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บทสรุปสำหรับผู,บริหาร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการ

มหาชน) (สพร.) จัดทำข้ึนเพ่ือใช#เป{นแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล#องกับ

ยุทธศาสตรHที่ 5 “นำ สพร. สูIองคHกรดิจิทัล” ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-2570)  ของ สพร. 

รวมทั้งเป{นไปตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ที่อ#างอิงกรอบ

การประเมินองคHการมหาชนและเกณฑHการพิจารณาคัดเลือกองคHการมหาชนดีเดIน ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 

2565 องคHประกอบที่ 4 : ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร#อยละความสำเร็จของการพัฒนาด#านการควบคุมดูแลกิจการของ

คณะกรรมการองคHการมหาชน ประเด็นการประเมินเก่ียวกับการบริหารท่ัวไปเร่ืองการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#

ในการปฏิบัติงาน โดยตัวช้ีวัดดังกลIาวกำหนดให#องคHการมหาชนต#องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 

ปU และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปU รวมท้ังต#องมีการกำกับและติดตามท่ีนำเสนอตIอคณะกรรมการ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. มีขั ้นตอนการ

ดำเนินงานตั้งแตIการศึกษารวบรวมความต#องการทั้งป`จจัยภายนอกและภายในขององคHกร การเปลี่ยนแปลง

และทิศทางของเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก และความต#องการของประชาชนตIอบริการของหนIวยงานภาครัฐ 

รวมทั้งประเด็นป`ญหาและความต#องการในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายใน สพร. เพ่ือ

นำมาวิเคราะหHและออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในให#มีประสิทธิภาพ รองรับการ

ให#บริการตIาง ๆ (Product & Service) ของ สพร. มุIงเน#นการลดขั้นตอนปฏิบัติงานกIอให#เกิดความคลIองตัว 

(Agile) พัฒนานวัตกรรมการทำงานที่จะสามารถลดต#นทุนกIอให#เกิดการใช#งานรIวมกัน สร#างการขับเคลื่อนด#าน

ข#อมูลสูIการเป{นองคHกรดิจิทัล (Data-Driven Organization) เพ่ือเป{นต#นแบบให#หนIวยงานภาครัฐ โดยแผนงาน

ท่ีจะดำเนินการมี 5 แผนงาน 8 เปMาหมาย 11 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
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แผนงานท่ี 1  พัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐานด8านดิจิทัลเพ่ือรองรับการให8บริการตGางๆ ของ สพร. 

เปLาหมาย 1. มีโครงสร#างพ้ืนฐานด#านดิจิทัลท่ีเพียงพอ และตอบสนองการให#บริการตIางๆ ของ สพร.  

2. โครงสร#างพื้นฐานด#านดิจิทัล สามารถให#บริการได#อยIางตIอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี

เสถียรภาพ 

ตัวช้ีวัด 1) ร#อยละของระดับการให#บริการ (SLA) เฉลี ่ยของบริการ Hybrid Cloud ท่ี สพร. 

นำมาใช# 

2) จำนวนบริการท่ีได#รับการปรับปรุง และนำข้ึนให#บริการบน Hybrid Cloud  

แผนงานท่ี 2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในสำนักงานอยGางมีประสิทธิภาพ 

เปLาหมาย 3. นำเทคโนโลยีมาชIวยเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในการทำงาน โดยลดขั้นตอนการ

ทำงาน/ลดระยะเวลา/ลดกระดาษ และสามารถปฏิบัติงานแบบ Hybrid Work 

4. ผู#ใช#บริการมีความพึงพอใจในการใช#บริการระบบสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด 3) ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#ในการเพ่ิมผลผลิตในการทำงาน 

4) ร#อยละความพึงพอใจในการใช#บริการ 

แผนงานท่ี 3  แผนงานการบูรณาการข8อมูลเพื ่อขับเคลื ่อนสู GการเปXนองคYกรดิจิทัล (Data-Driven 

Organization) 

เปLาหมาย 5. สามารถขับเคล่ือนองคHกรด#วยข#อมูล (Data-Driven Organization) 

6. ข#อมูลมีความครบถ#วน ถูกต#อง ตามหลักธรรมาภิบาล (Data Governance) 

ตัวช้ีวัด 5) จำนวนชุดข#อมูลท่ีเป�ดให#นำมาใช#เพ่ือประกอบการตัดสินใจภายในสำนักงาน (เพ่ิมข้ึน) 

แผนงานท่ี 4  แผนงานความมั ่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจ ิทัลและธรรมาภิบาล (Security and 

Compliance) 

เปLาหมาย 7. เป{นองคHกรภาครัฐต#นแบบด#านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรH และ การปฏิบัติตาม

กฎหมาย/ระเบียบ ตIาง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง (Security and Compliance) 

ตัวช้ีวัด 6) แนวปฏิบัติท่ีสอดคล#องกับการประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัล 

7) ผIานการรับรองมาตรฐานสากล (ISO/IEC 27001) 

8) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการชIองโหวI 

9) ระดับความสำเร็จเฝMาระวังและรับมือภัยคุกคามความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรH 

10) การปรับปรุง/ทบทวนสถาป̀ตยกรรมองคHกรของ สพร. 

แผนงานท่ี 5  แผนงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) 

เปLาหมาย 8. มีนวัตกรรมในการให#บริการ และการปฏิบัติงานของสำนักงาน 

ตัวช้ีวัด 11) จำนวนนวัตกรรมท่ีนำมาใช#ในสำนักงาน (เพ่ิมข้ึนปUละ) 
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1. | ที่มาและความสำคัญ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญการจัดทำแผน 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. มีความสอดคล#องกับ 

แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-2570)  ของ สพร. ซึ่งไปตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ที่อ#างอิงกรอบการประเมินองคHการมหาชนและเกณฑHการพิจารณา

คัดเลือกองคHการมหาชนดีเดIน ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 องคHประกอบที่ 4 : ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร#อยละ

ความสำเร็จของการพัฒนาด#านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคHการมหาชน ประเด็นการประเมิน

เกี่ยวกับการบริหารทั่วไปเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#ในการปฏิบัติงาน ซึ่งตัวชี้วัดดังกลIาวกำหนดให#

องคHการมหาชนต#องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปU และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปU รวมท้ัง

ต#องมีการกำกับและติดตามท่ีนำเสนอตIอคณะกรรมการ 

โดยแนวคิดในการจัดทำแผนปฎิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-2570) จะวิเคราะหHบริบท

แวดล#อมภายนอกที่เกี่ยวข#องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกทั้งในป`จจุบันและอนาคต 

รวมถึงความต#องการจากประชาชนตIอบริการของหนIวยงานภาครัฐ สIวนการวิเคราะหHป`จจัยภายในองคHกร  

จะสอดคล#องกับแผนงาน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับที่เกี่ยวข#อง ประเด็นป`ญหาและความต#องการ

ประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติของ สพร. เพื่อนำมาออกแบบแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#

เป{นเครื่องมือสIงเสริมการปฏิบัติงานภายในองคHกร กIอให#เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล อำนวยความสะดวกตIอ

การปฏิบัติงาน และสIงเสริมให#การปฏิบัติงานบรรลุเปMาหมายตามท่ีวางแผนได#อยIางรวดเร็ว ซ่ึงในการจัดทำแผน 

ได#คำนึงถึงป̀จจัยสำคัญ ดังน้ี  

§ ประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลัก หรือ

กระบวนการปฏิบัติงานภายในได#อยIางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำไปสูIความเป{น

องคHกรต#นแบบให#แกIหนIวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ 

§ พัฒนานวัตกรรมหรือแนวทางการพัฒนาใหมI ๆ ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

องคHกรในมิติตIาง ๆ ได#อยIางเป{นรูปธรรมและยกระดับการให#บริการภายใน 

§ สIงเสริมมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล และธรรมาภิบาล เพื่อเป{นองคHกร

สมรรถนะสูงและมีความย่ังยืนขององคHกร 

§ ความเข#าใจของผู#บริหาร และเจ#าหน#าที่ผู#ปฏิบัติงาน ซึ่งต#องตระหนักรIวมกันถึงความสำคัญ

ของแผนฯ รวมทั ้งการมีสIวนรIวมในการวางแผนหรือการจัดทำแผนงาน โครงการ หรือ

กิจกรรมท่ีมุIงเน#นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในให#มีประสิทธิภาพ 
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1.2 วิสัยทัศนP คQานิยม พันธกิจ และเปSาหมายของ สพร. 
 

 
ที่มา : วิสัยทัศน/  แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป: (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คQานิยม 

สพร. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ การให#บริการประชาชน ผIานคIานิยมหลักขององคHกร CHANGE  

ซ่ึงเป{นทิศทางการดำเนินงาน โดยบุคลากรภายใน สพร. ต#องยึดถือเป{นแนวปฏิบัติ ประกอบด#วย 

• Co-Creation รGวมมือกับเครือขGายสร8างสรรคYสิ่งใหมGสูGรัฐบาลดิจิทัล สร#างสรรคHนวัตกรรมดิจิทัล ด#วย

การทำงานแบบบูรณาการรIวมกันกับเครือขIายโดยคำนึงถึงประโยชนHสูงสุด  

• High Performance สร8างผลงานคุณภาพ มุIงสร#างผลงานคุณภาพและผลลัพธHเชิงประจักษH คิดและ

พัฒนาตIอยอดอยIางไมIมีท่ีส้ินสุด ด#วยแรงกายแรงใจอยIางเต็มกำลังความสามารถ  

• Agility ปรับตัวให8เร็ว คลGองตัวสูง วGองไวตGอการเปลี่ยนแปลง เทIาทันตIอการเปลี่ยนแปลง คลIองตัวสูง

แสวงหาวิธีการ กล#าลองทำส่ิงใหมI และพัฒนาตนเองอยูIเสมอ 

• Nation First ประโยชนYของประเทศสำคัญท่ีสุด เห็นแกIสIวนรวม ยึดประโยชนHชาติเป{นสำคัญ 

• Good Governance โปรGงใส ตรวจสอบได8 มีจิตสำนึกปฎิบัติตามหน#าที ่ด#วยความสุจริต โปรIงใส 

ตรวจสอบได# 

• Entrepreneurship มีความคิดริเร่ิมส่ิงใหมG มีความคิดริเริ่มสร#างสรรคH คิดเป{น กล#าคิด กล#าตัดสินใจ พัฒนา

ตIอยอดส่ิงใหมI ๆ อยIางตIอเน่ือง  
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พันธกิจ 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) พ.ศ. 2561 สพร. มี

พันธกิจการดำเนินงานของสำนักงาน ดังน้ี 

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให#บริการโครงสร#างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให#บริการ

หรือแอปพลิเคชันพ้ืนฐานในสIวนท่ีเก่ียวข#องกับรัฐบาลดิจิทัล  

2. จัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑH วิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการ

ดำเนินงานเพื่อให#สามารถเชื่อมโยงข#อมูลและระบบการทำงานระหวIางกันของหนIวยงานได#อยIางมี

ประสิทธิภาพ และมีความสอดคล#องกัน  

3. สIงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข#อมูลระหวIางหนIวยงานภาครัฐ การเป�ดเผย

ข#อมูลภาครัฐผIานเทคโนโลยีดิจิทัล และเป{นศูนยHกลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข#อมูลดิจิทัลภาครัฐ

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให#บริการประชาชนและในการดำเนินงานของหนIวยงานภาครัฐ 

4. สIงเสริมและสนับสนุนให#หนIวยงานภาครัฐให#บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลแกIผู#เก่ียวข#อง  

5. พัฒนาบริการเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวท่ีประชาชนสามารถเข#าถึงบริการได#

อยIางสะดวก รวดเร็ว และม่ันคงปลอดภัย  

6. ให#คำปรึกษา และสนับสนุนหนIวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการโครงการด#านเทคโนโลยีดิจิทัล 

รวมถึงสIงเสริม สนับสนุน ให#บริการวิชาการและจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู#ความสามารถ

เจ#าหน#าท่ีของรัฐด#านรัฐบาลดิจิทัล 

7. ศึกษา วิจัย สร#างนวัตกรรม และสIงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและงานนวัตกรรมใน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

8. สนับสนุนการดำเนินงานของหนIวยงานของรัฐที ่ร ับผิดชอบในการจัดทำกรอบ การจัดสรร

งบประมาณบูรณาการประจำปUที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด#านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุน การ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติท่ีเก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัล   
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2. | สถานภาพการดำเนินงานด,านดิจิทัล 
 

2.1 โครงสร.างองคPกร 

สำหรับกลไกที่มีความจำเป{นตIอการบริหารจัดการด#านเทคโนโลยีสารสนเทศของหนIวยงาน

ภาครัฐ คือ การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากภายในองคHกร ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได#มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 ที ่ เห ็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู #บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

(Government Chief Information Officer Guideline) และให#สIวนราชการ หนIวยงานของรัฐ และหนIวยงาน

ท่ีเก่ียวข#องดำเนินการให#เป{นไปตามแนวทางดังกลIาว 

 จากหลักการดังกลIาว สพร. ได#จัดทำคำสั ่งท่ี 85/2565 เรื ่อง “แตIงตั ้งผู #บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) และคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” (คณะทำงาน 

CIO) เพื่อให#การดำเนินงานด#านนโยบาย การวางแผน และการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสำนักงาน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความ

ต#องการและเปMาหมายองคHกร และสอดคล#องกับมติดังกลIาวข#างต#น โดยได#แตIงตั้งให#ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป{นเลขานุการและคณะทำงาน CIO เพื่อชIวยขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งขอบเขตหน#าที่ของฝ�ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป{นไปตามประกาศที่ 21/2564 เรื่อง การจัดแบIงสIวนงานและขอบเขตหน#าที่ของสIวนงาน ระดับ

สIวนและกลุIมงานภายใน สพร. ได#มีการจัดแบIงสIวนงานเป{น 2 ระดับ ได#แกI ระดับฝ�าย สำนัก ศูนยH หรือสถาบัน 

และระดับสIวนหรือกลุIมงาน เพื่อให#การดำเนินงานของ สพร. สามารถตอบสนองตIอภารกิจตามพระราช

กฤษฎีกาจัดต้ังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) พ.ศ. 2561 และภารกิจอื ่น ๆ ที ่อาจ

เปลี่ยนแปลงไปอยIางรวดเร็วในอนาคต สำนักงานจึงเห็นวIาควรมีการจัดแบIงสIวนงานภายในสำนักงานในระดับ

ทีมซึ่งอยูIภายใต#กลุIมงาน โดยอยูIบนพื้นฐานของการทำงานแบบรวดเร็วและคลIองตัว (Agile Methodology) 

เพ่ือรองรับการดำเนินงานของสำนักงานท่ีมุIงเน#นประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และคลIองตัวย่ิงข้ึน และตามคำส่ัง

ที่ 52/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง “โครงสร#างสายการบังคับบัญชา ของสำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องคHการมหาชน)” ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะอยูIภายใต#การบริหารและบังคับบัญชาของผู#ชIวย

ผู#อำนวยการ สพร. อ#างอิงรูปท่ี 1 โครงสร#างสายการบังคับบัญชา สพร. 
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รูปที่  1 โครงสรKางสายบังคับบัญชา สพร.  
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2.2 ผลการดำเนินงานที่ผQานมา 

ตามที่คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) ได#เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ระยะ 3 ปU (พ.ศ. 2563 - 2565) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ภายใต#

วิสัยทัศนH “เป{นองคHกรต#นแบบด#านดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง” โดยมีกลยุทธHในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3  

กลยุทธHหลักตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปU (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังน้ี 

กลยุทธYท่ี 1 ประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน (Quality) 

กลยุทธYท่ี 2  สร#างนวัตกรรมท่ีเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภายใน (Innovation) 

กลยุทธYท่ี 3 สIงเสริมมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล และธรรมาภิบาล เพ่ือเป{นองคHกร

สมรรถนะสูงและมีความย่ังยืน (Compliance) 

 
 

รูปที่  2 กลยุทธ/หลักตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ป: (พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

 

การดำเนินงานภายใต#แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปU (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงานได#มีการกำหนด

กลยุทธHสำหรับการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการปฏิบัติภายในของ สพร. โดยมีความก#าวหน#า

ในการดำเนินงานโครงการตIาง ๆ ดังน้ี  

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) 

 

หน#าท่ี 13 / 60 

 

2.2.1 ผลการดำเนินงานป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

การดำเนินงานเป{นไปตามแผนที ่วางไว#จำนวน 3 ยุทธศาสตรH 7 แผนงาน 17 โครงการ มี

รายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี  1 ผลการดำเนินงานปFงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรY / แผนงาน / โครงการ ประจำป�งบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

แผนการ

ดำเนินงาน 

(ร8อยละ) 

ผลการ

ดำเนินงาน  

(ร8อยละ) 

ยุทธศาสตรYท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด8าน IT ให8เปXนมาตรฐานและสอดคล8องกับการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (Service Quality with Standardize) 

แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงกระบวนการและสถาป�ตยกรรมองคYกร 

1.1 การจัดทำระบบ Knowledge Base ของสำนักงานและการดำเนินการงาน 

Knowledge management (KM) 

100 100 

แผนงานท่ี 2 การรับรององคYกรและบริการตามมาตรฐานสากล 

2.1 ทบทวนนโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของ สพร. (IS Policy) 100 100 

2.2 โครงการตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001, ISO/IEC20000, 

ISO 22301, CSA-STAR จากผู#ตรวจประเมินภายนอก 

100 100 

ยุทธศาสตรYท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให8พร8อมตGอการบริหารงานและให8บริการ (Data-Driven 

Organization) 

แผนงานท่ี 3 การบูรณาการฐานข8อมูลภายในองคYกร เพ่ือรองรับการให8บริการ  

3.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและมาตรฐานด#านการทำงานขององคHกร

มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข#อมูลภาครัฐ 

100 100 

3.2 โครงการจัดหาฐานข#อมูล เพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป{นแหลIงข#อมูลอ#างอิง ยกเลิกโครงการ 

แผนงานท่ี 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศให8มีความพร8อมตGอการบริหารงานองคYกร 

4.1 โครงการ DGA Enterprise Platform (ITSM, ESS, HRM) 100 100 

4.2 โครงการศึกษาและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ DGA Enterprise Platform 100 100 

4.3 โครงการบูรณาการระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อ และ ระบบบัญชีและการเงิน 

เพ่ือการบริหารองคHกร 

100 100 

4.4 บำรุงรักษาระบบที่ยังไมIสอดคล#องกับ DGA Enterprise Platform ให#ใช#งานได#

ตามภารกิจ เชIน ระบบ WINSpeed, Risk Management, e-Meeting, e-HR, CRM, 

IDM เป{นต#น 

100 100 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) 

 

หน#าท่ี 14 / 60 

 

ยุทธศาสตรY / แผนงาน / โครงการ ประจำป�งบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

แผนการ

ดำเนินงาน 

(ร8อยละ) 

ผลการ

ดำเนินงาน  

(ร8อยละ) 

4.5 การจัดหาเคร่ืองมือในการทำ Data Analytics และ Data Visualization 100 100 

4.6 โครงการ DGA Executive Dashboard ยกเลิกโครงการ 

แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศให8พร8อมตGอการให8บริการ 

5.1 โครงการบำรุงรักษาเคร่ืองมือเช่ือมโยงและบูรณาการข#อมูล 100 100 

5.2 โครงการการบำรุงรักษาซอฟตHแวรH Security Testing Tools 100 100 

5.3 โครงการบำรุงรักษาซอฟตHแวรH Performance Testing Tools/ Application 

Performance Management (APM) 

100 100 

5.4 โครงการจัดหาอุปกรณHพกพา (Tablets และ Smart Phones) สำหรับใช#ในการ

วิจัยและพัฒนา 

100 100 

5.5 โครงการจัดหาเครื ่องมือใช#ในการวิจ ัยและพัฒนาซอฟตHแวรH (Software 

Development Tools) 

100 100 

ยุทธศาสตรYท่ี 3 สร8างความพร8อมของทรัพยากรตGอการพัฒนาไปสูG Smart Organization (Capability 

Building) 

แผนงานท่ี 6 การยกระดับศักยภาพของบุคลากรด8านดิจิทัล  

6.1 การสIงเสริมให#พนักงานเรียนรู#วิธีการเพ่ิมมูลคIาข#อมูลผIานทางเคร่ืองมือตIาง ๆ 100 100 

แผนงานท่ี 7 การพัฒนาสำนักงานไปสูGการเปXน Digital Work Place  

7.1 โครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช#เพ่ือให#เกิดสภาพ Digital Workplace 100 100 

7.2 โครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช#เพื่อให#เกิดสภาพ Digital Collaboration 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารภายในสำนักงาน 

100 100 

 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) 

 

หน#าท่ี 15 / 60 

 

2.2.2 ผลการดำเนินงานป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

การดำเนินงานเป{นไปตามแผนท่ีวางไว#จำนวน 3 กลยุทธH 3 แผนงาน 5 โครงการ 11 กิจกรรม โดย

มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี  2 ผลการดำเนินงานปFงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรY / แผนงาน / โครงการ ประจำป�งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

แผนการ

ดำเนินงาน 

(ร8อยละ) 

ผลการ

ดำเนินงาน  

(ร8อยละ) 

กลยุทธYท่ี 1 ประยุกตYใช8เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน (Quality) 

แผนงานท่ี 1 DGA Digital transformation 

โครงการท่ี 1 โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

1.1 จัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรข#อมูลและการวางแผนกระบวนการทำงาน 

Enterprise Resource Planning (ERP) 

100 100 

1 .2  จ ั ดหาระบบการจ ัดซ ื ้ อและอน ุญาตให # ใช # ส ิทธ ิ ์  ( Enterprise Service 

Management : ESM) 

100 100 

1.3 พัฒนาความสามารถ (Competency) ของบุคลากรภายใน สพร. 100 100 

โครงการท่ี 2  โครงการนำเทคโนโลยีมาชGวยสGงเสริมการปฏิบัติงานแบบ Digital Workplace 

2.1 เตรียมโครงสร#างพื ้นฐานและติดตั ้งระบบ Collaboration (Microsoft) เพ่ือ

รองรับการทำงาน Work Form Home (WFH) ในชIวงวิกฤตโควิด-19 

100 100 

2.2 การบริหารจัดการระบบบริหารจัดการสารสนเทศภายใน 100 100 

กลยุทธYท่ี 2 สร8างสรรคYนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให8บริการภายใน (Innovation) 

แผนงานท่ี 2 DGA Digital Innovation 

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภายใน สพร. 

3.1 พัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชันท่ีมีความต#องการอยIางเรIงดIวน 100 100 

3.2 ดำเนินงานโครงการ Internal Unify Identity Services สำหรับ Login เข#าใช#

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน สพร. 

100 100 

3.3 ดำเนินการจัดหาลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสH (e-Signature หรือ Digital Signature) 100 100 

กลยุทธYท่ี 3 สGงเสริมมาตรฐาน ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลและธรรมาภิบาลเพ่ือเปXนองคYกรสมรรถนะ

สูงและมีความย่ังยืน(Compliance) 

แผนงานท่ี 3 Data Governance Framework(DGF),  Enterprise Architecture( EA) and Cyber 

Security 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) 

 

หน#าท่ี 16 / 60 

 

ยุทธศาสตรY / แผนงาน / โครงการ ประจำป�งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

แผนการ

ดำเนินงาน 

(ร8อยละ) 

ผลการ

ดำเนินงาน  

(ร8อยละ) 

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาสถาป�ตยกรรมองคYกร 

4.1 พัฒนาสถาป`ตยกรรมองคHกรของ สพร. กับบริการนำรIอง และประกาศใช#ภายใน 

สพร. 

100 100 

โครงการท่ี 5 โครงการพัฒนามาตรฐาน แนวปฏิบัติท่ีสอดคล8องกับการประยุกตYใช8เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.1 ดำเนินการจัดทำกรอบการให#บริการดิจ ิทัลภาครัฐ Digital Government Services 

Framework (DGS) 

100 100 

5.2 การพัฒนาแนวปฏิบัติที ่สอดคล#องกับกฎหมาย หรือมาตรฐาน (PDPA, DGF, 

Cyber) 

100 100 

 
 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) 

 

หน#าท่ี 17 / 60 

 

2.2.3 ผลการดำเนินงานป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1 - 2) 

การดำเนินงานเป{นไปตามแผนท่ีวางไว#จำนวน 3 กลยุทธH 3 แผนงาน 5 โครงการ 13 กิจกรรม โดย

มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี  3  ผลการดำเนินงานปFงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1 - 2) 

ยุทธศาสตรY / แผนงาน / โครงการ ประจำป�งบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

แผนการ

ดำเนินงาน 

(ร8อยละ) 

ผลการ

ดำเนินงาน  

(ร8อยละ) 

กลยุทธYท่ี 1 ประยุกตYใช8เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน (Quality) 

แผนงานท่ี 1 DGA Digital transformation 

โครงการท่ี 1 โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

1.1 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด#วยการประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัล 100 100 

โครงการท่ี 2  โครงการนำเทคโนโลยีมาชGวยสGงเสริมการปฏิบัติงานแบบ Digital Workplace 

2.1 พัฒนาระบบภายใน สพร. ระบบ ERP, ESM และ D-archive ให#สามารถเชื่อมตIอ

ผIาน API มายัง API Gateway 

100 50 

2.2 พัฒนาตIอยอด Digital Signature โดยเชื ่อมตIอกับ DGA Key Management 

System (KMS) 

100 30 

2.3 ปรับปรุงเครือขIายและความม่ันคงปลอดภัยเครือขIายภายในสำนักงาน 100 50 

2.4 บริหารจัดการระบบบริหารจัดการสารสนเทศภายใน 100 50 

2.5 จัดหาระบบเพ่ิมประสิทธิภาพและปMองกันการโจมตีทางไซเบอรH 100 100 

กลยุทธYท่ี 2 สร8างสรรคYนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให8บริการภายใน (Innovation) 

แผนงานท่ี 2 DGA Digital Innovation 

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภายใน สพร. 

3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให#บริการ DGA-Cloud ของสำนักงาน 100 50 

3.2 จัดทำ Data Warehouse และ Data Quality 100 50 

3.3 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด#วยการประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัล 100 50 

กลยุทธYท่ี 3 สGงเสริมมาตรฐาน ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลและธรรมาภิบาลเพ่ือเปXนองคYกรสมรรถนะ

สูงและมีความย่ังยืน(Compliance) 

แผนงานท่ี 3 Data Governance Framework(DGF),  Enterprise Architecture( EA) and Cyber 

Security 

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาสถาป�ตยกรรมองคYกร 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) 

 

หน#าท่ี 18 / 60 

 

ยุทธศาสตรY / แผนงาน / โครงการ ประจำป�งบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

แผนการ

ดำเนินงาน 

(ร8อยละ) 

ผลการ

ดำเนินงาน  

(ร8อยละ) 

4.1 สถาป̀ตยกรรมองคHกรของ สพร. กับทุกบริการ และประกาศใช#ภายใน สพร. 100 50 

โครงการท่ี 5 โครงการพัฒนามาตรฐาน แนวปฏิบัติท่ีสอดคล8องกับการประยุกตYใช8เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.1 จัดทำการบริหารจัดการข#อมูลให#เป{นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข#อง 100 40 

5.2 จ ัดทำกรอบการให #บร ิการด ิจ ิท ัลภาคร ัฐ Digital Government Services 

Framework (DGS) 

100 20 

5.3 ประเมินและติดตามตามมาตรฐานหรือกฎหมาย PDPA & Cyber Security ท่ี

เก่ียวข#อง 

100 50 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) 

 

หน#าท่ี 19 /60 

 

3. | วิเคราะหGและทบทวนที่สHงผลกระทบตHอแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 

3.1 วิเคราะหPปWจจัยภายนอก 

ในการวิเคราะหHป`จจัยภายนอก เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566–2570) 

ของ สพร. น้ัน หัวข#อหลักท่ีใช#ประกอบการวิเคราะหH คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญ อันอาจสIงผลในการประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัล

ภายในองคHกร รวมทั้งทิศทาง แนวโน#ม และความเป{นไปได#ท่ีจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#เพื ่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงาน 

2) การวิเคราะหHนโยบายระดับชาติ ที่เกี่ยวข#องกับการสIงเสริมให#หนIวยงานภาครัฐเกิดการบูรณาการ

การทำงานระหวIางหนIวยงาน และการปรับเปล่ียนกระบวนการทำงานให#มีความเป{นดิจิทัลมากข้ึน 

  

3.1.1 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสำคัญ 

ข#อมูลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสำคัญท่ี สพร. นำมาใช#ประกอบการวิเคราะหHเพ่ือจัดทำ

แผนปฏิบัติดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566–2570) นั้นมาจากหลายแหลIงข#อมูล แตIเน#นหนักไปที่ผลการศึกษา

ของ Gartner ลIาสุด อันประกอบด#วย Hype Cycle สำหรับองคHกรขนาดกลางประจำปU ค.ศ. 2020 และ 

แนวโน#มกลยุทธHการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตHใช#งานประจำปU ค.ศ. 2021 

ในสIวนของ Hype Cycle นั ้น เทคโนโลยีที ่อยู IในชIวงของ Plateau of Productivity (กรอบ 

สีน้ำเงินในรูปท่ี 3) และชIวงปลายของ Slope of Enlightenment ซึ่งเป{นเทคโนโลยีที่หาได#งIายในท#องตลาด  

มีความเสถียรในตัวเองสูงเพราะผIานการพัฒนาและปรับปรุงมาได#ระยะหนึ่งแล#ว และมีราคาที่ไมIสูงจนเกิน

ความคุ#มคIา น้ันบางสIวนได#ถูกนำมาใช#ภายใน สพร. แล#ว อาทิ  

§ Cloud Office ผ I านการ ใช # ง าน  Microsoft Office 365 และ  Collaboration Tools  

ตIาง ๆ ที่ชIวยให#การทำงาน Work From Home ในชIวงวิกฤติโควิด-19 ให#เป{นไปด#วยความ

ราบร่ืน  

§ IaaS ซึ่งมีการใช#งานเป{นหลักบน DG Cloud ซึ่งเป{น Private Cloud ที่รองรับการทำงาน

ของระบบและแอปพลิเคชันตIาง ๆ ของ สพร.  

§ Privileged Access Management นำมาใช#ในการบริหารจัดการสิทธิในการเข#าใช#และ

บริหารจัดการ ระบบและโครงสร#างพ้ืนฐานตIาง ๆ เพ่ือความม่ันคงปลอดภัย 
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นอกจากนั้น สพร. วิเคราะหHแล#วพบวIา ในการพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิทัลใหมIมาประยุกตHใช#ใน

องคHกรนั้น ด#วยการพิจารณาในมิติของความจำเป{น ความคุ#มคIาและความแพรIหลายในท#องตลาดในระดับหน่ึง 

ซึ่งจะสIงผลให#กระบวนการจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐเป{นไปอยIางราบรื่น เทคโนโลยีในชIวงของกลางและปลายของ 

Slope of Enlightenment และในชIวงปลายของ Trough of Disillusionment (กรอบสีเขียวในรูปที่ 3) เป{น

ชIวงที่มีความเหมาะสมที่จะเลือกพิจารณา นอกจากนั้นเทคโนโลยีในชIวงนี้ ยังมีผู#ใช#งาน และผู#เชี่ยวชาญใน

เทคโนโลยีอยIางกว#างขวางซึ่งจะชIวยให#สามารถค#นหาข#อมูลเพื่อใช#ในการพัฒนาด#วยตนเองได#ในระดับหน่ึง 

ตัวอยIางของเทคโนโลยีในชIวงน้ีท่ีมีการเลือกเพ่ือนำมาประยุกตHใช#และกำลังติดต้ังหรือกำลังดำเนินการอยูI เชIน 

§ SD-WAN จะมีการนำมาใช#เพื่อรองรับการยุติการให#บริการ GIN (วงจร Private ที่ให#บริการ

แกIหนIวยงานภาครัฐ) และเพื่อรองรับรูปแบบของการให#บริการใหมI Digital Government 

Services (DGS) ที่ตอบสนองการใช#งานแบนดHวิธที่เพิ่มมากขึ้น แตIมีประสิทธิภาพและมี

ความม่ันคงปลอดภัยเหมาะกับบริบทการนำไปใช#งานของภาครัฐมากข้ึน 

§ ITSM Tools จะมีการนำมาใช#เพ่ือรองรับการให#บริการของ สพร. ทั้งภายในและภายนอก

องคHกร โดยจะเน#นหนักไปที่บริการ Self-Service Support ทั้งการร#องขอการใช#บริการ 

(Service Request) และการแจ#งเหตุเสีย (Incident Report) ซ่ึงระบบจะรองรับการบริหาร

จัดการการร#องขอและเหตุเสียตามแนวปฏิบัติ ITILv4 และ มาตรฐาน ISO20000 

§ Knowledge Management for Customer Service เป{นการตIอยอดจากการนำเอา 

ITSM Tools มาใช#เพื่อบริหารจัดการการร#องขอใช#บริการและการบริหารจัดการเหตุเสีย

อยIางเป{นระบบ ทำให#สามารถนำข#อมูลดังกลIาวมาเป{นข#อมูลความรู#สำหรับพนักงานที่ทำ

หน#าท่ีในการให#บริการลูกค#าได#อยIางมีประสิทธิภาพ 

§ Hybrid Cloud Computing หนึ่งในโครงการที่บรรจุอยูIในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 

ปU (พ.ศ. 2566-2570) คือการพัฒนาการใช#งาน Cloud จาก Private Cloud ไปสูI Hybrid 

Cloud โดยจะมีการออกแบบการเชื่อมโยงระหวIาง Private Cloud และ Public Cloud ให#

มีความมั่นคงปลอดภัย บริหารจัดการได#อยIางมีประสิทธิภาพ และเป{นไปตามข#อบังคับและ

ข#อกฏหมายท่ีเก่ียวข#อง 

§ OS Containers ผลผลิตหนึ่งในการใช#งาน Hybrid Cloud Computing คือความสามารถ

ในการรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันในรูปแบบ Container-Based ซ่ึงมีสภาพแวดล#อม

เหมาะสมกับการพัฒนาซอฟตHแวรHในป`จจุบันที่ต#องการความหลากหลายและคลIองตัวของ

แพลตฟอรHมท่ีซอฟตHแวรHตIาง ๆ ทำงาน 

§ Unified Endpoint Management มีจุดประสงคHเพื่อให#การบริหารจัดการมาตรการด#าน

ความปลอดภัยไซเบอรHบนอุปกรณHตIาง ๆ เป{นไปตามแนวปฏิบัติขององคHกรอยIางสะดวกและ

มีประสิทธิภาพ 
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§ Data and Analytics Governance มีจุดประสงคHเพื่อให#การบริหารจัดการข#อมูลเป{นไป

ตามกรอบธรรมาภิบาลข#อมูลขององคHกร 

เทคโนโลยีในกรอบสีเหลืองในรูปท่ี 3 เป{นเทคโนโลยีท่ี สพร. กำลังประเมินถึงความเป{นไปได#ใน

การใช#งาน (อยู IในชIวง Innovation Trigger, Peak of Inflated Expectation และชIวงต#นของ Trough of 

Disillusionment) เนื่องจากยังมีป`จจัยเรื่องความเป{นไปได#ในการนำมาใช#กับบริบทภาครัฐ ความคุ#มคIาในการ

ลงทุน และความซับซ#อนของเทคโนโลยี อาทิ Desktop as a Service ที่มีมูลคIาในการลงทุนคIอนข#างสูง และ 

ต#องมีการปรับปรุงโครงสร#างพื้นฐานอยIางมีนัยยะสำคัญเพื่อรองรับบริการ แตIก็แลกมาด#วยความมั่นคง

ปลอดภัยในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรHขององคHกร หรือ Edge Computing ที่ยังไมIมีเทคโนโลยีท่ี

เป{นมาตรฐาน ยังผูกติดอยูIกับเจ#าของผลิตภัณฑH (Proprietary) อันสIงผลให#เกิดความยุIงยากในกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ#าง เป{นต#น 
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รูปท่ี  3 Gartner’s Hype Cycle สำหรับองค5กรขนาดกลางประจำปF ค.ศ. 2020 

ที่มา : https://www.gartner.com/smarterwithgartner/3-themes-emerge-from-the-gartner-hype-cycle-for-

midsize-enterprise-2020/ 

มีใช้งานเรียบร้อยแล้ว 

กําลงัดําเนินการติดตั 8ง 

กําลงัพิจารณา 
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นอกจาก Hype Cycle แล#ว สพร. ยังได#ดำเนินการศึกษาวิเคราะหHจากแนวโน#มกลยุทธHการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตHใช#งานประจำปU ค.ศ. 2021 ซึ่งจัดทำโดย Gartner เชIนเดียวกัน โดยมีรายละเอียด

สรุปดังรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี  4 แนวโนSมกลยุทธ5การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต5ใชSงานประจำปF ค.ศ. 2021 

ที่มา : https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/ 
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จากผลการศึกษาข#างต#น สรุปออกมาเป{นแนวโน#มกลยุทธHการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกนำมา

พิจารณาในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-2570) ดังน้ี 

§ Distributed Cloud 

เป{นลักษณะของการกระจายตัวของบริการ Public Cloud ไปยังสถานที่อื่น ๆ ซึ่งอยูIภายนอก 

Data Center ของ Cloud Provider แตIยังคงอยูIภายใต#การควบคุมของ Cloud Provider เหลIานั้น สIงผลให# 

Data Center สามารถตั้งอยูIที่ใดก็ได# แก#ป`ญหาเรื่องคIาความหนIวงสูง (Latency) และข#อบังคับเกี่ยวกับข#อมูล

ที่ไมIได#อยูIภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงจาก Public Cloud แบบรวมศูนยHไปเป{น Public Cloud แบบ

กระจายน้ีถือเป{นยุคใหมIของ Cloud Computing  

Distributed Cloud คือระบบคลาวดHยุคตIอไป กลIาวคือ แทนที่ระบบคลาวดHจะรวมศูนยHอยูIท่ี

เครื่อง Server ภายนอกแตIอาจกระจายไปยัง Data Center หลาย ๆ แหIงเพื่อตอบโจทยHเรื ่องกฎระเบียบ   

ตIาง ๆ ที่ต#องการให#ข#อมูลและการประมวลผลอยูIในบริเวณที่ต#องการ หรือต#องการลด Latency จากการสIง

ข#อมูลไปยัง Server ที่อยู Iไกล อยIางไรก็ตามแนวความคิด Distributed Cloud อาจจะยังคงเป{นเรื ่องของ

อนาคตที่ยังไมIมีความพร#อมใช#งานในอนาคตอันใกล# แตIเทคโนโลยีที่อยู Iในขอบเขตเดียวกับ Distributed 

Cloud ท่ี สพร. พิจารณาแล#ววIามีความเป{นไปได#ที่จะจัดอยูIในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-

2570) ประกอบด#วย 

1) Hybrid Cloud 

เป{นการผสานกันระหวIางระบบ Private Cloud และ Public Cloud นำมาใช#รIวมกัน 

เพื่ออุดข#อเสียของ Cloud ทั้งสองรูปแบบนี้ เพิ่มความยืดหยุIนในการจัดการ องคHกรอาจใช#ทรัพยากรการ

ประมวลผลของ Public Cloud และแอปพลิเคชันสำหรับกระบวนการบางอยIาง เลือกที่จะใช# Private Cloud 

เพื่อจัดเก็บข#อมูลที่มีการเชื่อมโยงกันผIานการเข#ารหัสการเชื่อมตIอ (Encrypted Connection) ชIวยให#รับสIง

ข#อมูลอยIางปลอดภัย Hybrid Cloud สามารถจัดการทรัพยากรแบบ Dynamic Resource Allocation และ

การย#ายข#อมูลระหวIาง Cloud (Migration among Clouds) องคHกรสามารถปรับเปลี ่ยนการใช#งานหรือ

โยกย#ายงาน (Workloads) ของคลาวดHภายใต#การบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (Unified Management) 

2) Platform-as-a-Service (PaaS) 

เป{นลักษณะการให#บริการด#าน Platform ที่ใช#งานบนระบบ Cloud สำหรับการพัฒนา 

Software และ Application โดยเตรียมสิ่งที่จำเป{นในการพัฒนา Software และ Application ไว#ครบแล#ว 

เชIน Web Application, Database Server, ระบบประมวลผลสIวนกลาง และ Middleware เป{นต#น โดย

บริการทั้งหมดจะทำงานภายใต#ระบบรักษาความปลอดภัยและสามารถเรียกใช#งานได#ผIาน Web Application 

ซ่ึงผู#ใช#สามารถนำไปใช#ในการปรับใช#และจัดการได#เอง ซ่ึงระบบ PaaS น้ันประกอบด#วยระบบปฏิบัติการ ระบบ

ฐานข#อมูล และระบบ Middleware ตัวอยIางเชIน Windows Server, Linux, Database เป{นต#น ชIวยให#เกิด

ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจขององคHกรมาข้ึน 
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3) Software-as-a-Service (SaaS) 

เป{นลักษณะการให#บริการด#านซอฟตHแวรHที่ใช#งานบนระบบ Cloud การให#บริการที่ชIวยให#

องคHกรสามารถเข#าถึงระบบได#หลากหลายผIานอินเทอรHเน็ต โดยที่ผู#ใช#งานอาจต#องติดตั้งหรือไมIต#องดาวนHโหลด

โปรแกรมมาติดตั้งไว#บนเครื่อง ด#วยหลักการและวิธีคิดของ SaaS นั้นเราสามารถนำมาปรับใช#ในการพัฒนา

ระบบของภาครัฐ หรือหากมีความจำเป{นที่ต#องใช#งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีใน SaaS อยูIแล#วจะชIวยให#เกิด

ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจขององคHกรมาข้ึน 

 

§ Anywhere Operations 

แนวโน#มป`จจุบันพบวIาผู#ใช#งาน เริ่มเปลี่ยนแปลงการใช#งานจากคอมพิวเตอรHตั้งโต®ะเป{นใช#มือถือ 

อุปกรณHแท็บแล็ต หรืออุปกรณHแสดงผลรูปแบบตIาง ๆ มากขึ้น ใช#งานหลายอุปกรณHพร#อมกัน พฤติกรรม

ผู#ใช#งานไมIจำเป{นต#องใช#งานในสถานที่ทำงาน ผู#ใช#สามารถเลือกใช#งานได#ทุกสถานที่และทุกเวลา ดังนั้นการ

พิจารณาจึงมีจำเป{นต#องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลIาว ต#องคำนึงถึงการสร#างแพลตฟอรHมที่สามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงได#หลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยIางยิ่งเพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบใหมI (New Normal) 

อาทิ Work From Home ท่ีต#องสามารถทำงานได#ทุกท่ีและทุกเวลา 

 

§ Cybersecurity Mesh 

องคHกรมีความจำเป{นต#องให#ความสำคัญกับ Cyber Security และเพิ่มขีดความสามารถของ

หนIวยงาน เพ่ือปMองกันการโจมตีและลดความรุนแรงจากการโจมตีทางไซเบอรHลงเน่ืองจาก 

§ แนวโน#มของกระบวนการทำงานมีการใช#ออนไลนHมากขึ้น และทำให#ข#อมูลมีโอกาสถูกเป�ดเผย

มากขึ้น ดังนั้น Data Transaction จึงเป{นที่ต#องการของ Cybercriminals เพื่อนำไปทำคลังข#อมูลในการ

เข#าถึงข#อมูลของผู#ใช#งานและใช#เพ่ือวางแผนดำเนินการเพ่ือประโยชนHอ่ืน 

§ ผู#ใช#งานและบุคลากรในองคHกรต#องการทำงานให#งIายขึ ้น โดยสามารถเชื ่อมตIออุปกรณH

เครือขIายภายในองคHกรได# ผIานมือถือหรือระบบท่ีใช#ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจทำให#เกิดชIองโหวIและมีโอกาสถูก

โจมตีผIานระบบเครือขIายภายในองคHกร 

§ ผู#ใช#งานและบุคลากรในองคHกรมีการเชื่อมตIอกับกระบวนการทำงานมากขึ้น การเชื่อมตIอ

ข#อมูลและเครือขIายข#อมูลจึงเป{นสิ่งจำเป{นเพื่อให#การทำงานมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขณะเดียวกันการดำเนินงานดังกลIาวเป{นชIองทางให#อาจเกิดชIองโหวIในการโจมตีได# ดังนั้นจำเป{นต#องมีนโยบาย

หรือกระบวนการปMองกันทางไซเบอรHท่ีมีการรIวมมือกับองคHกรท่ีเหมาะสม 

§ รูปแบบการโจมตีและความซับซ#อนของการโจมตีมีความแตกตIางมากขึ้น ดังนั้นจึงต#องมีการ

เฝMาระวังรูปแบบการโจมตีท่ีแตกตIางจากเดิมและมีการปรับปรุงข#อมูลอยIางตIอเน่ือง 
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§ Privacy-Enhancing Computing 

ตามผลการศึกษาของ Gartner การให#ความสำคัญในเรื ่องข#อมูลสIวนบุคคลในอนาคตจะให#

ความสำคัญถึงระดับการประมวลผลข#อมูล หรือ ในระดับของฮารHดแวรHของอุปกรณH ซึ ่งแม#ในป`จจุบัน 

เทคโนโลยีดังกลIาวจะยังคงอยูIในการจับตามองของ สพร. แตIในชั้นต#น การให#ความสำคัญกับการจัดเก็บข#อมูล

สIวนบุคคลตาม พระราชบัญญัติคุ#มครองข#อมูลสIวนบุคคล ถือเป{นความสำคัญระดับสูง เนื่องจาก กฏหมายมีผล

บังคับใช#อยIางเป{นทางการแล#ว 

พระราชบัญญัติคุ#มครองข#อมูลสIวนบุคคลท่ีเริ่มบังคับใช#ตั้งแตIเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เพ่ิม

ความเข#มงวดในการควบคุมข#อมูลสIวนบุคคล เพิ่มเติมสิทธิเจ#าของข#อมูล มีมาตรการแจ#งเหตุกรณีที่ข#อมูล

ร่ัวไหล และมีแนวทางในการกำกับดูแลผู#ท่ีเก็บรวบรวมข#อมูลสIวนบุคคล ให#ปฏิบัติตามมาตรการดูแลข#อมูลสIวน

บุคคล ทั้งนี้องคHกรจำเป{นต#องมีการเตรียมการ และปรับปรุงกระบวนการทางด#านดิจิทัล เพื่อให#สอดคล#องกับ 

พรบ.ข#อมูลสIวนบุคคลที่บังคับใช# รวมถึงปรับใช#เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อใช#ดูแลเรื่องการเข#าถึงและเก็บ

รักษาข#อมูลสIวนบุคคล 

 

§ Hyperautomation 

ตามผลการศึกษาของ Gartner ในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยี Automation มาเพื ่อชIวย 

แบIงเบาภาระการทำงานของพนักงาน หรือ แม#กระทั่งทดแทนการทำงานของพนักงาน อยIางไรก็ตามเพื่อให#

เหมาะสมกับบริบทขององคHกร การนำแนวโน#มหมวดนี้มาใช#ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-

2570) จะประกอบด#วย 

1) Digital Transformation 

ในป`จจุบันพัฒนาการของสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยIางรวดเร็ว 

เครือขIายอินเทอรHเน็ตได#เปล่ียนรูปแบบไปสูIการใช#เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให#ผู#คนจากท่ัวโลกสามารถเข#าถึงส่ือและ

ได#รับข#อมูลสารสนเทศจำนวนมากผIานสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอยIางรวดเร็ว สIงผลตIอการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม การผลักดันแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ควรให#ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร#าง Digital 

Literacy เพื่อให#บุคลากรได#รู#เทIาทันสื่อ (Media Literacy) รู#เทIาทันสารสนเทศ (Information Literacy) และ

รู#เทIาทันดิจิทัล (Digital Literacy and Digital Awareness) ที่ครอบคลุม และสามารถนำความรู#ที่ได#รับไปใช#

ในทางสร#างสรรคHและปลอดภัย 

2) Social Platform 

เนื่องจากการใช#งาน Social Media กำลังได#รับความนิยมอยIางสูงในป`จจุบัน ซึ่งเป{นชIองทางการ

สื่อสารและเชื่อมตIอผู#ใช#งานได#เป{นอยIางดี และมีฐานผู#ใช#จำนวนมาก ป`จจุบัน Application สIวนใหญIให#

ความสำคัญกับ Social Platform อยIางมากจึงมีการออกแบบและพัฒนาให#สามารถแชรHข #อมูลจาก 

Application ไปสูI Social Platform ได#อยIางสะดวก รวดเร็ว ความงIายในการใช#งาน ทำให#ผู#ใช#งานควบคุม

การเผยแพรIข#อมูลได#ด#วยตนเอง ข#อมูลจะถูกสIงตIอในวงกว#างและแพรIกระจายในเวลาอันสั้น ดังนั้นองคHกรหรือ
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หนIวยงานภาครัฐ หากต#องการกระตุ#นหรือสร#างการมีสIวนรIวมจึงควรให#ความสำคัญกับ Social Platform 

เชIนกัน 

3) Robotic Process Automation (RPA) 

เพื่อเป{นการลดภาระของการทำงานที่มีขั้นตอนซ้ำ ๆ แตIมีปริมาณงานมาก และมีความสุIมเสี่ยง

ตIอการเกิดความผิดพลาดสIวนบุคคล (Human Error) และเพ่ือเป{นการพัฒนาบุคลากรให#มีทักษะในการทำงาน

ด#านอื่น ๆ ที่ต#องใช#ทักษะด#านความคิด การตัดสินใจ หรือ การวิเคราะหHมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีอาจจะยังเข#ามา

ทดแทนไมIได# ซึ่งจะเป{นการแก#ไขป`ญหาเรื่องกรอบจำนวนบุคลากรที่ไมIสามารถเพิ่มจำนวนได# โดยการ Re-

Skill บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีมีข้ันตอนซ้ำ ๆ ไปทำงานในสายงานท่ีองคHกรมีความต#องการ 

 

3.1.2 นโยบายระดับชาติท่ีเก่ียวข8อง  

รัฐบาลได#กำหนดให#ยุทธศาสตรHชาติ 20 ปU (พ.ศ. 2561-2580) เป{นแนวทางการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว และเป{นจุดเริ่มต#นของการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ และ แผนแมIบทด#าน

ตIาง ๆ รวมถึงแผนปฏิบัติการ หรือ แผนปฏิบัติราชการของหนIวยงานภาครัฐ การยกระดับหนIวยงานภาครัฐให#

เป{นรัฐบาลดิจิทัล เป{นหนึ่งในภารกิจที่รัฐบาลให#ความสำคัญซึ่งมีการกำหนดเปMาหมายของการพัฒนาที่สำคัญ

เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนHสIวนรวม” และมุIงเน#น

ไปที่การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข#อมูลขนาดใหญI ระบบการทำงานที่เป{นดิจิทัลเข#ามาประยุกตHใช#อยIางคุ#มคIา 

และมีการกำหนดยุทธศาสตรHสำหรับเป{นแนวทางขับเคล่ือนเปMาหมายดังกลIาวให#บรรลุผลอยIางเป{นรูปธรรม  

จากการวิเคราะหHนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข#องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU 

(พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. จะมีหลัก ๆ อยูI 2 แผน ดังน้ี  

1. (ร Gาง) แผนแมGบทและแผนปฏิบัต ิการด8านโครงสร8างพื ้นฐานเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ระยะ 5 ป�  

(พ.ศ. 2564 – 2568)1  

มีวัตถุประสงคHหลักเพื่อให#เป{นกรอบนโยบายที่ชัดเจนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาโครงสร#าง

พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศตIอไปในระยะเวลา 5 ปUและ 10 ปU นับจากนี้โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อน

ด#วยการบูรณาการในด#านตIางๆ เพื่อให#หนIวยงานภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติการรIวมกันได#อยIางมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด#วย 5 ยุทธศาสตรH โดยมียุทธศาสตรHท่ีเก่ียวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได#แกI  

 

ยุทธศาสตรYที่ 1 การพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลด8านการติดตGอสื่อสาร แพรGเสียงและแพรG

ภาพ มุIงพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลด#านการติดตIอสื่อสาร แพรIเสียง และแพรIภาพ ให#เข#าถึงและ

ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งตัวเมือง พื้นที่ชนบท และพื้นที่ชายขอบที่หIางไกล เพื่อสIงเสริมและ

สนับสนุนให#เกิดการประยุกตHใช#และการใช#ประโยชนHจากโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเหลIานั้น และ

นำไปสูIการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 
1 https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/Draft%20Master%20Plan_TH%20for%20Download(1)(1).pdf 
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ยุทธศาสตรYที่ 2 การพัฒนาศูนยYข8อมูลและการเชื่อมโยงไปยังตGางประเทศ โดยมีเปMาหมายสำคัญ เกิดการ

ประยุกตHใช#งานคลาวดHมากข้ึนในการเปล่ียนแปลงโครงสร#างของบริษัทและองคHกรตIาง ๆ ในภาครัฐ และเอกชน 

(Digital Transformation) โดยสนับสนุนการสร#างพันธมิตรรIวมกันระหวIางผู#ให#บริการข#อมูลระดับโลก ภาครัฐ 

และ ภาคเอกชน ให#ต้ังศูนยHข#อมูลรIวมกันในประเทศไทย  

 

ยุทธศาสตรYที่ 3 การพัฒนาบริการสำหรับโครงสร8างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล มุIงพัฒนาบริการสำหรับ

โครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสIงเสริมและสนับสนุนให#เกิด การประยุกตHใช#และการใช#ประโยชนHจาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมI โดยให#ความสำคัญกับการสIงเสริมการพัฒนาบริการให#แกIภาคประชาชน เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม สนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เชIน ความปลอดภัยสาธารณะ (Public 

Safety) บริการด#านสุขภาพ (Health Care) เป{นต#น ที่มีความอัจฉริยะและอัตโนมัติเพื่อกระตุ#นให#เกิดการใช#

บริการภาครัฐและยกระดับความเป{นอยูIของภาคประชาชน และสIงเสริมให#มีการพัฒนาแพลตฟอรHมหรือแอป

พลิเคชันด#านบริการภาครัฐ ซ่ึงตIอยอดจากศูนยHดิจิทัลชุมชน  

ตัวชี ้วัดสำคัญ ได#แกI จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที ่ให#บริการประชาชน 

หนIวยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนหรือตIอยอดจากเดิม ไมIน#อยกวIา 3 บริการตIอปU 

 

ยุทธศาสตรYท่ี 4 การพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐานท่ีสำคัญทางสารสนเทศ มุIงพัฒนาและยกระดับความม่ันคงและ

ความปลอดภัยทางไซเบอรHให#แกIโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานด#าน

โครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของหนIวยงานด#านโครงสร#างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (Critical 

Informational Infrastructure: CII) โดยมีแนวทางสำคัญ คือ สIงเสริมการบูรณาการด#านการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรHระหวIางหนIวยงานที่เกี ่ยวข#อง สIงเสริมความรIวมมือระหวIางหนIวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ในการสร#างสภาพแวดล#อมทางไซเบอรHที่ปลอดภัย และสIงเสริมและพัฒนาความรู#ทักษะ และ

เคร่ืองมือสร#างความตระหนักรู#และการเตรียมความพร#อมด#านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรHให#แกIภาคสIวนท่ี

เก่ียวข#อง  

ตัวชี ้วัดสำคัญ ได#แกI มีบุคลากรด#านความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอรHในหนIวยงานรัฐ  

หนIวยงานด#านโครงสร#างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (CII) และหนIวยงานด#านโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัลหลักของประเทศไมIน#อยกวIา 12,000 คน 

 

ยุทธศาสตรYที่ 5 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล มุIง

พัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสม ทั้งในด#านข#อมูล นวัตกรรม และทุนมนุษยHเพื่อสIงเสริมให#เกิดการใช#ประโยชนH

จ าก เทค โน โลย ี ด ิ จ ิ ท ั ล และจากข# อม ู ล  ( Data Driven) โ ดยม ี เ ป M า หมายสำค ัญ  ค ื อ  ม ี ข# อ มู ล 

โครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลจากหนIวยงานได#รับการบูรณาการผIานระบบข#อมูล และนำไปประมวลผล 

เพื่อใช#ในการวางแผนและออกนโยบายของประเทศ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด#านโครงสร#างพื้นฐาน
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เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการสำหรับโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถตIอยอดให#เกิดการบริการ

ดิจิทัลรูปแบบใหมI โดยสร#างความรIวมมือ ตลอดจนการรIวมลงทุนระหวIางภาครัฐและเอกชน และสIงเสริมการ

พัฒนากำลังคนด#านโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลรIวมกับ ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และองคHกร

ภาคเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญให#เกิดความรIวมมือ ในรูปแบบพันธมิตร (In-Process Partner) 

ตัวชี ้วัดสำคัญ ได#แกI จำนวนความรIวมมือในการรIวมกันพัฒนาวิจัยและพัฒนาในด#าน 

โครงสร#างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลระหวIางภาครัฐและเอกชนไมIน#อยกวIา ร#อยละ 80 ของโครงการท้ังหมด และ

กำลังคนด#านดิจิทัลได#รับการรับรองความสามารถหรือมาตรฐานจากหนIวยงานมาตรฐานที่สอดคล#องกับระดับ

สากล เพ่ิมข้ึนร#อยละ 5 ในแตIละปU 

 

ทั้งนี้ โครงการสำคัญที่ สพร. รIวมดำเนินการ ได#รับการบรรจุในแผนปฏิบัติการด#านโครงสร#าง

พ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2564 – 2568)2 ได#แกI  

§ โครงการพัฒนา Advanced Big Data, Cloud and Data Center ขับเคลื่อน โครงสร#างพื้นฐานที่สำคัญ

ในการขับเคล่ือน เศรษฐกิจดิจิทัล (G-ABCD) 

§ โครงการพัฒนาแพลตฟอรHมการให#บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service Platform) 

§ โครงการสIงเสริมการใช#งานมาตรฐานความปลอดภัยทางด#านข#อมูล (Data Trustmark) 

§ โครงการพัฒนาความตระหนักรู#ด#านความปลอดภัยทางไซเบอรHในหนIวยงานด#านโครงสร#างพื้นฐานท่ี

สำคัญทางสารสนเทศ และหนIวยงานภาครัฐ (Cybersecurity Awareness for CII Organizations and 

Government Agencies) 

§ โครงการรายการชุดข#อมูลด#านโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลแหIงชาติ (National Digital Data 

Catalogue) 

§ โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร ด#านโครงสร#างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (Up-Re-New Skills) 

 

2. (รGาง) นโยบายและแผนวGาด8วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรY พ.ศ. 2565 – 25703  

เป{นแผนแมIบทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรHของประเทศไทย ในการพัฒนาความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรHในภาพรวมที่ครอบคลุมในทุกมิติและเพื่อใช#เป{นกรอบแนวทางการดำเนินการด#าน

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรHของประเทศ มีเปMาหมายให#บริการท่ีสำคัญของประเทศไทยมีความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรH เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด#วย 4 ยุทธศาสตรH โดยมียุทธศาสตรHท่ี

เก่ียวข#องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได#แกI  

 

 
2 https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/2_%20Draft%20Action%20Plan_TH%20for%20download.pdf 
3 https://drive.ncsa.or.th/s/FymnjXEBkGEWZAo 
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ยุทธศาสตรYที่ 1 : สร8างศักยภาพของหนGวยงานระดับชาติให8มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีเปMาหมาย มีการ

บริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรHแบบบูรณาการในระดับชาติ มีการแบIงป`นข#อมูลภัย

คุกคามทางไซเบอรHอยIางมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรYท่ี 2 สร8างบริการภาครัฐ และโครงสร8างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให8มีความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอรYและฟ��นคืนสูGสภาพปกติได8 โดยมีเปMาหมายในการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้ัน

ต่ำสำหรับหนIวยงาน ภาครัฐและหนIวยงานโครงสร#างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และปกปMองระบบข#อมูล

และเครือขIายของหนIวยงานภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตรYที่ 3 บูรณาการความรGวมมือเพื่อเตรียมความพร8อมในการรับมือทางไซเบอรYและฟ��นคืนสูGสภาพ

ปกติได8 โดยมีเปMาหมายให#เกิดการประสานความรIวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ เพื่อเตรียม

ความพร#อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรHและการฟ°±นคืนสูIสภาพปกติ 

 

ยุทธศาสตรYที่ 4 สร8างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรYของประเทศ (บุคลากร 

องคYความรู8 และเทคโนโลยี)โดยมีเปMาหมายสำคัญ ได#แกI พัฒนาบุคลากรด#านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรHเพ่ือ

รองรับความต#องการของประเทศ และสIงเสริมให#บุคลากรทุกภาคสIวนมีความตระหนักรู#ด#านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรH 
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ตารางท่ี  4 เปรียบเทียบนโยบายและแผนกับดSานท่ีเก่ียวขSอง 

 

 

Infrastructure and 

Security 
Data-Driven Service Platform 

Human and Smart 

Office 

(ร;าง) แผนแม;บทและแผนปฏิบัติการดNานโครงสรNางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 5 ป[ (พ.ศ. 2564 – 2568) 

ยุทธศาสตรeที่ 2  

การพัฒนาศูนยeขNอมูลและการเชื่อมโยง

ไปยังต;างประเทศ 

เกิดการประยุกตHใชOงานคลาวดH

มากข ึ ้นในการเปล ี ่ยนแปลง

โครงสรOางของบริษัทและองคHกร 

ตWางๆ ในภาคร ัฐ และเอกชน 

(Digital Transformation) โดย

สนับสนุนการสรOางพ ันธม ิตร

รW วมก ันระหวW างผูO ใหOบร ิการ

ขOอมูลระดับโลก ภาครัฐ และ 

ภาคเอกชน ใหOต ั ้งศ ูนยHขOอมูล

รWวมกันในประเทศไทย 

    

ยุทธศาสตรeที่ 3 การพัฒนาบริการ

สำหรับโครงสรNางพื้นฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

  - พัฒนาบริการสำหรับ

โครงสรOางพื้นฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อสWงเสริมและ

สนับสนุนใหOเกิดการประยุกตH

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมW 

- สนับสนุนการพัฒนา

บริการดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เชWน 

ความปลอดภัยสาธารณะ 

(Public Safety) บริการดOาน

สุขภาพ (Health Care) 

สW ง เ ส ร ิ ม ใ หO ม ี ก า ร พ ั ฒ น า

แพลตฟอรHมหรือแอปพลิเคชัน

ดO า นบร ิ ก า รภาคร ั ฐ ซ ึ ่ ง ตW อ

ยอดจากศูนยHดิจิทัลชุมชน 
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Infrastructure and 

Security 
Data-Driven Service Platform 

Human and Smart 

Office 

ตัวชี้วัด ไดOแกW จำนวนบริการ

อัจฉริยะ (Smart Service) ที่

ใหOบริการประชาชน รัฐ และ

ภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือตWอ

ยอดจากเดิม ไมWนOอยกวWา 3 

บริการตWอป5 

ยุทธศาสตรeที่ 4 การพัฒนาโครงสรNาง

พื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ 

- บ ูรณาการดO านการร ักษา

ความม ั ่นคงปลอดภัยทางไซ

เบอ รH ร ะหวW า งหนW ว ย ง านที่

เกี่ยวขOอง  

- สWงเสริมความรWวมมือระหวWาง

หนWวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

   สWงเสริมและพัฒนาความรูO

ทักษะ และเครื่องมือสรOาง

ความตระหนักรูOและการ

เตรียมความพรOอมดOานความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรH

ใหOแกWภาคสWวนที่เกี่ยวขOอง 

ตัวชี้วัด ไดOแกW มีบุคลากรดOาน

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ

เบอรHในหนWวยงานรัฐ  

ไมWนOอยกวWา 12,000 คน 

ยุทธศาสตรeที่ 5  

การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาโครง 

สรNางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 สWงเสริมใหOมีขOอมูลโครงสรOาง

พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลจาก 

หนWวยงานไดOรับการบูรณา

การผWานระบบขOอมูล และ

นำไปประมวลผล เพื่อใชOใน

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน

ดOานโครงสรOางพื้นฐานทค

โนโลยีดิจิทัล และบริการ

สำหรับโครงสรOางพื้นฐาน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถตWอ

ยอดใหOเกิดบริการดิจิทัล

 สWงเสริมการพัฒนากำลังคน

ดOานโครงสรOางพื้นฐานทคโนโล

ยีดิจิทัลรWวมกับภาค 

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 

และองคHกรภาคเอกชนที่มี

ความเชี่ยวชาญใหOเกิดความ 
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การวางแผนและออก

นโยบายของประเทศ 

รูปแบบใหมWตัวชี้วัด ไดOแกW 

จำนวนความรWวมมือในการ

รWวมกันพัฒนาวิจัยและพัฒนา

ในดOานโครงสรOางพื้นฐาน

เทคโนโลยีดิจิทัลระหวWาง

ภาครัฐและเอกชนไมWนOอยกวWา 

รOอยละ 80 ของโครงการ

ทั้งหมด 

 

รWวมมือ ในรูปแบบพันธมิตร 

(In-Process Partner) 

(ร;าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 

ยุทธศาสตรeที่ 1 พัฒนาบริการที่สะดวก 

และเขNาถึงง;ายดNวยรัฐบาลดิจิทัล 

  โครงการสำคัญ ไดOแกW  

- โครงการระบบการแจOง

เตือนสิทธิและชWวยเหลือใน

การรับสวัสดิการของ

ประชาชนตลอดชWวงชีวิต  

- โครงการระบบตWอยอด

ขOอมูลกลางดOานสวัสดิการ 

เพื่อใหOบริการผWาน Citizen 

Portal  

- โครงการระบบต Wอยอด 

Digital Transcript 
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ยุทธศาสตรeที่ 2 สรNางมูลค;าเพิ่มและ

อำนวยความสะดวกแก;ภาคธุรกิจดNวย

รัฐบาลดิจิทัล 

-  - โครงการพัฒนาระบบ  

Biz Portal ใหOครอบคลุม

ขOอมูลและบริการตลอดหWวง

โซWมูลคWาของ SME ณ จุด

เดียว  

- โครงการแพลตฟอรHม

วิเคราะหHแนวโนOม

ตลาดแรงงานของประเทศ 

(Labour Big Data 

Analytics) 

  

ยุทธศาสตรeที่ 3 ส;งเสริมการมีส;วนร;วม

ของประชาชน และเปxดเผยขNอมูลเปxด

ภาครัฐ 

 - โครงการพัฒนาระบบ

กลางดOานกฎหมาย (Law 

Portal)  

- โครงการพัฒนาศูนยHกลาง

ขOอมูลเป�ดภาครัฐสWงเสริม

การเป�ดเผย และใชO

ประโยชนHจากขOอมูล (Open 

Data)  

โครงการภาษีไปไหน 

(งบประมาณทOองถิ่น) 

โครงการเชื่อมตWอระบบ  

e-Budgeting กับระบบ 

GFMIS ระบบ e-GP และ 

ระบบ eMENSCR 

 

ยุทธศาสตรeที่ 4 บูรณาการขNอมูลและ

กระบวนงานระหว;างหน;วยงานภาครัฐ 

 - โครงการพัฒนาศูนยH

แลกเปลี่ยนขOอมูลกลาง

ภาครัฐ (Government 

Data Exchange) 

โครงการ Digital 

Government Tech Stack 

โครงการศูนยHเทคโนโลยีและ

 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล

ระหวWางหนWวยงานรัฐ (Digital 

Capability) 
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- โครงการเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนขOอมูล

กระบวนงานภาครัฐ (One 

ID One Project) 

นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 

(DGTi) 

(ร;าง) นโยบายและแผนว;าดNวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรe พ.ศ. 2565 – 2570 

ยุทธศาสตรeที่ 1 : สรNางศักยภาพของ

หน;วยงานระดับชาติใหNมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

บริหารจัดการการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอรHแบบ

บูรณาการในระดับชาติ 

แบWงป�นขOอมูลภัยคุกคามทาง 

ไซเบอรHอยWางมีประสิทธิภาพ 

   

ยุทธศาสตรeที่ 2 สรNางบริการภาครัฐ 

และโครงสรNางพื้นฐานสำคัญทาง

สารสนเทศใหNมีความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอรeและฟ��นคืนสู;สภาพปกติไดN 

กำหนดมาตรการการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยขั้นต่ำ

สำหรับหนWวยงาน และปกป�อง

ระบบขOอมูลและเครือขWายของ

หนWวยงานภาครัฐ 

    

ยุทธศาสตรeที่ 3 บูรณาการความ

ร;วมมือเพื่อเตรียมความพรNอมในการ

รับมือทางไซเบอรeและฟ��นคืนสู;สภาพ

ปกติไดN  

 

ประสานความรWวมมือทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนภายในประเทศ 

เพื่อเตรียมความพรOอมในการ

รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรH

และการฟ��นคืนสูWสภาพปกต ิ

    

ยุทธศาสตรeที่ 4 สรNางขีดความ 

สามารถในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรe 

    พัฒนาบุคลากรดOานความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอรHเพื่อ

รองรับความตOองการ ของ

ประเทศ และสWงเสริมใหO
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ของประเทศ(บุคลากร องคeความรูN 

และเทคโนโลยี) 

บุคลากรทุกภาคสWวนมีความ

ตระหนักรูOดOานความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรH 
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จากการวิเคราะหHนโยบายระดับชาติที่เกี ่ยวข#องกับรัฐบาลดิจิทัล พบวIารัฐบาลพยายามสIงเสริม

ผลักดันให#มีการเปลี่ยนแปลงโดยการผลักดันให#สามารถสร#างสรรคH และใช#ประโยชนHจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยIางเต็ม

ศักยภาพ มาตั้งแตIปU พ.ศ. 2558 โดยมีการวางแผนออกนโยบายการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวและระยะส้ัน 

เพื่อเป{นจุดเริ่มต#นของการปรับเปลี่ยนหนIวยงานภาครัฐให#เป{นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการยกระดับการให#บริการของ

หนIวยงานภาครัฐด#วยการประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัลกับการบริการและการปฏิบัติงานภายใน ซึ่งสามารถสรุป

ใจความสำคัญของนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข#องกับการประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัลกับบริการและการปฏิบัติงาน

ภายใน ดังน้ี 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในองคHกร 

2) การเพ่ิมทักษะด#านดิจิทัลให#บุคลากร มีความรู# ความเช่ียวชาญ เพ่ือยกระดับศักยภาพองคHกร 

3) การเป{นองคHกรต#นแบบท่ีประยุกตHใช#งานดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน 

 

3.1.3 สรุปการวิเคราะหYป�จจัยภายนอก 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญ จากการวิเคราะหHพบวIาจะมีเทคโนโลยีดิจิทัลแนวใหมIถูก

พัฒนาคิดค#นขึ้นมาใหมIเรื่อย ๆ และมีคIอนข#างหลากหลาย เพื่อให#เหมาะสมและรองรับการนำไปใช#งานในองคHกร

ตIาง ๆ ซึ ่งบางเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลที ่ได #กลIาวข#างต#น สพร. ก็เร ิ ่มนำมาดำเนินการประยุกตHใช#งานภายใน  

บางเทคโนโลยีดิจิทัลก็ยังอยูIในชIวงที่กำลังศึกษาความเป{นไปได#ของการนำมาประยุกตHใช# เพราะการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหมIมาใช#กับบริการหรือการปฏิบัติงานภายใน อาจจะมีคIาใช#จIายท่ีคIอนข#างสูงและไมIคุ#มคIาตIอการลงทุน และ

เมื่อวิเคราะหHนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข#องกับรัฐบาลดิจิทัลจะพบวIาในชIวง 6 ปUที่ผIานมา รัฐบาลพยายามผลักดัน

ให#มีการเปลี่ยนแปลงเป{น “ไทยแลนดH 4.0” และ “ดิจิทัลไทยแลนดH” ที่สามารถสร#างสรรคH และใช#ประโยชนHจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลอยIางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข#อมูล ทุนมนุษยH และทรัพยากรอ่ืนๆ 

เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไปสูIความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งผลักดันให#หนIวยงานภาครัฐ

ยกระดับการให#บริการ เพ่ืออำนวยสะดวกและงIายตIอการเข#าถึงบริการของหนIวยงานภาครัฐ 

ซึ ่งจากป`จจัยภายนอกทั้งสองด#าน สามารถนำมาสรุปเป{นใจความสำคัญของการเปลี ่ยนแปลง

เทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายระดับชาติที่สIงผลตIอการออกแบบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-

2570) ได#ด#งน้ี 
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ตารางท่ี  5 สรุปความสำคัญของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายระดับชาติ 

ใจความสำคัญของนโยบายระดับชาติท่ี

เก่ียวข8องกับการประยุกตYใช8เทคโนโลยีดิจิทัล

กับบริการและการปฏิบัติงานภายใน 

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีความเปXนไปได8และเก่ียวข8อง 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การปฏิบัติงานภายในองคHกร 

1. Distributed Cloud (IaaS, Hybrid cloud 

computing) 

2. Anywhere Operations (Cloud office) 

3. Hyperautomation (Digital transformation, 

Social Platform, RPA) 

4. AI Engineering (Machine Learning) 

การเพิ่มทักษะด#านดิจิทัลให#บุคลากร มีความรู# 

ความเช่ียวชาญ เพ่ือยกระดับศักยภาพองคHกร 

1. Anywhere Operation (Cloud office) 

2. Hyper Automation (Digital Transformation, 

RPA) 

3. Digital Literacy/Awareness 

การเป{นองคHกรต#นแบบที่ประยุกตHใช#งานดิจิทัล

กับการปฏิบัติงาน 

1. Cybersecurity Mesh (Unified Endpoint 

Management) 

2. Privacy-Enhancing Computing (Data 

Governance) 

 

จากบทสรุปข#างต#น ถือเป{นโอกาสอันดีที่ทั้งแนวนโยบายจากรัฐบาลก็เป�ดโอกาสให#หนIวยงานภาครัฐ 

ได#ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให#บริการด#วยการประยุกตHใช#งานเทคโนโลยีดิจิทัลกับบริการและกระบวนการปฏิบัติงาน  

แตIอยIางไรก็ตามองคHกรในการประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงานต#องพิจารณาป̀จจัยอื่น ๆ เพื่อคัดเลือก

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมและคุ#มคIาตIอการลงทุนกับองคHกรเพ่ิมเติม 
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3.2 วิเคราะหPปWจจัยภายใน 

การวิเคราะหHป`จจัยภายในเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566–2570) ของ 

สพร. จะเน#นการวิเคราะหHอยูI 2 หัวข#อหลัก ๆ คือ  

1) ภารกิจของ สพร. ท่ีจะเน#นยุทธศาสตรHท่ี 5 นำ สพร. สูIองคHกรดิจิทัล ของแผนปฏิบัติการ ระยะ 

5 ปU (พ.ศ. 2566–2570) ของ สพร. เปMาหมาย แผนงานและกลไกของยุทธศาสตรHที่ 5 นี้ คือปรับเปลี่ยน สพร. 

ให#เป{นองคHกรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง (Digital Capability) ทั้งในสIวนของบุคลากร (People) กระบวนงาน 

(Process) และเทคโนโลยี (Technology) โดยเน#นให#ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี ดิจ ิท ัลมาเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมุIงเน#นการ Lean Process / Lean ทรัพยากรเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการ

ทำงานให#มีความคลIองตัว (Agile) รวดเร็ว  มีความถูกต#อง ได#อยIางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

เสริมสร#างขีดความสามารถด#านเทคโนโลยีสารสนเทศขององคHกรให#รองรับการทำงานในรูปแบบ New 

Normal พัฒนานวัตกรรมการทำงาน ที่จะสามารถลดต#นทุนการดำเนินงาน เกิดการใช#งานรIวมกันเพื่อเป{น

ต#นแบบให#ภาครัฐ 

2) การวิเคราะหHประเด็นป`ญหาและความต#องการในประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงานเพื่อสIงเสริมการดำเนินงานภายใน สพร. ให#มีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นป`ญหาและความต#องการน้ี

ได#มาจากผลสำรวจที่ผIานการสำรวจกับผู#บริหารของ สพร. เพื่อให#ทราบประเด็นป̀ญหาและความต#องการอยIาง

แท#จริงจากผู#ท่ีเป{นเจ#าของกระบวนงาน 

3) ผลการประเมินความเสี ่ยงในการดำเนินงานของ สพร. ด#านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology : IT) จะมาชIวยประเมินผลกระทบตIอการดำเนินการการประยุกตHใช#เทคโนโลยี

ดิจิทัลภายในองคHกร โดยปUที่ผIานการประเมินความเสี่ยงจะเน#นการประเมินความเสี่ยงด#านการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบ (Cyber Security) และการคุ#มครองข#อมูลสIวนบุคคล (Data Privacy)  

 

3.2.1 ภารกิจของ สพร.   

ขณะที่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสHมุIงเน#นไปที่การปรับเปลี่ยนหนIวยงานของรัฐให#เป{นดิจิทัลเพื่อให#การ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและการให#บริการประชาชนของหนIวยงานของรัฐด#วยเทคโนโลยี รัฐบาล

ดิจิทัลมีเปMาหมายชัดเจนในการยกระดับกระบวนการทำงานและการให#บริการประชาชนด#วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

เหมาะสมโดยคำนึงถึง ความต#องการ ความสะดวกสบายและประโยชนHของประชาชนเป{นสำคัญ มีการเป�ดเผย

ข#อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสร#างความโปรIงใส สIงเสริมการมีสIวนรIวมของประชาชน และนำไปสูIการ

พัฒนาให#เกิดนวัตกรรมในทุกระดับ รวมทั้งการสร#างระบบการบริหารจัดการข#อมูลที่มีประสิทธิภาพในทุก

ขั้นตอนเพื่อให#ข#อมูลภาครัฐมีความถูกต#อง ครบถ#วน เป{นป`จจุบัน เพื่อสามารถนำข#อมูลไปใช#เพื่อการเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข#อมูลระหวIางกัน รวมถึงบูรณาการการทำงานรIวมกันได#อยIางสะดวก รวดเร็วและมั่นคง

ปลอดภัย นำไปสูIการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อแก#ไขป`ญหาและตอบสนองตIอความต#องการของประชาชนได#
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อยIางถูกต#องแมIนยำมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยมีสำนักงานเป{นหนIวยงานกลางของระบบ

รัฐบาลดิจิทัล ทำหน#าที่ให#บริการสIงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหนIวยงานของรัฐและหนIวยงานอ่ืน

เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้ง ให#สำนักงานเป{นหนIวยงานทำหน#าที่อำนวยการและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมายเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อัน

เป{นไปตามเจตนารมณHของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) พ.ศ. 2561 

รวมทั้ง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให#บริการภาครัฐผIานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติ

การ ระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. ทั้งนี้ สำนักงานจึงกำหนดวิสัยทัศนH ยุทธศาสตรH แผนงาน ไว#

ดังน้ี 

 

รูปท่ี  5 แนวทางการขับเคล่ือนการดำเนินงานของสำนักงาน 

 

สพร. ได#มีการจัดกลุIมหนIวยงานภาครัฐโดยแบIงตามระดับความพร#อมออกเป{น 3 ระดับ ได#แกI  

Tier1 กลุIม Advance International คือ หนIวยงานภาครัฐที่มีความพร#อมอยูIในระดับสูง สพร. 

จะให#การสนับสนุนในเรื่องของมาตรฐานตIาง ๆ รวมถึงนวัตกรรมที่จะให#หนIวยงานในระดับนี้นำไปใช#ตIอยอด

สำหรับการดำเนินงานได#ทันที   

Tier 2 กลุIม Agenda Based คือหนIวยงานภาครัฐที่เป{นหนIวยงานขับเคลื่อนในกลุIมเรื่องสำคัญ 

(Focus Area) 10 ด#าน ที่กำหนดไว# หนIวยงานภาครัฐในระดับนี้เป{นทั้งหนIวยงานในระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติที่จะรIวมกันขับเคลื่อนงานตามกลุIมเรื่องสำคัญ โดยที่สำนักงานจะจัดให#มีเครื่องมือตIาง ๆ สำหรับ

นำไปใช# เชIน Service Portal, Common Platform เป{นต#น  
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Tie 3  กล ุ I ม  Area Based & The Rest of Government ค ื อหน I วยงานภาคร ั ฐท ั ้ งหมด

นอกเหนือจากที่อยูIใน Tier 1-2 และหนIวยงานระดับท#องถิ่น สพร. จะสนับสนุนงานพื้นฐานตIาง ๆ เพื่อให#

หนIวยงานปรับตัวและเตรียมความพร#อมท่ีจะปรับเปล่ียนหนIวยงานให#เป{นดิจิทัลตIอไป  

จากแนวทางการขับเคลื่อนจะเห็นวIา สพร. ได#ให#ความสำคัญตIอการขับเคลื่อนหนIวยงานภาครัฐ

ในทุกกลุIม โดยมุIงเน#นกลุIมหนIวยงานใน Tier2 เป{นหลัก เนื่องจากเป{นกลุIมหนIวยงานภาครัฐที่จะเข#ามามี

บทบาทสำคัญตIอการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงจะเป{นกำลังสำคัญตIอการขับเคล่ือนงานตามกลุIมเรื่อง

สำคัญท่ีจะนำไปสูIผลสำเร็จของการดำเนินงานอยIางเป{นรูปธรรมตIอไป 

 

 

รูปท่ี  6  ยุทธศาตร5ท่ี 1 ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. 
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รูปท่ี  7 ยุทธศาตร5ท่ี 2  ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. 

 

 
รูปท่ี  8 ยุทธศาตร5ท่ี 3  ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. 
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รูปท่ี  9 ยุทธศาตร5ท่ี 4  ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. 

 

 
รูปท่ี  10 ยุทธศาตร5ท่ี 5  ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร.
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องคHประกอบของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566 - 2670) ของ สพร. ประกอบด#วย 5 

ยุทธศาสตรH ได#แกI 

ยุทธศาสตรHท่ี 1  ขับเคล่ือนให#เกิดบริการดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให#บริการประชาชน 

ยุทธศาสตรHท่ี 2  ขับเคล่ือนนวัตกรรมดิจิทัลและธรรมาภิบาลข#อมูลเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรHท่ี 3  ปรับเปล่ียนการบริหารงานภาครัฐให#อยูIในรูปแบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตรHท่ี 4  ยกระดับกำลังคนดิจิทัลและพัฒนามาตรฐาน 

ยุทธศาสตรHท่ี 5 นำ สพร. สูIองคHกรดิจิทัล 

 

 

3.2.2 ประเด็นปWญหาและความต.องการ 

จากการดำเนินการสำรวจประเด็นป`ญหาและความต#องการในการประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการปฏิบัติงานผIานทางผู#บริหารองคHกรในชIวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ได#ข#อสรุปดังน้ี 

1) สรุปประเด็นป�ญหาในแตGละด8าน 

§ ด8านกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

- มีข้ันตอนปฏิบัติหลายข้ันตอน เชIน ข้ันตอนในการขออนุมัติมีหลายลำดับ 

- กระบวนการปฏิบัติงานไมIเอ้ือตIอการใช#งานด#านดิจิทัล 

§ ด8านข8อมูลท่ีใช8ในการปฏิบัติงาน (Data) 

- การปฏิบัติงานยังต#องเก็บ-สIงข#อมูลในรูปแบบเอกสาร สIงผลให#สIงตIอข#อมูลได#ลIาช#า หรือ

ข#อมูลไมIปรับปรุง 

- ข#อมูลที่มาจากต#นทางสIงมาในรูปแบบกระดาษ แตIเมื่อสIงมายังกระบวนการที่รับผิดชอบ 

จำเป{นต#องทำการแปลงข#อมูลในอยูIเป{นดิจิทัลซึ่งยังไมIสามารถนำข#อมูลดิจิทัลที่มีมาใช#

ประโยชนHในการทำงานได#อยIางเต็มประสิทธิภาพ 

§    ด8านแอปพลิเคชันท่ีสนับสนุนการทำงาน (Application) 

- แอปพลิเคชันท่ีมีอยูIในป̀จจุบัน ยังไมIสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได#เต็มประสิทธิภาพ 

- แอปพลิเคชันท่ีมีอยูIในป̀จจุบัน ไมIเช่ือมโยงกันระหวIางสIวนงาน 

- ไมIมีแอปพลิเคชันสนับสนุนในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสำคัญ/จำเป{น 

§    ด8านมาตรฐาน ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Compliance) 

- กฎหมาย กฎระเบียบ ข#อบังคับ และคำส่ังบางอยIาง ยังไมIเอ้ือตIอการประยุกตHใช#งาน

เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
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- ไมIมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ท่ีชIวยประยุกตHใช#งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติกงาน 

 

2) สรุปความต8องการ 

- มีระบบหรือแอปพลิเคชันท่ีงIายในการปฏิบัติงาน 

- ระบบหรือแอปพลิเคชันท่ีใช#ในการปฏิบัติงานมีการเช่ือมโยงกัน 

- มีการบูรณาการฐานข#อมูลให#ทันสมัยตลอดเวลา 

- มีระบบหรือแอปพลิเคชันที่ใช#ในการปฏิบัติงานที่เป{นศูนยHกลางที่สามารถเชื่อมโยงกันได#

ท้ังหมด 

- มีการแก#ไขระเบียบข#อบังคับให#สามารถปฏิบัติงานโดยไมIต#องใช#กระดาษ 

- ผู#บริหารสามารถอนุมัติคำขอตIาง ๆ ได#ผIานทางระบบดิจิทัล 

- สามารถปฏิบัติงานหรืออนุมัติได#ทุกท่ีไมIจำเป{นต#องเข#าสำนักงาน 

- มีระบบหรือ Tools ในการบริหารจัดการข#อมูล/วิเคราะหHข#อมูล ท่ีทันสมัยเป{นสากล 

- มีระบบหรือ Tools สำหรับพัฒนาหรือปฏิบัติงานท่ีทันสมัยเป{นสากลให#ใช#บริการอยIาง

รวดเร็ว 

- มีบริการ Public Cloud ท่ีมีมาตรฐาน มีความรวดเร็ว ยืดหยุIน และเป{นสากลให#ใช#บริการ 

 

 

สรุปประเด็นป�ญหาและความต8องการการประยุกตYใช8เทคโนโลยีดิจิทัล 

จากผลการสำรวจประเด็นป`ญหาและความต#องการกับผู#ที่เป{นเจ#าของกระบวนการปฏิบัติงาน 

พบวIาป`ญหาสIวนใหญIมีเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานมีหลากหลายขั้นตอน การรับ-สIงเอกสารระหวIางสIวนงานยัง

อยูIในรูปแบบเอกสารเป{นสIวนใหญI บางกระบวนการปฏิบัติงาน มีแอปพลิเคชันใช#สนับสนุนการปฏิบัติอยูI

แล#วแตIไมIคIอยมีประสิทธิภาพ ไมIสามารถรองรับการทำงานในป`จจุบันได#เทIาที่ควรจะเป{น รวมทั้งฎหมาย 

กฎระเบียบ ข#อบังคับ และคำส่ังบางอยIาง ยังไมIเอ้ือตIอการประยุกตHใช#งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

ป̀จจัยสำคัญที่สIงผลให#ผลสำรวจมีบทสรุปในประเด็นป̀ญหาที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่ยังเป{น

การใช#เอกสารและไมIมีความคลIองตัวในการทำงานคือ ป`จจุบัน ระบบที่จะชIวยอำนวยความสะดวกในการ

ทำงาน อาทิ ERP (Enterprise Resource Process), ESM (Enterprise Service Management), e-Saraban 

และอ่ืน ๆ ยังอยูIในระหวIางการติดต้ังในปUงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3.2.1 ความเส่ียงด8านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน สพร. 

สพร. ได#มีการกำหนดกรอบการวิเคราะหHและประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองคHกรและบริการ 

ซึ่งเป{นไปตามคูIมือการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองคHการมหาชน โดยแบIงประเภทความเสี่ยง

ออกเป{น 5 ด#าน ได#แกI  

(1) ด#านนโยบายและกลยุทธH (Strategic Risk : S)  

(2) ด#านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)  

(3) ด#านการเงิน (Financial Risk : F)  

(4) ด#านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) และ  

(5) ด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)  

การวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตรHของ สพร. มีประเด็นความเสี่ยงที่เสนอตIอที่ประชุม

คณะอนุกรรมการด#านการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) ครั้งที่ 7/2561 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คร้ังที่ 9/2561 

เมื่อวันศุกรHที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พร#อมทั้ง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

มุIงมั่นที่จะสอบทานแนวทางการดำเนินงานให#เกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานน#อยที่สุด ซึ่งในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปU (พ.ศ. 2563–2565) ของ สพร. จะเน#นผลการประเมินความเสี่ยงด#านที่ (5) 

หรือด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) จากปUที ่ผIานมาเป{นสำคัญ ซึ ่งได#มีการ

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Cyber Security) และ

การคุ#มครองข#อมูลสIวนบุคคล (Data Privacy) ที่จะต#องดำเนินการให#เป{นไปตาม พระราชบัญญัติการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรH พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติคุ#มครองข#อมูลสIวนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามลำดับ 

เป{นสำคัญ 

 

สรุปผลการประเมินความเส่ียงด8านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน สพร. 

จากการวิเคราะหHพบวIาความเสี่ยงด#านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน สพร. ของปUงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ผIานมิติตIาง ๆ ข#างต#น องคHกรมีมาตรการ แนวปฏิบัติการควบคุม ปMองกันเกี่ยวกับการคุ#มครอง

ข#อมูลสIวนบุคคล (Data Privacy) ยังไมIเพียงพอ ซึ ่งต#องให#ความสำคัญเป{นมาตรการเรIงดIวน เนื ่องจาก 

พระราชบัญญัติคุ#มครองข#อมูลสIวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช#ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ รวมท้ัง

ต#องคำนึงถึงความเส่ียงด#านเทคโนโลยีด#านอ่ืน ๆ ควบคูIไปด#วย 
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3.2.3 สรุปการวิเคราะหPปWจจัยภายใน 

จากการวิเคราะหHป̀จจัยภายในหลัก ๆ ท้ัง 3 ป̀จจัย พบวIา 

1) ภารกิจของ สพร. มีการระบุยุทธศาสตรH เปMาหมายและแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสIงเสริม

การประยุกตHใช#งานเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการปฏิบัติงาน (อSางอิง ยุทธศาสตร5ที่ 5 นำ สพร. สูoองค5กร

ดิจิทัล ของ แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2566–2570) ของ สพร.) ซึ่งแสดงให#เห็นวIาผู#บริหารของ สพร. มี

วิสัยทัศนH สIงเสริมการปรับเปล่ียนเป{น “องคHกรดิจิทัล” อยIางแท#จริง  

2) ผลสำรวจประเด็นป`ญหาและความต#องการจากผู#บริหาร มีความต#องการในการใช#ระบบและ

เคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3) ผลการประเมินความเสี่ยงที่ชี้ให#เห็นเพิ่มเติมวIา แนวปฏิบัติหรือมาตรฐานด#านความมั่นคง

ปลอดภัย หรือการคุ#มครองข#อมูลสIวนบุคคล ยังคงไมIได#รับการจัดทำอยIางเป{นรูปธรรมเทIาท่ีควร  

ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566–2570) ควรต#องคำนึงถึงป`จจัย

เกี่ยวกับปรับปรุง แก#ไข และเพิ่มเติมมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่สอดคล#องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข#อบังคับ 

ให#ทันสมัย รองรับการประยุกตHใช#งานด#านเทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงานภายในของ สพร. เป{นสาระสำคัญ 

 

ประเด็นความท8าทายท่ีองคYกรจะต8องขับเคล่ือน 

ผลการวิเคราะหHป`จจัยภายนอกและภายในข#างต#นสะท#อนให#เห็นทิศทางการกำหนดแผนงาน 

ยุทธศาสตรHและเปMาหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566–2570) แตIเพื่อให#มีรายละเอียดใน

การประเมินสถานภาพขององคHกรท่ีชัดเจนข้ึน จึงต#องมีการวิเคราะหH SWOT เพ่ิมเติมซ่ึงประกอบด#วย 

1) การวิเคราะหYจุดแข็ง (Strengths) คือ การวิเคราะหHค#นหาป`จจัยภายในที่สIงผลดีกับการ

ดำเนินภารกิจขององคHกร  ซึ่งเป{นการหาข#อได#เปรียบและความสามารถที่โดดเดIน ในการขับเคลื่อนองคHกรที่จะ

สIงผลตIอการบรรลุวัตถุประสงคHหรือเปMาหมายหลักขององคHกรได# 

2) การวิเคราะหYจุดอGอน (Weaknesses) คือ การวิเคราะหHค#นหาป`จจัยภายในที่สIงผลเสีย หรือ

ผลกระทบกับการดำเนินภารกิจขององคHกร ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

3) การวิเคราะหYโอกาส (Opportunities) คือ การวิเคราะหHป`จจัยภายนอกที่สIงผลดี หรือเป{น

ประโยชนHตIอการดำเนินภารกิจขององคHกร 

4) การวิเคราะหYอุปสรรค (Threats) คือ การวิเคราะหHป̀จจัยภายนอกที่สIงผลเสียกับการดำเนิน

ภารกิจขององคHกร ไมIสามารถเปลี่ยนแปลง ควบคุม หรือ แก#ไขได# ทำได#เพียงคาดการณHลIวงหน#าถึงอุปสรรคท่ี

จะเกิดข้ึน และปMองกันไมIให#เกิดป̀ญหาหรือผลกระทบท่ีร#ายแรงตIอองคHกร  

ผลการวิเคราะหH SWOT เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากผู#มีสIวนได#สIวนเสีย ได#แกI ผู#บริหาร

และเจ#าหน#าท่ีซ่ึงได#ดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็นหลายคร้ัง รวมท้ังได#นำผลการวิเคราะหHและแนว
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ทางการปรับเปล่ียนองคHกรนำเสนอตIอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรHสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

และคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามลำดับ นอกจากน้ียังมีการวิเคราะหH TOWS Matrix 

ภายหลังจากการวิเคราะหHจุดแข็ง จุดอIอน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ซ่ึงได#แสดงถึงศักยภาพองคHกรในการ

ดำเนินงานขององคHกร 

 

รูปท่ี  11 แสดงการวิเคราะห5 SWOT ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2566-2570) 
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ลำดับถัดไปคือการนำ SWOT มาจัดทำ TOWS Matrix เพ่ือสร#างกลยุทธHสำหรับนำไปสูIวิธีการท่ี

มุIงผลสัมฤทธ์ิในเชิงยุทธศาสตรH ซ่ึงการวิเคราะหH TOWS Matrix จะได#กลยุทธHท่ีนำไปสูIการดำเนินงานใน 4 

ลักษณะ ได#แกI (1) กลยุทธHเชิงรุก (2) กลยุทธHเชิงแก#ไข (3) กลยุทธHเชิงรับ และ (4) กลยุทธHเชิงปMองกัน รวมท้ัง

ยังทำให#ทราบถึงสถานภาพขององคHกรวIาอยูIในบริบทและทิศทางในลักษณะใดอีกด#วย สำหรับการวิเคราะหH 

TOWS Matrix น้ันมีรายละเอียดดังตIอไปน้ี 

 Strengths Weaknesses 

O
pp
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S-O (กลยุทธ:เชิงรุก) W-O (กลยุทธ:เชิงแกBไข) 

§ ส#งเสริมการประยุกต0ใช3เทคโนโลยีดิจิทัล

ภายในองค0กร เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพใน

การทำงานและการให3บริการ 

§ สร3างสรรค0นวัตกรรมใหม# ๆ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการให3บริการภายใน และ

เปKนองค0กรต3นแบบ 

§ ให3คำปรึกษาและสนับสนุนฝOาย/ส#วนงาน

ภายในสำหรับการบริหารจัดการโครงการ

ด3านเทคโนโลยีดิจิทัล 

§ สนับสนุนให 3 เก ิดการพัฒนาทักษะท่ี

จำเปKนแก#เจ3าหน3าที่ เพื่อนำองค0ความรู3ไป

ประยุกต0ใช3ภายใต3สภาพแวดล3อมดิจิทัล

ได3อย#างมีประสิทธิภาพ 

§ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให3มี

ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการ

ดำเนินงานของเจ3าหน3าท่ีได3ทุกระดับ 

§ ปรับตัวให3เข3ากับวิถีของการเปลี่ยนแปลง 

เพื ่อรองรับการทำงานแบบ Anytime 

Anywhere  

Th
re

at
s 

S-T (กลยุทธ:เชิงปGองกัน) W-T (กลยุทธ:เชิงรับ) 

§ นำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาสนับสนุนการ

ปฏิบ ัต ิงานให3สอดคล3องก ับ นโยบาย 

มาตรฐาน ระเบียบ ข3อบังคับ ขององค0กร 

§ นำความรู 3ด 3านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาใช3

บร ิหารจ ัดการภายในองค0กรได 3อย #าง

เหมาะสม 

§ พัฒนาแพลตฟอร0มที่สร3างการทำงานแบบ

เชื ่อมโยง แลกเปลี ่ยนข3อมูลระหว#างกัน

และทำงานร#วมกันในรูปแบบดิจิทัลภายใน

องค0กร  

§ ขยายผลการประยุกต0ใช3เทคโนโลยีดิจิทัล

ให3ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ี

สำคัญ 

§ จัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลให3

สามารถใช3งานร#วมกันได3 (Resource 

Pool) 

§ จัดให3มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถ

ส่ือสารและเข3าถึงได3ทุกท่ีทุกเวลา 

รูปท่ี  12 แสดงการวิเคราะห5 TOWS ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2566-2570)
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4. | ยุทธศาสตร,แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ป; (พ.ศ. 2566-2570) 
 

รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป{นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศสูI การเป{นประเทศไทย 4.0 เพื ่อสร#างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที ่ขับเคลื ่อนด#วย 

นวัตกรรม และ สร#างความได#เปรียบในการแขIงขันให#กับประเทศ มีการประกาศใช# “พระราชบัญญัติการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560” ได#กําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวIาด#วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม จะเป{นแผนแมIบทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปU 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ท่ีกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช#เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมี

ความสอดคล#อง กับยุทธศาสตรHชาติ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ และคณะรัฐมนตรี ได#มีมติ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มอบหมายให#สIวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคHการมหาชน องคHกรอิสระ และ

หนIวยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจหน#าที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ใช# ประโยชนHจากดิจิทัลทุก

หนIวย ดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติวIาด#วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนฯ 20 

ปU) รวมท้ังนําแผนฯ 5 ปU ไปเป{นแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการรองรับ และ มอบหมายให#หนIวยงาน

ของรัฐ ที ่มีหน#าที ่ดำเนินการตามภารกิจ ที ่กําหนดนำแผนฯ 20 ปU และแผนฯ 5 ปU จัดทำหรือปรับปรุง

แผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหนIวยงานที่มีอยูI ให#สอดคล#อง โดยมุIงเน#นการทำงานใน ลักษณะบูรณาการ

รIวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

ในการนี้ เพื่อให#การดำเนินการเป{นไปตามนโยบายและสอดคล#องกับแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปU 

(พ.ศ. 2566 - 2670) ของ สพร.  ยุทธศาสตรYที ่ 5 นำ สพร. สู IองคHกรดิจิทัล  แผนงานการเพิ ่มขีด

ความสามารถการบริหารจัดการองคYกรดิจิทัล (DGA High Performance Organization)  ซึ่งมี 4 กล

ไกล ประกอบด#วย  

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงาน ลดขั้นตอนเพื่อให#เกิดความยืดหยุIน 

คลIองตัว บริหารทรัพยากรให#คุ#มคIา ทันตIอเหตุการณHหรือการเปลี่ยนแปลง เพื่อให#เกิดประโยชนH

สูงสุดตIอองคHกร 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีมาใช#เป{นเครื่องมือในการปฏิบัติงานรวมถึงสร#าง

นวัตกรรมการทำงานให#เกิดขึ้นภายในองคHกร เพื่อรองรับการทำงานในวิถีชีวิตแบบใหมI และ

ยกระดับการให#บริการภายใน (Internal Management) ในลักษณะของ End-to-End Process  

3. สร#างวัฒนธรรมองคHกรโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความถูกต#อง ความมั่นคงปลอดภัย ความเชื่อถือได# 

มุIงเน#นประโยชนHของชาติเป{นหลัก  
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4. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู# ความเข#าใจ ความเชี่ยวชาญ และกรอบความคิดที่พัฒนาได# (Growth 

Mindset) ท่ีพร#อมตIอการเปล่ียนแปลงสูIการเป{นองคHกรดิจิทัล 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคHการมหาชน) จึงได#จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU 

(พ.ศ. 2566 – 2670) เพื่อให#มีเปMาหมายและแนวทางในการดำเนินการในการพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานดิจิทัล 

จัดหาระบบซอฟตHแวรH และพัฒนาองคHความรู#ทางด#านดิจิทัลให#กับบุคลากรของสำนักงานฯ  

4.1. แผนงานและโครงการ 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภายในให#มีประสิทธิภาพ รองรับการให#บริการตIาง ๆ (Product & 

Service) ของ สพร. มุIงเน#นการลดขั้นตอนปฏิบัติงานกIอให#เกิดความคลIองตัว (Agile) พัฒนานวัตกรรมการ

ทำงานที่จะสามารถลดต#นทุนกIอให#เกิดการใช#งานรIวมกัน สร#างการขับเคลื่อนด#านข#อมูลสูIการเป{นองคHกรดิจิทัล 

(Data-Driven Organization) โดยมี 5 แผน 8 เปMาหมาย 11 ตัวช้ีวัด 12 โครงการหลัก ดังน้ี 

ตารางท่ี  6 แสดงรายละเอียดแผนงานและโครงการ 

แผนงานท่ี 1  พัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐานด8านดิจิทัลเพ่ือรองรับการให8บริการตGาง ๆ ของ สพร. 

เปLาหมาย 1. มีโครงสร#างพ้ืนฐานด#านดิจิทัลท่ีเพียงพอ และตอบสนองการให#บริการตIางๆ ของ สพร.  

2. โครงสร#างพื้นฐานด#านดิจิทัล สามารถให#บริการได#อยIางตIอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี

เสถียรภาพ 

ตัวช้ีวัด 1) ร#อยละของระดับการให#บริการ (SLA) เฉลี ่ยของบริการ Hybrid Cloud ท่ี สพร. 

นำมาใช# 

2) จำนวนบริการท่ีได#รับการปรับปรุง และนำข้ึนให#บริการบน Hybrid Cloud  

โครงการหลัก (1) โครงการพัฒนา และให#บริการโครงสร#างพ้ืนฐานของสำนักงาน (DGA Cloud) 

(2) โครงการจัดหา และให#บริการ Hybrid Cloud 

(3) โครงการจัดหา และให#บริการเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพและการดำเนินงาน

ของระบบ เชIน ระบบ Monitoring ระบบ DevSecOps 

แผนงานท่ี 2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในสำนักงานอยGางมีประสิทธิภาพ 

เปLาหมาย 3. นำเทคโนโลยีมาชIวยเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในการทำงาน โดยลดขั้นตอนการ

ทำงาน/ลดระยะเวลา/ลดกระดาษ และสามารถปฏิบัติงานแบบ Hybrid Work 

4. ความพึงพอใจตIอการใช#บริการระบบสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด 3) ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#ในการเพ่ิมผลผลิตในการทำงาน 

4) ร#อยละความพึงพอใจในการใช#บริการ 

โครงการหลัก (4) โครงการพัฒนาและให#บริการระบบสนับสนุนงานภายใน (Back Office) เชIน ระบบ 

ERP ระบบสารบรรณฯ (D-archive) 
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(5) โครงการพัฒนา ระบบสนับสนุนการให#บริการปฏิบัติงาน (Front Office) เชIน ระบบ 

Case Management 

(6) โครงการจัดหาและให#บริการเครื ่องมือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน เชIน 

Microsoft Office 365, e-Meeting, Low Code Platform 

แผนงานท่ี 3  แผนงานการบูรณาการข8อมูลเพื ่อขับเคลื ่อนสู GการเปXนองคYกรดิจิทัล (Data-Driven 

Organization) 

เปLาหมาย 5. สามารถขับเคล่ือนองคHกรด#วยข#อมูล (Data-Driven Organization) 

6. ข#อมูลมีความครบถ#วน ถูกต#อง ตามหลักธรรมาภิบาล (Data Governance) 

ตัวช้ีวัด 5) จำนวนชุดข#อมูลท่ีเป�ดให#นำมาใช#เพ่ือประกอบการตัดสินใจภายในสำนักงาน (เพ่ิมข้ึน) 

โครงการหลัก (7) โครงการจัดหา และให#บริการระบบสนับสนุนการเชื่อมโยง และเป�ดเผยข#อมูล (Data 

Sharing) เพ่ือนำข#อมูลมาใช#ประโยชนHในการทำงาน (Data Analytics) 

แผนงานท่ี 4  แผนงานความมั ่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจ ิทัลและธรรมาภิบาล (Security and 

Compliance) 

เปLาหมาย 7. เป{นองคHกรภาครัฐต#นแบบด#านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรH และ การปฏิบัติตาม

กฎหมาย/ระเบียบ ตIาง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง (Security and Compliance) 

ตัวช้ีวัด 6) แนวปฏิบัติท่ีสอดคล#องกับการประยุกตHใช#เทคโนโลยีดิจิทัล 

7) ผIานการรับรองมาตรฐานสากล (ISO/IEC 27001) 

8) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการชIองโหวI 

9) ระดับความสำเร็จเฝMาระวังและรับมือภัยคุกคามความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรH 

10) การปรับปรุง/ทบทวนสถาป̀ตยกรรมองคHกรของ สพร. 

โครงการหลัก (8) โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี ่ยวข#องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบตIาง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 

(9) โครงการการประเมินและตรวจรับรองด#านความมั่นคงปลอดภัยจากผู#ตรวจประเมิน

ภายนอก (External Auditor)  

(10) โครงการจัดหา และให#บริการเครื่องมือสำหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายใน

องคHกร 

(11) โครงการจัดทำสถาป̀ตยกรรมองคHกร (Enterprise Architecture) 

แผนงานท่ี 5  แผนงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) 

เปLาหมาย 8. มีนวัตกรรมในการให#บริการ และการปฏิบัติงานของสำนักงาน 

ตัวช้ีวัด 11) จำนวนนวัตกรรมท่ีนำมาใช#ในสำนักงาน (เพ่ิมข้ึนปUละ) 

โครงการหลัก (12) โครงการศึกษา และนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาเป{นนวัตกรรมใหมIเพื ่อใช#ใน

สำนักงาน 
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4.2. ตัวช้ีวัดและเปLาหมายรายป� 

ตัวช้ีวัดและเปMาหมายรายปU ภายใต#แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปU (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ตารางท่ี  7 แสดงรายละเอียดเปqาหมายและตัวช้ีวัด 

เปLาหมาย กลยุทธY ตัวช้ีวัด หนGวยนับ 
เปLาหมายรายป� (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงานท่ี 1 : แผนงานพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐานด8านดิจิทัลเพ่ือรองรับการให8บริการตGาง ๆ ของ สพร. 

1. มีโครงสร#าง

พ้ืนฐานด#านดิจิทัล

ท่ีเพียงพอ และ

ตอบสนองการ

ให#บริการตIางๆ 

ของ สพร. 

2. โครงสร#างพ้ืนฐาน

ด#านดิจิทัล 

สามารถให#บริการ

ได#อยIางตIอเน่ือง มี

ประสิทธิภาพ และ

มีเสถียรภาพ 

1. Seamless Hybrid 

Cloud : ผสมผสานการ

ให#บริการระหวIาง Cloud 

ของ สพร., GDCC 

Cloud ท่ีอยูIใน Data 

Center ในประเทศไทย 

และ Public Cloud 

1. ระดับการให#บริการ 

(SLA) เฉล่ียของบริการ 

Hybrid Cloud ท่ี สพร. 

นำมาใช# 

ร#อยละ 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 

2. Convert Legacy 

:  พัฒนา/ปรับปรุงระบบ

ตIาง ๆ ของสำนักงานให#

พร#อมใช#กับ Hybrid 

Cloud โดยคำนึงถึง ช้ัน

ความลับของข#อมูล (Data 

Classification) ระดับ

2. บริการท่ีได#รับการ

ปรับปรุง และนำข้ึน

ให#บริการบน Hybrid 

Cloud  

หมายเหตุ * ตามเกณฑHท่ี

กำหนด 

จำนวนบริการ 

(เพ่ิมข้ึน) 

1 บริการ 

25% 

บริการ 

50% 

บริการ 

75% 

บริการ 

100% 
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การให#บริการ (SLA) 

คIาใช#จIาย และเทคโนโลยี 

แผนงานท่ี 2 : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในสำนักงานอยGางมีประสิทธิภาพ 

1. นำเทคโนโลยีมาชIวย

เพ่ิมผลผลิต 

(Productivity) ใน

การทำงาน โดยลด

ข้ันตอนการทำงาน ลด

ระยะเวลา ลด

คIาใช#จIาย ยกระดับ

การให#บริการ และ

สามารถปฏิบัติงาน

แบบ Hybrid Work 

2. ผู#ใช#บริการมีความพึง

พอใจในการใช#บริการ

ระบบสารสนเทศ 

1. Digital Service : จัดให#มี

ระบบบริการออนไลนH

สำหรับท้ังเจ#าหน#าท่ีของ 

สพร. และผู#ใช#บริการของ 

สพร. โดยมุIงเน#นการลด

ข้ันตอน ลดคIาใช#จIาย 

และยกระดับการ

ให#บริการ (Improve 

SLA) 

2. Mobility Office : เพ่ิม

ขีดความสามารถการ

ปฏิบัติงานแบบ Hybrid 

Work 

3. User Centric : 

ออกแบบงานบริการโดย

คำนึงถึงผู#ใช#งาน 

1. ระดับความสำเร็จในการ

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#

ในการเพ่ิมผลผลิตในการ

ทำงาน 

- ลดข้ันตอน / ลด

ระยะเวลา 

- ลดคIาใช#จIาย 

- ยกระดับการ

ให#บริการ 

ร#อยละ 90 90 90 90 90 

2. ความพึงพอใจในการใช#

บริการ 

ร#อยละ 82 84 85 85 85 
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4. Agility : นำเคร่ืองมือ 

Low Code Platform 

มาใช#เพ่ือให#สามารถ

พัฒนา/ปรับปรุงบริการได#

อยIางรวดเร็ว รองรับ

ความต#องการท่ี

เปล่ียนแปลง 

แผนงานท่ี 3 : แผนงานการบูรณาการข#อมูลเพ่ือขับเคล่ือนสูIการเป{นองคHกรดิจิทัล (Data-Driven Organization) 

1. สามารถขับเคล่ือน

องคHกรด#วยข#อมูล 

(Data-Driven 

Organization) 

2. ข#อมูลมีความครบถ#วน 

ถูกต#อง ตามหลักธรร

มาภิบาล (Data 

Governance) 

Data-Driven Organization: 

1. จัดทำ Internal Data 

Sharing Hub เพ่ือให#

ทีม/กลุIมงาน/สIวน/ฝ�าย 

สามารถผลิตข#อมูล และ

เป�ดเผยให# ทุกคนใน

องคHกรสามารถนำไปใช#

ประโยชน็ได# 

1. จำนวนชุดข#อมูลท่ีเป�ดให#

นำมาใช#เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ

ภายในสำนักงาน 

(เพ่ิมข้ึน) 

ด#านการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงครอบคลุมถึง 

- ข#อมูลจากบริการ

ประชาชน 

- ข#อมูลจากการ

บริการแลกเปล่ียน

ข#อมูล 

- ข#อมูลจากการ

บริการเจ#าหน#าท่ี 

1 1 1 1 1 
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2. สนับสนุนให#ทุกทีม/กลุIม

งาน/สIวน/ฝ�าย นำข#อมูล

จาก Data Sharing 

Hub มาใช#ประโยชนHใน

การทำงาน 

3. สร#างแนวปฏิบัติในการ

แบIงป̀นข#อมูล และมี

กลไกท่ีดีในการ

ตรวจสอบคุณภาพของ

ข#อมูล 

4. สIงเสริมการสร#าง

นวัตกรรมจากข#อมูล เชIน 

จัดให#มี Hackathon 

ภายในสำนักงาน เป{นต#น 

 

 

- ข#อมูลจากระบบ

สนับสนุนภายใน 
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แผนงานท่ี 4 : แผนงานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลและธรรมาภิบาล (Security and Compliance) 

เป{นองคHกรภาครัฐต#นแบบ

ด#านความม่ันคงปลอดภัย

ทางไซเบอรH และ การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย/

ระเบียบ ตIาง ๆ ท่ี

เก่ียวข#อง (Security and 

Compliance) 

1. จัดทำแนวปฏิบัติท่ี

เก่ียวข#องกับการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัย 

และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย/ระเบียบตIาง ๆ 

ท่ีเก่ียวข#อง และทบทวน

แนวปฏิบัติดังกลIาวให#

ทันสมัยอยูIเสนอ 

1. แนวปฏิบัติท่ีสอดคล#อง

กับการประยุกตHใช#

เทคโนโลยีดิจิทัล 

มาตรฐาน/แนว

ปฏิบัติท่ีเป�ดเผยให#

หนIวยงานอ่ืน

นำไปใช#ประโยชนHได# 

1. แนวปฏิบัติ 

PDPA 

2. แนวปฏิบัติ 

Cyber Security 

นำรIองใช#

ภายใน 

สพร. 

1 1 - - 

2. ได#รับการรับรองด#าน

ความม่ันคงปลอดภัยจาก

ผู#ตรวจประเมินภายนอก 

(External Auditor)   

2. สพร. ผIานการรับรอง

มาตรฐานสากล 

(ISO/IEC 27001) 

ร#อยละความสำเร็จ

ผIานการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 

27001 ท้ังองคHกร 

100 100 100 100 100 

3. มีเคร่ืองมือสำหรับใช#

ตรวจสอบประเด็นด#าน

ความม่ันคงปลอดภัย 

และมีกลไกในการแก#ไข

ประเด็นตIาง ๆ ท่ีพบ 

3. ระดับความสำเร็จในการ

บริหารจัดการชIองโหวI 

4. ระดับความสำเร็จเฝMา

ระวังและรับมือภัย

คุกคามความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรH 

ร#อยละ หรือ 

ครอบคลุมบริการ 

บริการ CII บริการ

สำคัญ 

50% ของ

บริการ

ท้ังหมด 

75% ของ

บริการ

ท้ังหมด 

90% ของ

บริการ

ท้ังหมด 
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4. จัดทำสถาป̀ตยกรรม

องคHกรให#ครอบคลุม

บริการตIาง ๆ ของ

สำนักงาน และนำ

รายละเอียดดังกลIาวมาใช#

ในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัย และการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย/ระเบียบ

ตIาง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 

5. การปรับปรุง/ทบทวน

สถาป̀ตยกรรมองคHกร

ของ สพร. 

ครอบคลุมบริการ Overview 

และบริการ 

CII 

EA ของ

บริการ

สำคัญ 

EA ของ

บริการ

อยIางน#อย 

50% 

EA 

ครอบคลุม

บริการ

อยIางน#อย 

75% 

EA 

ครอบคลุม

บริการ

อยIางน#อย 

90% 

แผนงานท่ี 5 : แผนงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Innovation) 

มีนวัตกรรมในการ

ให#บริการ และการ

ปฏิบัติงานของสำนักงาน 

Digital Innovation : 

สIงเสริมและสนับสนุนให#มี

การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มา

สร#างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน

การทำงาน และการให#บริการ 

โดยมุIงเน#นนวัตกรรมตIาง ๆ 

ดังน้ี 

1. นวัตกรรมท่ีชIวยลด

ระยะเวลาในการ

จำนวนนวัตกรรมท่ีนำมาใช#

ในสำนักงาน (เพ่ิมข้ึนปUละ) 

นวัตกรรม 1 1 1 1 1 
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ให#บริการ หรือยกระดับ

การให#บริการ (Improve 

SLA) 

2. นวัตกรรมเพ่ือลด

คIาใช#จIาย (Cost 

Reduction) 

3. นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพของข#อมูล (Data 

Quality) 

ให#พนักงานเข#ามามีสIวนรIวม

ในการสร#างนวัตกรรมฯ 

(Bottom Up Approach) 
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