารทางการเงิน 10  
2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้

ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพ่ือ
แก้ไข รวมทั้งกำกับให้มีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เงื่อนไข 
• การรายงานผลการปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และการสรุปประเด็นที่
ได้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ประกอบด้วย การรายงานเรื่อง 
▪ ครั้งที่ 1 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง รายงาน

ด้านการเงินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

▪ ครั้งที่ 2 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง รายงาน
ด้าน  การเงินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไตรมาสที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

▪ ครั้งที่ 3 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงาน
ด้าน การเงินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไตรมาสที่ 3 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

▪ ครั้งที่ 4 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง รายงาน
ด้าน การเงินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไตรมาสที่ 4 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ซึ่งทั้ง 4 ครั้ง ประกอบด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบ
แสดงผลการดำเนินงาน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน 
รายงานสถานะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ระบุปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข และการสรุปประเด็นที่ได้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนารายงานการด้านการเงิน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
2. สำเนารายงานการด้านการเงิน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564   
3. สำเนารายงานการด้านการเงิน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
4. สำเนาระเบียบวาระรายงานการด้านการเงิน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง คณาพร สนธยานนท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง  

โทร. 0800453154 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) / 
ไม่ได้ 

ดำเนินการ (0) 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 15  

3.1 คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกำหนด เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการ
ประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเพ่ือให้
มีความเหมาะสมและทันสมัย 

(3) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
ด้วยระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดฯ ภายใน สพร. ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการ

บริหารงานทั่วไปเป็นกลไกที่สำคัญอย่างมาก ทั้งต่อการดำเนินงานและการให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคประชาชน 
และภาคธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกำหนดฯ นั้น   

ประกอบกับยุคปัจจุบัน กฎหมาย สภาะทางเศรษฐกิจและสังคม และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว จนส่งผลต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดฯ ภายใน สพร. ที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน ทั้งในส่วนนื้อหาและกระบวนทัศน์ของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดฯ ภายใน สพร. ทำให้
เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการให้บริการ  

สพร. จึงเห็นความสำคัญในการทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใต ๆ ของ สพร. 
รวมทั้งการให้คำปรึกษาและงานด้านกฎหมายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการการเปลี่ยนแปลงไป และเป็นการลดภาระโดยไม่จำเป็น ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฯ ทบทวนข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีความเหมาะสม 
ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ ้น มีมติเห็นชอบในการประชุมครั ้งที่  
12/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 

2. คณะกรรมการฯ ไดจัดทำระเบียบขึ้นใหม่ เนื่องจากเดิมมีการนำระเบียบของ สวทช. มาใช้โดยอนุโลม  
และมีมติเห็นชอบในการประชุมครั ้งที ่ 12/2563 เมื ่อวันที ่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื ่อง ระเบียบ
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งมีการ
ประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 

3. คณะกรรมการฯ ทบทวนข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ในเรื่องการพิจารณา
อุทธรณ์ โดยแก้ไขจากเดิมที่กำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย
เรื่องอุทธรณ์ เป็นให้คณะกรรมการ สพร. เป็นผู้วินิจฉัยเอง มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2564 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และพร้อมทั้งมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2564 

4. คณะกรรมการฯ ไดจ้ัดทำระเบียบขึ้นใหม่ เนื่องจากเดิมมีการนำระเบียบของ สวทช. มาใช้โดยอนุโลม มี
มติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ระเบียบสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2564 
พร้อมทั้งมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) / 
ไม่ได้ 

ดำเนินการ (0) 
5. คณะกรรมการฯ ทบทวนระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการฯ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของสำนักงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อื่น ๆ แก่
เจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

6. คณะกรรมการฯ ทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในฯ 
พ.ศ. 2562 เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของสำนักงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 กันยายน 
2564 เรื่อง ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและ
ขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 

7. คณะกรรมการฯ ทบทวนระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562 เพื ่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง 
ร่างระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนารายงาน ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

2. สำเนารายงาน ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 

3. สำเนารายงาน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

4. สำเนารายงาน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ระเบียบสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2564 

5. สำเนารายงาน ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 กันยายน 2564 เรื ่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

6. สำเนารายงาน ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 

7. สำเนาระเบียบวาระรายงาน ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

8. คำสั่งคณะอนุกรรมการกฎหมาย 
9. การจัดทำระเบียบ ข้อบังคับของ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
10. ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
11. ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
12. ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) / 
ไม่ได้ 

ดำเนินการ (0) 
13. ระเบียบ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2564 
14. ข้อบังคับ คกก.สพร.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน สพร. พ.ศ. 

2564 
15. ระเบียบ คกก.สพร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ 
16. ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ https://www.dga.or.th/about-us/dgalaw/  

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง คณาพร สนธยานนท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง  

โทร. 0800453154 
 

  

https://www.dga.or.th/about-us/dgalaw/
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้ 
ดำเนินการ (0) 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 15  
3.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลใน

ระยะยาวและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
พร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ 

(3) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. ได้จ ัดทำแผนยุทธศาสตร์ด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Plan) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล (HR Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สพร. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  
ประกอบด้วย (1) โครงการ Reskill-Upskill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพร. ด้านดิจิทัล ความรู้
และทัศนคติต่อระบบและการทำงานด้านดิจิทัลในอนาคต และนำมาปรับใช้กับภารกิจขององค์กร (2) โครงการ 
Employee Engagement เพื่อกำหนดกิจกรรมที่ปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และ
เพิ ่มระดับความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที ่ (3) โครงการ Organization Restructuring & Manpower 
Planning เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและทักษะความเชี่ยวชาญ
ของเจ้าหน้าที่ (4) โครงการ DGA Values & Culture เพ่ือดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรม 
เพื่อให้มีค่านิยมองค์กรร่วมกันและเกิด DNA ใหม่ (5) โครงการ Succession Planning เพื่อระบุผู ้สืบทอด
ตำแหน่งและเตรียมความพร้อมที่จะรับตำแหน่งแทนเจ้าของตำแหน่งในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้องค์กร
สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากที่ประชุมฝ่ายบริหารและที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว และได้นำเสนอ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ดังนี้ 

▪ ครั้งที่ 1 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ไตรมาสที่ 
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

▪ ครั้งที่ 2 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ไตรมาสที่ 
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

▪ ครั้งที่ 3 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ไตรมาสที่ 4 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
2. แผนปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล (HR Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. สำเนารายงานแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564   
4. สำเนารายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
5. สำเนารายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
6. สำเนาระเบียบวาระรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง คณาพร สนธยานนท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง  

โทร. 0800453154  
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้ 
ดำเนินการ (0) 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 15  
3.3 คณะกรรมการกำกับและพิจารณาการประเมินผลผู้บริหารองค์การมหาชน

อย่างเป็นระบบ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกำหนด
เป้าหมาย น้ำหนัก ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การจัดตั้งและเป้าหมายระดับองค์กร 

เงื่อนไข: หากมีผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองผู้อำนวยการ 2 ระดับ ต้องมี
การประเมินผลงานให้ครบถ้วน หากไม่มีผู้ครองตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงรองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน  

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ประเมินผลผู้บริหารผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองผู้อำนวยการ 2 ระดับ ได้แก่  

- ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพร. จำนวน 3 ท่าน 
- ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพร. จำนวน 1 ท่าน 

2. หลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 
 

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อ 3.4  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. ระเบียบ คกก.ว่าด้วยการประเมินผล 
2. หลักเกณฑ์การประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน และผู้บริหารระดับสูง  
3. โครงสร้างตำแหน่ง 
4. การสื่อสาร เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
5. แบบฟอร์มการประเมิน หัวหน้าทีม ผจก. ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส ผอ.ฝ่าย 
6. ตาราง Core Value Competency 
7. คู่มือ Core Competency 
8. สำเนาระเบียบวาระรายงานหลักเกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง คณาพร สนธยานนท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง  

โทร. 0800453154 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้ 
ดำเนินการ (0) 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 15  
3.4 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น 
เลื่อนตำแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน 

(4) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (3) (จ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 ของข้อบังคณะกรรมการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึง
ออกระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 

หมวด 3 การประเมินผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ข้อ 14 ให้สำนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามแบบที่สำนักงาน

กำหนด โดยให้สำนักงานกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ได้คะแนนผลการปฏิบัติงานไม่เกินกว่า 

1.75 ในปีงบประมาณใด ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้อ 15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการที่สำนักงานจะใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
(2) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(3) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(4) การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงอัตรา

เงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
(5) การต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงาน 
(6) การสั่งให้ออกจากงาน 
(7) การอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 

ข้อ 16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา
แนะนำ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจากผลการปฎิบัติงาน ความรู้
ความสามารถ ความประพฤติ และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ และเสนอความเห็นต่อไปยัง
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้อำนวยการเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

หมวด 5 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ 
ข้อ 25 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) การเลื่อนตำแหน่ง 
(2) การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเพ่ือให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อ 26 การเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตามข้อ 25 (1) มี 2 กรณี ดังนี้ 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้ 
ดำเนินการ (0) 

(1) กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้สำนักงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีผลการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ยในระดับตำแหน่งที่ถือครอง 3 ปี ล่าสุดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3.01 และ 2 ใน 3 ปี นั้นต้องมีผล
การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3.26 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ตามข้อ (1.1.) – (1.5) 

(2) กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้สำนักงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี และมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งที่ถือครอง ไม่น้อยกว่า 3.36 เป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ตาม
ข้อ (2.1.) – (2.5) 

 
สพร. ได้กำหนดองค์ประกอบการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
• มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) บนพื้นฐานของแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานของแต่ละคน 
• ระบบการบริหารผลงานเป็นระบบเปิด (Open System) สนับสนุนให้มีการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way 

Communication) กระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทำการประเมินให้ Feedback กับเจ้าหน้าที่ 
• ผู้รับการประเมินมีส่วนเกี่ยวข้องในการตั้งตัวชี้วัด/เป้าหมายและยอมรับในเกณฑ์การวัด 
• การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีอย่างน้อยปีล 1 ครั้ง ที่ผ่านมาสำนักงานกำหนดการประเมิน 2 ครั้ง

คือการประเมินกลางปี และ ปลายปี แต่จะมีการนำผลคะแนนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาพิจารณา
เพียง 1 ครั้งตอนปลายปี ดังนั้น การประเมินกลางปีจึงเป็นจุดตรวจสอบ (Check-point) และให้ผู้รับ
การประเมินทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานของตนเอง 

• มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (PA Committee) ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูง และส่วนทรัพยากรบุคคล (HR) ทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

• ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ ผู้รับการประเมินมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นต่อผลการประเมินของตนเองและมีส่วนร่วมกับผู้ประเมินในการทำแผนการพัฒนาตนเองหลัง
การประเมินผลงาน 

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ สพร. นี้จะถูกนำไปใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อน
ตำแหน่ง การฝึกอบรม ฯลฯ 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้ 
ดำเนินการ (0) 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้ 
ดำเนินการ (0) 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้ 
ดำเนินการ (0) 

 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. ระเบียบ คกก.ว่าด้วยการประเมินผล 
2. หลักเกณฑ์การประเมินเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร 
3. การสื่อสาร เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
4. แบบฟอร์มการประเมิน หัวหน้าทีม ผจก. ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส ผอ.ฝ่าย 
5. ตาราง Core Value Competency 
6. คู่มือ Core Competency 
7. สำเนาระเบียบวาระรายงานหลักเกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง คณาพร สนธยานนท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง 

โทร. 0800453154 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้

ดำเนินการ (0) 
4. การควบคุมภายใน  10  

4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   
1) คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง

ที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การ
จัดทำแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชน
และมีประเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

(2) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. มีการบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน (Internal Control Standard for Government 

Agency) ตามแนวทางที ่กระทรวงการคลั งกำหนดขึ ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO เพื ่อใช ้เป็นกรอบแนวทางในการ
กำหนด ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ สพร.ซึ ่งส่งผลการการดำเนินงานและการ
บริหารงานของ สพร. บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี  

และมีการบริหารจัดการระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล 
พร้อมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และทำให้การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้ง มีการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องในการกำกับ ติดตาม และมีการรายงานผลการ
ดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เป็นรายไตรมาส  

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  

3. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร  

4. นโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 2564  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) การบริหารความเสี่ยง 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) การควบคุมภายใน 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  

โทร. 0800453124 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

4. การควบคุมภายใน  10  
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง และกำกับให้มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจ
การดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้ง
องค์กร 

เงื่อนไข 
• รายงานการควบคุมภายในมีความครอบคลุมภารกิจหลักขององค์การมหาชน 

และมีประเด็นครบถ้วนตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลัง
กำหนด 

• เนื้อหาของแผนบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การกำหนด
ปัจจัยความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความ
เสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
ธรรมาภิบาล กระบวนการทำงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผน
บริหารความเสี่ยง 

(3) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน  

ได้มีการนำเสนอแผนควบคุมภายใน พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สพร. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2564 ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่  

1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 การจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ของกระทรวงการคลัง ข้อ 10 (อย่างน้อยปี

ละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
1.3 การดำเนินงานติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.4 การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 งาน ซึ่งประกอบด้วย

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร , งานบริหารจ ัดการการใช้ทรัพยากร IT ของสำนักงาน  
(IT Support), การสอบทานเรื ่องการติดตามสัญญาการรับจ้างงาน , การสอบทานเรื ่องการ
ทบทวนและความครบถ้วนของคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญ, การสอบทานเรื่องการพัฒนาระบบ 
แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม สำหรับการเปิดให้บริการ, งานบริหารความเสี่ยง, งานควบคุม
ภายในและกำกับดูแล, งานบริหารจัดการคุณภาพ และงานติดตามและประเมินผลผลิตภัณฑ์
บริการ 

1.5 การจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ของกระทรวงการคลัง ข้อ 10 (อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

1.6 การจัดทำแผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบแผนดังกล่าว และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ดังนี้  
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

ครั้งที่ 1  
▪ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

การรายงานการควบคุมภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล COSO ซึ่งประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ซึ่งผลจากการดำเนินงานการควบคุม
ภายในระดับองค์กรมีการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.3) และ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) รวมถึงรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จำนวน 7 กระบวนการ 

ครั้งที่ 2  
▪ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยมีการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จำนวน 5 งาน ประกอบด้วยงานบริหารและ
พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร , ง า น บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ก า ร ใ ช ้ ท ร ั พ ย า ก ร  IT ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น  
(IT Support), การสอบทานเรื ่องการติดตามสัญญาการรับจ้างงาน , การสอบทานเรื ่องการ
ทบทวนและความครบถ้วนของคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญ และการสอบทานเรื่องการพัฒนา
ระบบ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม สำหรับการเปิดให้บริการ รวมถึงการติดตามการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 3  
▪ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยมีการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จำนวน 4 งาน ประกอบด้วยงานบริหารความ
เสี ่ยง, งานควบคุมภายในและกำกับดูแล , งานบริหารจัดการคุณภาพ และงานติดตามและ
ประเมินผลผลิตภัณฑ์บริการ รวมถึงการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
 

การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
สพร. มีการนำเสนอแผนความเสี่ยง พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สพร. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ

วันที่ 20 มกราคม 2564 ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 
2.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.2 การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 
2.3 การทบทวนนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
2.4 การจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบแผนดังกล่าว และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ดังนี้ 
ครั้งที่ 1  
▪ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่องรายงาน

ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง สพร. ครั้งที่ 1/2564 ประกอบด้วยการจัดเก็บและติดตาม
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

ตัวชี้วัดความเสี่ยงองค์กร (Corporate KRIs) จำนวน 14 ตัวชี้วัด และการติดตามแผนการลด
ความเสี่ยง (Risk Treatment Plan : RTP) จำนวน 15 แผนงาน 

ครั้งที่ 2  
▪ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่องรายงานผล

การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง สพร. ครั้งที่ 2/2564 ประกอบด้วยการจัดเก็บและติดตาม
ตัวชี้วัดความเสี่ยงองค์กร (Corporate KRIs) จำนวน 14 ตัวชี้วัด และการติดตามแผนการลด
ความเสี่ยง (Risk Treatment Plan : RTP) จำนวน 15 แผนงาน  

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนารายงานแผนควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564  
2. สำเนารายงานแผนความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
3. สำเนารายงานผลควบคุมภายใน ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 
4. สำเนารายงานแผนควบคุมภายใน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
5. สำเนารายงานผลความเสี่ยง ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
6. สำเนารายงานแผนควบคุมภายใน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
7. สำเนารายงานผลความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
8. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสานักงาน Fraud-Risk-Mgt_2564 
9. กิจกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 
10. แผนบริหารความเสี่ยงของ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. แผนการควบคุมภายในของ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  

โทร. 0800453124 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

4. การควบคุมภายใน  10  
4.2 การตรวจสอบภายใน   

1) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการ
ดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่
เกี่ยวข้อง 

(2) ดำเนินการ (1) 

สพร. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (3) (ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลออกข้อบังคับคณะกรรมการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ข้อ 12 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีผู้อำนวยการ เป็นผู้บริหารและ
บังคับบญัชา ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับกฎ
บัตรการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ข้อ 1 กำหนดให้งานตรวจสอบภายในเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. ข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย ธนกร ศรีคำดี 
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

โทร. 0800453135 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

4. การควบคุมภายใน  10  
4.2 การตรวจสอบภายใน   

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งกำกับให้มีการจัดทำแผนและรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อ
ที่กำหนดตลอดจนกำกับให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตุ/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการ
ตรวจสอบภายใน 

เงื่อนไข 
• รายงานผลการตรวจสอบภายในต้องมีเน ื ้อหาครอบคลุมถึงผลการ

ปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหา อุปสรรคที ่ทำให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่
สำคัญ และเรื ่องอื ่น ๆ ที ่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่
สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น 

(3) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. ได้มีการจัดทำแผนตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 

9/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ประกอบด้วย การสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจ้าง ปี 2560 การสอบทานระบบบัญชีและการเงิน การสอบทานการดำเนินการตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การสอบทานศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Government Data) การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การสอบทานการบริหาร
งบประมาณ การสอบทานโครงการศูนย์กลางการเข้าถึงบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) การสอบทาน
แผนการยุติ (Exit Plan) และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ และการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow-
Up Audit) เป็นต้น ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 
▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 10/2563 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 และเสนอคณะกรรมการ  

ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบโครงการระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 11/2563 วันที ่ 11 พฤศจิกายน 2563 และเสนอ
คณะกรรมการ ครั ้งที ่ 12/2563 วันที ่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื ่อง สรุปผลตรวจติดต ามการ
ตรวจสอบ (Follow-Up Audit) ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 12/2563 ว ันที ่ 8 ธันวาคม 2563 และเสนอ
คณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการสอบทานการประเมิน
การควบคุมภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

ครั้งที่ 2 
▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งท ี ่  1/2564 ว ันที ่  6 มกราคม 2564 และเสนอ

คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งท ี ่  3/2564 ว ันที ่  11 มี นาคม 2564 และเสนอ
คณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบระบบบัญชี
และการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ครั้งที่ 3 
▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 5/2564 วันที ่ 6 พฤษภาคม 2564 และเสนอ

คณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบโครงการ
ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)  

▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 5/2564 วันที ่ 6 พฤษภาคม 2564 และเสนอ
คณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รายงานผลการตรวจสอบการ
เตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 
ครั้งที่ 4 
▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 7/2564 ว ันที ่ 8 กรกฎาคม 2564 และเสนอ

คณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง รายงานผลการตรวจสอบการ
บริหารงานแผนนโยบายและงบประมาณ  

▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 7/2564 ว ันที ่ 8 กรกฎาคม 2564 และเสนอ
คณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง รายงานผลการตรวจสอบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 9/2564 ว ันที ่ 10 กันยายน 2564 และเสนอ
คณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบโครงการ 
One Stop Services (OSS) : แอปพลิเคชันทางรัฐ (Citizen Portal) พ.ศ. 2564  

▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 9/2564 ว ันที ่ 10 กันยายน 2564 และเสนอ
คณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบแผนการยุติ
การให้บริการและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ  

▪ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 และเสนอ
คณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปผลตรวจติดตามการตรวจสอบ 
(Follow-Up Audit) ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนารายงานแผนตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 
2. สำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563  
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

3. สำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

4. สำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563  
5. สำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564  
6. สำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564   
7. สำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564   
8. สำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564   
9. สำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 

10. สำเนาระเบียบวาระรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย ธนกร ศรีคำดี 

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
โทร. 0800453135 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

5. การบริหารทั่วไป 15  
5.1 การบริหารจัดการความรู้   

1) คณะกรรมการกำกับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการขององค์การ
มหาชน เช่น การศึกษากฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับต่าง 
ๆ ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตามข้อมูลการ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการจัด
ประชุม หรอืผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
กำกับดูแลองค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ สพร. ได้จัดในรูปแบบ Knowledge Management ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดหาหลักสูตร การคุ ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) ในรูปแบบการอบรม Online ให้กับ

คณะกรรมการ สพร.   
2. การรายงานข้อมูลของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการนำเสนอรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อน

โครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการ สพร.  
3. จัดประชุม ให้ข้อมูลแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและข้อมูลอื่นที่จำเป็น เกี่ยวกับภาระกิจของสำนักงานฯ 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับประธานกรรมการและกรรมการที่รับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง
ใหม่ (ท่านวีรพงศ์ ท่านประเวทย์ และอาจารย์ปิยะบุตร  

4. ข้อมูลเกี ่ยวกับการปรับปรุง มาตรฐาน ระเบียบ และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง ผ่านทางการประชุม
คณะกรรมการ สพร. 

5. การนำเสนอข้อมูลบทบาท สพร. กับพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
3. สำเนารายงาน ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ

สำคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
4. ข้อมูลแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและข้อมูลอ่ืนที่จำเป็น เกี่ยวกับภาระกิจของสำนักงานฯ 
5. สำเนารายงาน ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 กันยายน 2564 ข้อมูลบทบาท สพร. กับพระราชบัญญัติการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
6. ข้อมูลบทบาท สพร. กับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
7. สำเนารายงาน ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
8. สำเนารายงาน ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการสำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 
9. สำเนารายงาน ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
10. สำเนารายงาน ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ระเบียบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข็ พ.ศ. 2564 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

11. ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ https://www.dga.or.th/about-us/dgalaw/ 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย พิชัย ร่วมภูมิสุข 
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 

โทร. 0800453049  

https://www.dga.or.th/about-us/dgalaw/
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

5. การบริหารทั่วไป 15  
5.1 การบริหารจัดการความรู้   

2) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ของ
องค์กรที่เหมาะสม โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่สำคัญต่อการ
ดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
และมีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
และภายนอกองค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  

(3) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การ

บริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

สพร. จึงได้กำหนดกระบวนการจัดการความรู้ ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารองค์ความรู้ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ใช้สำหรับการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือการคิดวิเคราะห์ขึ้นใหม่ 
รวมทั้งมีการบริหารการจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุดในการใช้ชัอมูล ดังนี้ 

1. สำรวจความต้องการระบบจัดการองค์ความรู้ : เพื่อความสอดคล้องกับพันธกิจ/วัตถุประสงค์/นโยบาย 
รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Job Description) ตรงกับรูปแบบการปฏิบัติงาน โดยหากมีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลจะต้องพิจารณาแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ร่วมด้วย 

2. สำรวจองค์ความรู้ในองค์กรและจำแนกหมวดหมู่ : เพ่ือวิเคราะห์จากข้อมูลองค์ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และดำเนินการจัดกลุ่มและจำแนกหมวดหมู่ขององค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ (ในกรณีที่มีระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ อยู่แล้ว) โดยจะได้เป็น
ผลสรุปประเภทและองค์ประกอบขององค์ความรู้ 

3. สรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสน (Requirement Specification) : เพื่อดำเนินการสำรวจ
ความต้องการระบบจัดการองค์ความรู้ และการจำแนกหมวดหมู่และรายละเอียดองค์ประกอบของข้อมูล
องค์ความรู้ โดยจะดำเนินการสรุปผลและจัดทำเอกสารความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
(Requirement Specification) 

4. จัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองศ์ความรู้ : เพื่อกำหนดรายละเอียดในการดำเนินงาน
และขออนุมัติในการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ 

5. พิจารณาแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ : ฝ่ายบริหาร สพร.ดำเนินการพิจารณา 
ซึ่งถ้าเห็นชอบในแผนการพัฒนา/ปรับปรุงแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลองค์
ความรู้ แตถ่้าหากไม่เห็นชอบในแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ผู้บริหารสพร. จะต้องให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการ
ปรับปรุง และทบทวนความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศอีกครั้ง 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

6. แจ้งข้อเสนอแนะเพื ่อการปรับปรุง  : ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Chief Information 
Officer: CIO) ดำเนินการแจ้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง หากพิจารณาแผนการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้แล้วไม่เห็นชอบ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปดำเนินทบทวนความต้องการใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศอีกครั้ง 

7. บันทึกข้อมูลโครงการเข้าสู่ระบบบริหารโครงการ : เมื่อได้รับการอนุมัติเห็นซอบในแผนการดำเนินการ
พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้แล้ว จะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่แผนพัฒนาองค์กรต่อไป 
เพ่ือวางแผนการดำเนินการโครงการจัตทำ Knowledge Management ของ สพร. 

 
 

การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร  
สพร. ได้สร้างช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการบนระบบ Intranet ภายใน สพร. เพ่ือให้มีความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน  
• เจ้าหน้าที่ของ สพร. ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน Cybersecurity มาถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการอบรม 

Online ให้แก่บ ุคลากรภายใน สพร. เช ่น การสร้างความตระหนักรู ้ด ้านความมั ่นคงทางไซ
เบอร ์Cybersecurity Awareness 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกองค์กร   
• เจ้าหน้าที่ของ สพร. ที่เป็นผู้เชี ่ยวชาญในด้าน Data Governance ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

บุคลากรของรัฐ เช่น การบรรยายเรื่อง Data Governance และ Digital Transformation ให้แก่ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกองค์กร ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันต่าง ๆ  

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) การบริหารองค์ความรู้ 
3. ช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการบนระบบ Intranet ภายใน สพร. 
4. ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง คณาพร สนธยานนท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง  

โทร. 0800453154  
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

5. การบริหารทั่วไป 15  
5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความโปร่งใสในการดำเนินกิจการในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของ
องค์การมาหชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย 

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร.ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ www.dga.or.th และจัดพิมพ์เผยแพร่ในรายงานประจำปี 

2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชน  ข้อมูลโครงสร้าง
คณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ ข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ รายงานการวิเคราะห์
ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร รายงานประจำปี ข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ข้อมูลการประเมินองค์กร ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลการ
เข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน และมีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน เป็นต้น   

1. รายงานประจําปี 
2. โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถ้ามี)  
3. การจัดซื้อจัดจ้าง  
4. การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร 
5. การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)  
6. แผนงานที่สําคัญ  
7. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
8. ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
9. ผลการปฏิบัติงานด้านภารกิจหลัก  
10. ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน  
11. รายงานผลการประเมิน 
12. ความคุ้มค่าการดําเนินงานขององค์การมหาชน 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/ 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร (เว็บไซต์) 

ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
โทร. 0800453380 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ (รายงานประจำปี) 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  

โทร. 0800453124 

  

https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

5. การบริหารทั่วไป 15  
5.3 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เสนอคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณา และกำกับให้มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน และมีการ
รายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. มีการนำเสนอแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 

5/2564 เมื ่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 6 แผนงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน IT ให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Service 
Quality with Standardization) ย ุทธศาสตร์ที ่  2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมต่อการ
บริหารงานและให้บริการ (Data-Driven Organization) และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความพร้อมของทรัพยากร
ต่อการพัฒนาไปสู่ Smart Organization (Capability Building) ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว  

นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
10/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนารายงานแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
2. สำเนาระเบียบวาระรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม 2564 
3. แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (2563-2565) 
4. แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 2564 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย จุลพงศ์ ผลเงาะ 
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โทร. 0800453050 
 

  



89 
 

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน 15  
6.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้รับบริการ

และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอก
และมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. ได้จัดให้มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ สพร. เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สพร. โดยการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ 
สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ผู้ประเมินจากภายนอกเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ซึ่งได้ 
สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เข้ามาเป็นผู้สำรวจฯ เพ่ือความถูกต้องและปราศจากความลำเอียงในการวัดผล โดยผลการ
สำรวจได้ดำเนินการเสร็จเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว และมีการเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภาพรวมของ สพร. ผลสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวมของทุกบริการอยู่ที่ 4.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.2  

เมื่อพิจารณาผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า บริการที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากสูงสุด คือ 
การยกระดับทักษะของบุคลากรภาครัฐของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) หลักสูตรผู้บริหาร 
โดยมผีลคะแนนถึง 4.42 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.4 ส่วนบริการอ่ืน ๆ ก็ยังมีค่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากลดหลั่นกันตามลำดับ 

กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความพึงพอใจ 
กลุ่มหน่วยงานของรัฐ 
กลุ่มท่ี 1  Infrastructure 

▪ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Government Information 
Network : GIN) 

กลุ่มท่ี 2 Online Software 
▪ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ 

(MailGoThai) 
▪ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  

กลุ่มท่ี 3 Platform 
▪ ระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ในรูปแบบ API และ On Web 

กลุ่มท่ี 4 Transformation 
▪ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government 

Academy: TDGA 
 
กลุ่มภาคประชาชน 
กลุ่มท่ี 5 Government Access Channel 

Government Website 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

▪  ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ (Info.go.th)  
▪  ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)  
▪  ภาษีไปไหน? (GovSpending)  
▪  ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)  

Government Mobile Application 
▪  ทางรัฐ (Citizen Portal) 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) การวิจัยจากเอกสาร 
2) การวิจ ัยเชิงปริมาณ มีว ิธ ีการเก็บข้อมูล 2 วิธ ี คือ การเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ 

(Telephone Interview) การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Survey)  
3) การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระเบียบวิธีวิจัย (กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ) 

Telephone Interview (สัดส่วน 73.5 %) 
ขอบเขตงาน   

▪ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ สพร.  
▪ สำรวจความพึงพอใจ  Call Center   

กลุ่มเป้าหมาย  
▪ หน่วยงานของรัฐ 

- GIN (ผู้ดูแลระบบ) 
- GDX (ผู้ดูแลระบบ) 
- Data.go.th (ผู้ดูแลระบบ) 
- TDGA หลักสูตรผู้บริหาร 

▪ ภาคประชาชน 
- Info.go.th 
- Data.go.th 
- Biz Portal 
- GovSpending 
- Citizen Portal 

Online Survey (สัดส่วน 25.3 %) 
ขอบเขตงาน  

▪ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ สพร. 
▪ สำรวจความพึงพอใจ  Call Center   

 
กลุ่มเป้าหมาย  
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

▪  หน่วยงานของรัฐ 
- e-Saraban 
- MailGoThai 
- TDGA (e-Learning) 

หมายเหตุ (ส่ง Link ตอบลิงก์ทางอีเมล) 
In-depth Interview (สัดส่วน 0.5 %)  

ขอบเขตงาน  
▪ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ สพร.  

กลุ่มเป้าหมาย  
▪  หน่วยงานของรัฐ 

- TDGA ที่ปรึกษาคณะกรรมการหลักสูตร 
- TDGA หลักสูตรผู้บริหาร 

▪ ภาคประชาชน 
- Info.go.th 
- Data.go.th 
- Biz Portal 
- GovSpending 
- Citizen Portal 

Focus Group Discussion (สัดส่วน 0.7 %) 
ขอบเขตงาน  

▪ ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ สพร. 
กลุ่มเป้าหมาย  

▪ ภาคประชาชน 
- Info.go.th 
- Data.go.th 
- Biz Portal 
- GovSpending 
- Citizen Portal 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

สรุปการจัดกลุ่มบริการตามระดับความพึงพอใจโดยรวม 

 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  

โทร. 0800453124 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน 15  
6.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและประชนชนทั่วไป สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชน
ได้โดยสะดวกและมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อ
ร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฎิบัติ รวมทั้ง
คณะกรรมการมีการติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ  

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. มีแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียนที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่เข้าลักษณะทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่โปร่งใส ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ปฏิบัติงานหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะทำให้การจัดการ
เกีย่วกับเรื่องเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดแนวปฎิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

▪ ช่องทางส่งเรื่องร้องเรียน ได้แก่ 
-  ติดต่อด้วยตนเองท่ีสำนักงานฯ 
-  จดหมายส่งทางไปรษณีหรือเอกสารร้องเรียน จ่าหน้าซองถึง ผอ.สพร. 
-  โทรศัพท์ 02 612 6060 
-  โทรสาร 02 612 6012 
-  E-mail ร้องเรียนบริการ ผ่าน contact@dga.or.th 
-  หน้าเว็บ https://www.dga.or.th/complaint/   

 
 

▪ มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไป
ตามวิธีปฎิบัติ  
• ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
• หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
• กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
• แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 
โดยแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนได้ให้คำจำกัดความ ดังนี้ 
"ผู้ร้องเรียน" หมายถึง ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

mailto:contact@dga.or.th
https://www.dga.or.th/complaint/
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

"เรื ่องร้องเรียน" หมายถึง เรื่องที่ผู ้ร้องเรียนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่เข้าลักษณะทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไม่โปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติงานหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

"การจัดการเรื่องร้องเรียน" หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน 

 
▪ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียน จึงไม่มีการนำผลการจัดการข้อร้องเรียน นำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ   
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
1. ประกาศ สพร. ที่ 8/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน 

2. ระเบียบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center) 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) กฎหมาย 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาง คณาพร สนธยานนท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง  

โทร. 0800453154 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน 15  
6.3 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความพึงพอใจ

ผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการ
สรุปวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. ได้มกีารสรุปวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะ และการให้บริการประกอบการ

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2564 เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ โดย
รายละเอียดของการสรุปผลวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

• ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับ 2563 
• ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมทุกบริการเปรียบเทียบย้อนหลัง 
• ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงบริการของภาครฐั กลุ่มผู้ดูแลระบบ กลุ่มผู้ใช้งาน และภาคประชาชนกลุ่ม

ผู้ใช้งาน 
• แนวทางการปรับปรุงบริการจากผลสำรวจความพึงพอใจปี 2564 ประกอบด้วยรายการปรับปรุง

บริการเพื่อยกระดับการให้บริการ สิงที่จะดำเนินการ ของกลุ่มบริการสำหรับภาครัฐ และกลุ่มบริการ
สำหรับภาคประชาชน 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนารายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 
2. เอกสารประกอบการวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  
โทร. 0800453124 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

7. การบริหารการประชุม 5  
7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมี

กรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 
(2) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
ด้วยโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการ การทำหน้าที่
ของกรรมการ ความสัมพันธ์ของกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น 
14 ครั้ง โดยมีการกำหนดรอบการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาสไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนสามารถบริหารจัดการเวลาการเข้าร่วมประชุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ประกอบกับได้มีการจัดส่ง
ข้อมูลประกอบการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน 
สำหรับการพิจารณาตัดสินใจและมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้รับรอง
รายงานการประชุมในครั้งถัดไป สรุปผลการเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดังนี ้

▪ การประชุมคณะกรรมการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 13 ครั้ง 
▪ การประชุมที่จำนวนคณะกรรมการมาเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของ

จำนวนกรรมการทุกครั้ง   
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. ตารางสรุปการประชุม  
2. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2563 
3. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2563 ประชุมเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2563 
4. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2563 ประชุมเม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
5. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 13/2563 ประชุมเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2563 
6. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
7. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
8. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
9. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
10. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
11. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
12. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
13. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
14. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2564 
15. สำเนาระเบียบวาระรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย พิชัย ร่วมภูมิสุข 
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  

โทร. 0800453049  
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้

ดำเนินการ (0) 
7. การบริหารการประชุม 5  

7.2 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร 
(ผู้อำนวยการ) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เพ่ือให้มีการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

(2) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
คณะกรรมการมีการประชุม ครั้งที่ 13/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยการประชุมดังกล่าว

ไม่มีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ มีเพียงผู้จัดรายงานการประชุม และผู้เข้าชี้แจง เท่านั้น  ซึ่งผู้ชี้แจง เมื่อได้เข้ามา
ชี้แจงเสร็จแล้วก็ให้ออกจากห้องประชุมโดยทันที เพ่ือให้คณะกรรมการมีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
พิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของ
ผู้อำนวยการ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

สำเนารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 13/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย พิชัย ร่วมภูมิสุข 

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  
โทร. 0800453049 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

7. การบริหารการประชุม 5  
7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการ

ประชุมที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ 
เพ่ือให้การดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

(1) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
ตามท่ีคณะกรรมการได้พิจารณากรอบประเมินตนเองปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางปฏิบัติในการ

ประเมินตนเองในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และการประชุมฯการ
เปิดเผยผลสรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 กันยายน 2564  
นั้น  

สพร. ในแบบประเมินดังกล่าว ได้กำหนดหัวข้อการประเมินผลคุณภาพของการบริหารจัดการประชุม และ
การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณา เพ่ือให้การดำเนินการ
ประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การประชุมคณะกรรมการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการ 
1. กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยกรรมการจัดสรร

เวลามาประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ 
2. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
3. วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า (อย่างน้อย 7 วัน) และมีเวลาเพียงพอใน

การศึกษาข้อมูลเพ่ือเตรียมตัวเข้าประชุม 
5. เอกสารประกอบการประชุมมีข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอ และชัดเจนต่อการตัดสินใจของกรรมการ 
6. บันทึกการประชุมมีความกระชับ ถูกต้อง มีมติที่ประชุมชัดเจนและนำไปใช้งานต่อ 
7. มีรายงานผลการดำเนินงานและรายงานด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ 
8. คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม เพ่ือมาใช้ประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญในที่

ประชุม 
9. บรรยากาศนการประชุมคณะกรรมการเอ้ืออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย พิชัย ร่วมภูมิสุข 

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  
โทร. 0800453049  
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน  10  
8.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชน และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี และรายงานด้านภารกิจหลักอ่ืน ๆ (ถ้ามี) โดยรายงานได้
ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพ่ือ
แก้ไข รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สพร. ได้มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ดังนี้ 
▪ ครั้งที่ 1 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
▪ ครั้งที่ 2 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
▪ ครั้งที่ 3 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
▪ ครั้งที ่4 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2564   

ซ่ึง 4 ครั้ง ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชน ดังนี้  

 ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
1. จำนวนการใช้ประโยชน์จากการ

ให้บริการดจิิทัลของ สพร. 
(Digital Services) 

5 ล้านราย 9,502,984 ราย ประกอบด้วย 
(1) หมอชนะ 9,160,000 ราย 

(2) Thailand Plus 268,656 ราย 
(3) ทางรัฐ 37,149 ราย 

(4) Law Portal 37,279 ครั้ง 

100 

2. การจัดทำ Innovation 
Platform และมีผู้ใช้ประโยชน์ 

2 Platforms 
6 หน่วยงานใช้ประโยชน์ 

4 แพลตฟอร์ม 35 หน่วยงานใช้
ประโยชน์  ประกอบด้วย 

(1) Law Portal 12 หนว่ยงาน 
(2) Citizen Portal 17 หนว่ยงาน 

(3) Chatbot 3 หน่วยงาน 
(4) AI for PA 3 หนว่ยงาน 

100 

3. ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการจาก 
Biz Portal 

400 ราย 672 ราย 
 

100 

4. หน่วยงานของรัฐที่นำเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ 

100 หน่วยงาน 106 หน่วยงาน 100 
12 จังหวัด  
4 ภูมิภาค 

44 จังหวัด  
4 ภูมิภาค 

5. การเปิดเผยข้อมลูภาครัฐเพื่อ
ตอบโจทย์การวางยุทธศาสตร์
ประเทศ 

4 ด้าน 4 ด้าน 
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเกษตร และด้านสวสัดิการ 

100 

6. ความสำเร็จของการยกระดบั
ทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) ให้แก่บุคลากรภาครัฐ 

200,000 คน 
Digital Literacy 

298,201 คน 
Digital Literacy 

100 

5,000 คน 
Digital High-Level 
Skill 

28,490 คน 
Digital High-Level Skill 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

7. เพิ่มสมรรถะและทักษะให้ จนท. 
(Up-skill / Re-Skill / New 
Skill) 

ร้อยละ 70  
 

ร้อยละ 92 
(252 คน จากท้ังหมด 273 คน) 

100 

8. สร้างความผูกพันองค์กร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
Engagement 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 
ผลการสำรวจความผูกพันองค์กร 

(Engagement) ร้อยละ 41 

20 

9. ร้อยละความสำเรจ็ของการปรับ
กระบวนงานภายใน สพร. (งาน
หน้าบ้าน – หลังบ้าน) 

ร้อยละ 50 
ปรับกระบวนงาน 

ร้อยละ 64 
ของกิจกรรมย่อย ท่ีระบบ ERP 
ช่วยลดได้ ภายใต้ขั้นตอนการ

ทำงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

100 

ร้อยละ 40 
ลดการใช้กระดาษ 

ร้อยละ 71 
ของกิจกรรมย่อย ที่สามารถลด
การใช้กระดาษ ภายใต้ขั้นตอน

การทำงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

100 

10. นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 

3 นวัตกรรม 
 

4 นวัตกรรม ประกอบดว้ย 
(1) แจ้งซ่อมอาคาร  

(2) DGF HR   
(3) Service Request  

(4) e-Document ด้านเบิกจา่ย 

100 

รวมท้ังหมด 92 
โดยม ีรายละเอ ียดการดำเน ินงาน ท ี ่ส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุนให ้ส ัมฤทธ ิ ์ผลล ัพธ ์ด ั งกล ่าวข ้างต้น  

มีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 3, 4, 5, 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

แผนงานที ่ 1 แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (Digital 
Government Services) 

(1) โครงการศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร 
ณ จุดเดียว (One Stop Services: OSS)  
- การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับประชาชน (Citizen Service Portal) 
- การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal) 

(2) โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) 
(3) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (e-Saraban, Conference) 
(4) โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน (MailGoThai , G-Chat) 
(5) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (DHP) 
(6) โครงการอำนวยความสะดวกภาครัฐในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
(7) โครงการสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Innovation) 
(8) โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 
(9) โครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) 
 

ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 2, 3, 4, 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 อำนวยความสะดวกภาครัฐด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและสภาพแวดล้อมใหม่ 

แผนงานที่ 3 แผนงานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล (Data Governance) 
(10) โครงการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
แผนงานที่ 4 แผนงานการบริหารจัดการด้านนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการขับเคลื่อนรัฐบาล

ดิจิทัล (Soft Infrastructure: Policy and Standard) 
(11) โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที ่  5 แผนงานการพัฒนาแพลตฟอร์มด ิจ ิท ัลเพื ่ออำนวยความสะดวกภาคร ัฐ ( Digital 

Government Platform) 
(12) โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) 
(13) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) 
(14) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคงปลอดภัย (GSI (DG Links)) 
(15) โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center (DG Cloud)) 
 

ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานที ่ 6 แผนงานการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจ ิท ัล (Digital Government 
Workforce) 

(16) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื ่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Government Digital Skills) 

 
ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กร  
แผนงานที ่ 7 แผนงานการเพิ ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจิทัล (DGA High 

Performance Organization) 
(17) โครงการการเพิ ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจิทัล (High Performance 

Organization) 
และรายงานผลตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนารายงานผลด้านภารกิจองค์กร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
2. สำเนารายงานผลด้านภารกิจองค์กร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
3. สำเนารายงานผลด้านภารกิจองค์กร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
4. สำเนาระเบียบวาระรายงานผลด้านภารกิจองค์กร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  

โทร. 0800453124 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน  10  
8.2 คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน 

พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรี
ที่กำกับดูแลองค์การมหาชน 

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ในภาพรวม สพร. ได้

รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลฯ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานผล
การดำเนินงานของสำนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564)  

ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานผล
การดำเนินงานของสำนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2564)  

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนาหนังสือส่งรัฐมนตรีฯ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลฯ ครั้งที่ 1  
ด่วนที่ สพร. 2564/1307 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 

2. สำเนาหนังสือส่งรัฐมนตรีฯ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลฯ ครั้งที่ 2 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาว เรขา ศรีสมบูรณ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  
โทร. 0800453124 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน  5  
9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตน ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการใน
รูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือ
การประเมิน 360 องศา 

(5) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
คณะกรรมการได้พิจารณากรอบประเมินตนเองปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางปฏิบัติในการ

ประเมินตนเอง ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วยเนื้อหาการ
ประเมิน  2 แบบได้แก่  

โดยรูปแบบของการประเมินตนเองจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) แบบประเมินตนเองทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
• การประชุมคณะกรรมการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการ 
• การทำหน้าที่ของกรรมการ 
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

2) แบบประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
• ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ 
• ความเป็นอิสระ 
• ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
• ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
• การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบหลักการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และให้สำนักงานฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. สำเนารายงานหลักการประเมินตนเองฯ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย พิชัย ร่วมภูมิสุข 
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  

โทร. 0800453049 
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4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

น้ำหนัก 
100 

ดำเนินการ (1) 
/ ไม่ได้
ดำเนินการ (0) 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน  5  
9.2 คณะกรรมการมีการประเมินผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในท่ี

ประชุม รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  
(2) ดำเนินการ (1) 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
คณะกรรมการมีการประเมินผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 กันยายน 

2564 โดยในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาเปิดเผยผลสรุปการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการฯ และอภิปรายให้ความเห็น รวมถึงให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

สำเนารายงานผลการประเมินตนเองฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 กันยายน 2564 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาย พิชัย ร่วมภูมิสุข 

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  
โทร. 0800453049 




