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บทที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดทำขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพร. ซึ่งคณะกรรมการบริหาร สพร. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2564 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สพร. เป็นกลไก สนับสนุน เชื่อมโยงการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Enabling Agile Government)” ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานระยะ 5 ปี ได้แก่ 
1) สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ในแต่ละปี และคิดเป็น 5 
เท่าใน 5 ปี และ 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ ร้อยละ 85  

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้วยการวางแผนจัดกลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐ แบ่งตามระดับความพร้อมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

Tier1 กลุ่ม Advance International คือ หน่วยงานภาครัฐที่มีความอยู่ในระดับสูง สพร. จะให้การ
สนับสนุนในเรื่องของมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมที่จะให้หน่วยงานในระดับนี้นำไปใช้ต่อยอดสำหรับการ
ดำเนินงานได้ทันที   

Tier 2 กลุ่ม Agenda Based คือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในกลุ่มเรื่องสำคัญ 
(Focus Area) 10 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน 
สิ่งแวดล้อม การเกษตร การท่องเที่ยว การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แรงงาน การ
ยุติธรรม และการมีส่วนร่วม โปร่งใน และตรวจสอบได้ของประชาชน ที่กำหนดไว้ ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 หน่วยงานภาครัฐในระดับนี้เป็นทั้งหน่วยงานในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานตามกลุ่มเรื่องสำคัญ โดยที่สำนักงานจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ 
สำหรับนำไปใช้ เช่น Service Portal, Common Platform เป็นต้น  

Tier 3 กลุ่ม Area Based & The Rest of Government คือหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนอกเหนือจาก
ที่อยู่ใน Tier 1-2 รวมถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่น ซึ่งสพร. จะสนับสนุนงานพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงาน
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เป็นดิจิทัลต่อไป  

จากแนวทางการขับเคลื่อนจะเห็นว่า สพร. ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐใน
ทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นกลุ่มหน่วยงาน Tier2 เป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามามีบทบาท
สำคัญต่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงจะเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานตามกลุ่มเรื่องทั้ง 10 ด้าน
ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นแผนการปฏิบัติงานของ สพร. ตามกรอบ
แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพร. และนโยบายหลักของรัฐบาล แผนระดับชาติต่าง ๆ 
รวมถึง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนให้เกิดบริการดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกำลังคนดิจิทัลและพัฒนามาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำ สพร. สู่องค์กรดิจิทัล 

---------------
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บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของ สพร.  
2.1 พันธกิจ 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
มีภารกิจที่สำคัญ 9 ประการ ดังนี้   

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการ
ให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล  

2. จัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ
กระบวนการดำเนินงานเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทำงานระหว่างกันของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ              
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูล
ดิจิทลัภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
5. พัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และ มั่นคงปลอดภัย  
6. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล  

7. ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมใน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

8. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดทำกรอบการจัดสรร
งบประมาณบูรณาการประจำปีที่เก่ียวกับการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล  

9. ดำเนินการอ่ืนเพ่ือพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 และ 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดบทบาทของ 
สพร. ให้เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้ง ให้ สพร. เป็นหน่วยงานทำ
หน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมายอีกด้วย 
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2.2 ค่านิยมหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 โครงสร้างองค์กร 

 

ที่มา : dga.or.th   (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565)
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บทที่ 3 แผนปฏิบัติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพร. 
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สพร. เมื่อ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยสาระสำคัญของแผนคือ การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะ 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแผนชาติระดับต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 เป้าหมายการดำเนินงานปี 2566-2570 

 

3.2 ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงาน สพร. ปี 2566-2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนให้เกิดบริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  

กลไกการดำเนินงาน 
• ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหน่วยงานในการพัฒนาบริการในรูปแบบ End to End Services โดยการ

นำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ 
• ร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบาย (เช่น สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนดบริการสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดบริการ

ดิจิทัล และกำหนดเป็นตัวชี้วัดสำหรับหน่วยงาน 
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสำหรับประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ด้วยการ

เชื่อมโยง ส่งต่อและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
• มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อนำพาให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเพ่ิม

สมรรถนะ ขีดความสามารถหน่วยงานรัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อพัฒนาประเทศ 

กลไกการดำเนินงาน 
• ผลักดันและกำหนดกลไกหรือมาตรการสนับสนุนให้เกิดการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
• จัดให้มีนโยบาย มาตรฐานด้านข้อมูล และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ 
• วิเคราะห์ กำหนดชุดข้อมูลที่มีความสำคัญและผลกระทบสูงเพื่อให้เกิดการเปิดเผยและใช้ประโยชน์ 

โดยกำหนดเป้าหมายกลุ่มข้อมูลใน Agenda Base ที่สำคัญ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ ด้าน
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สวัสดิการ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตร ด้าน SME งบประมาณภาครัฐ  
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

• ให ้ ก า รช ่ ว ย เหล ื อ ให ้ ค ำปร ึ กษาหน ่ ว ย ง าน  ( Data Management Team)  ในการจ ั ดทำ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

• ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางการดำเนินงาน ที่สามารถผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่อยอด
และใช้เป็นแนวทางในดำเนินการเองได้อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

กลไกการดำเนินงาน 
• ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน (Transformation) ลดขั้นตอน เลือกใช้

เครื่องมือทางดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการทำงาน (Digitalization) 
• ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐนำเครื่องมือกลางมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ 
• จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือให้มีความพร้อมใช้ น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ 
• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่เก่ียวข้องเพ่ือผลักดันให้หน่วยงานที่มีบริการสาธารณะสำคัญนำ

แพลตฟอร์มกลางไปใช้ในการบริหารงานและการทำงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกำลังคนดิจิทัลและพัฒนามาตรฐาน 

กลไกการดำเนินงาน 
• ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในทุกภาคส่วน ตามระดับความจำเป็นและความสำคัญ

ในการประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร  
• จัดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านดิจิทัลพร้อมผลักดันและให้คำปรึกษา เพ่ือให้หน่วยงาน

รัฐดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
• พัฒนากรอบความคิดด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Growth Mindset) ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความ

เข้าใจ จนสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้ 
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
• สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำ สพร. สู่องค์กรดิจิทัล 

กลไกการดำเนินงาน 
• ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงาน ลดขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว 

บริหารทรัพยากรให้คุ้มค่า ทันต่อเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานรวมถึงสร้าง
นวัตกรรมการทำงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อรองรับการทำงานในวิถีชีวิตแบบใหม่ และยกระดับ
การให้บริการภายใน (Internal Management) ในลักษณะของ End-to-End Process  

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ความมั่นคงปลอดภัย ความเชื่อถือได้ 
มุ่งเน้นประโยชน์ของชาติเป็นหลัก  

• มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth 
Mindset) ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

 
3.3 ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพร. 
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3.4 แผนภาพความความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (พ.ศ. 2566-2570) 
และ แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพร. 
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพร.



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพร. 

9 
 

4.1 ยุทธศาสตร์ โครงการ และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ขับเคลื่อนให้เกิดบริการดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
เป้าหมาย 1) สัดส่วนบริการภาครัฐที่อยู่ในรูปแบบ End to End 

(15 บริการต้นแบบ) 
2) ระดับความสำเร็จในการลดระยะเวลาในการรับ
บริการของประชาชน (ระยะเวลาลดลง ร้อยละ 20)  

คำนวณจากทุกบริการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
โครงการ โครงการการขบัเคลื่อน 

เอกสารดิจิทัล 
โครงการพัฒนาบริการ
ดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ 

(Digital Service) 

โครงการพัฒนาและ
ให้บริการระบบศูนย์
รวมข้อมูลเพื่อตดิต่อ

ราชการ   
(info) 

โครงการพัฒนาและให้บริการ
ระบบกลางทางกฎหมาย  

(Law Portal) 

คำอธิบาย
โครงการ 

ผลักดันให้มีการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผ่าน
ระบบดิจิทัล โดยได้ริเริ่มจากด้าน
การศึกษา ได้แก่ การจัดทำ
เอกสารสำคัญทางการศึกษาใน
รูปแบบดิจิทัล (Digital 
Transcript) เพื่ออำนวยความ
สะดวกกบัมหาวิทยาลัยในการ
ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึง
หน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ได้รับ
เอกสารสำคัญทางการศึกษาใน
รูปแบบดิจิทัล สะดวก ตรวจสอบ
ง่าย และจะขยายไปยังเอกสาร
ดิจิทัลสำคัญอื่นๆ เช่น ใบ
ประกอบโรคศิลป ์

จัดทำบริการดิจิทัล
สาธารณะ (Digital 
Service) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
โดยเน้นการจัดทำบริการ
ที่อำนวยความสะดวกต่อ
ประชาชน/
ผู้ประกอบการ ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล 
และบริการต่าง ๆ ของ
รัฐได้ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ 
แอปพลิเคชัน หรือตู้
บริการเอนกประสงค์ 
(Kiosk) 

พัฒนาและให้บริการ
ระบบกลางที่
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งกับบริการ
ต่าง ๆ ของรัฐได้
โดยสะดวก 
info.go.th 

สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาได้ร่วมกับ สพร. 
พัฒนาระบบกลางด้าน
กฎหมาย (Law Portal) ขึ้น 
ตามที่กำหนดใน
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดทำร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้าน
กฎหมายของประเทศ รวมถึง
เป็นช่องทางสำหรับรับฟัง
ความคิดเห็นและ
ประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการ
ดำเนินการจัดทำกฎหมายหรือ
ร่างกฎหมายรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 

ผลผลิต 
Output/Outcome 
ข้ึนอยู่กับ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

- มีหน่วยงานนำเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ 
ปพ.) ในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ 20 
แห่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ระบบการคัดเลือกสอบเข้า
มหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ 
(Thai University Central 
Admission System : TCAS ) 

- ระบบเอกสารสำคัญทาง
การศึกษาในรูปแบบดิจิทัล 
(Digital Transcript) 
(มหาวิทยาลัยเอกชน) 

- เอกสารในรูปแบบดิจิทัล อย่าง
น้อย 1 ประเภท 

- จำนวนบรกิารใน
รูปแบบดิจิทัลที่
สามารถเข้าถึงได้ผ่าน  
ศูนย์บริการร่วม 15 
บริการ 

- เร่ิมพัฒนา Foreigner 
Portal 

ระบบศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ 
(info.go.th) 1 ระบบ 

จำนวนระบบกลางด้าน
กฎหมาย 1 ระบบ โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุงประสิทธภิาพและ
การเชื่อมโยงกฎหมายจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

งบประมาณ จะมีการจัดสรรต่อไป 26.8950 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566   

4.6671 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมลูเพ่ือพัฒนาประเทศ 
เป้าหมาย 1) ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล

สำหรับรัฐบาลท้องถิ่น 
(100 หน่วยงานใช้ระบบท้องถิ่น , 1 นวัตกรรม

ภาครัฐ (เช่น AI Blockchain..) 

2) ชุดข้อมูลเปดิที่มี
การให้บริการบน
ศูนย์ข้อมูลเปิด

ภาครัฐที่ตรงตาม
ความต้องการของ

ประชาชน 
(20 ชุดข้อมูล) 

3) จำนวนโครงการรัฐที่
ใช้ประโยชน์จากการ

วิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) และการ

จัดการข้อมูล 
(Data Management)  

(3 โครงการ) 

4) ระดับ
ความสำเร็จใน

การจัดทำ
มาตรฐานข้อมูล
และมีหน่วยงาน

นำไปใช้
ประโยชน์  

(10 ชุดข้อมลู) 
 

โครงการ โครงการท้องถิ่น
ดิจิทัล 

โครงการนวัตกรรมดิจทิัล
ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ส่งเสริมการเปดิเผย 

และใชป้ระโยชน์จากข้อมูล  
(Open Data and High Value Data Set) 

โครงการจัดทำ
มาตรฐาน

ข้อมูลและแนว
ปฏิบตั ิ

คำอธิบาย
โครงการ 

บูรณาการการทำงาน
ร่วมกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
และศูนย์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
ภาครัฐ (DGTi) เพื่อ
ขับเคลื่อนท้องถิ่น
ดิจิทัลอย่างเป็น
รูปธรรม อำนวยความ
สะดวกให้ประชาชน
เข้าถึงบริการรัฐได้ง่าย
ขึ้น ต่อยอดขยายผล
จาก “แม่เหียะ
โมเดล” ซ่ึงเป็นระบบ
บริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระบบช่วยใน
การทำงานและเพิ่ม
ช่องทางบริการผ่าน
ออนไลน์ 

การวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและอำนวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
ของภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการ
ปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
รวมไปถึงการสร้างองค์
ความรูพ้ื้นฐานเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ สร้างการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐในทุก
ภาคส่วนให้เป็นดิจิทัล 
(Digital Government 
Transformation) นำไปสู่
การเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ให้มี
ความทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการ และให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และโปร่งใส 

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดของภาครัฐที่สามารถนำ
ข้อมูลภาครัฐที่สามารถเปิดเผยและเป็นประโยชน์
มาเปิดเผยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถ
นำไปทำซ้ำและเผยแพร่ต่อได้ เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์จากการนำขอ้มูลเปิดไปประยกุต์ใช้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมแก่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
ประชาชน ภาคธุรกจิ และภาครัฐในการ
บริหารงานรัฐกิจ 
 

พัฒนา
มาตรฐานข้อมูล
หลัก
ระดับประเทศ 
((ข้อมูลบุคคล 
ข้อมูลนิติบุคคล 
ข้อมูลที่อยู ่
(TGIX 
Semantic) 
และข้อมูลราย 
Domain ให้
หน่วยงานขึ้น
ทะเบียนและ
นำไปใช้
ประโยชน ์
 

ผลผลิต 
Output/Outc
ome ข้ึนอยู่
กับ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
 

- แผนแม่บทท้องถิ่น
ดิจิทัล 

- นำร่องระบบ
ท้องถิ่นดิจิทัล 1 
ระบบ 

- จำนวนหนว่ยงาน
ใช้งานระบบ
ท้องถิ่นดิจิทัล 100 
แห่ง 

 

นวัตกรรมที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลได้ 1 นวัตกรรม 

- จำนวนแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
สำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ 3 แพลตฟอร์ม 

- ชุดข้อมูลเปิดที่มีการให้บริการบนศูนย์ข้อมูลเปิด
ภาครัฐที่ตรงตามความต้องการของประชาชน 20 
ชุดข้อมูล 

- จำนวนโครงการรัฐที่ใช้ประโยชน์จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการ
จัดการข้อมูล (Data Management)  3 
โครงการ โดยมีหน่วยงานใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 
2 หน่วยงาน/โครงการ (รวมผลจากโครงการ
อื่นๆ) 

10 ชุดข้อมูล 
 

งบประมาณ 0.5000 ลบ. 
จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย 

งบประมาณ 2565 

จะมีการจัดสรรต่อไป 16.1868 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 

จะมีการจัดสรร
ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
เป้าหมาย 1) ระดับความสำเร็จในการลดกระบวนงาน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารงานภาครัฐ  
(Transformation-Cashless/Paperless) 

2) จำนวนชุดขอ้มูลที่เกิดการ
แลกเปลี่ยน เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 

โครงการ โครงการอำนวยความสะดวกภาครัฐ ใน
การปรับเปลีย่นไปสู่การเป็นองค์กรดิจทิัล  

(Digital Transformation) 

โครงการสร้างการรบัรูด้้านการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(Digital Government) 

โครงการพัฒนาและให้บริการระบบ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Exchange : 

GDX) 
คำอธิบาย
โครงการ 

การดำเนินงานที่ สพร. เข้าไปสนับสนุน
หน่วยงานภาครัฐ ในมิติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นต่อการทำงาน
เข้าไปประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานภาครัฐ 
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงาน
สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การสร้างการรับรู้ด้านรัฐบาล
ดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญประการ
หนึ่งที่เป็นการส่งเสริมและสร้าง
การรับรู้ถึงแนวทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลกับทุกภาคส่วน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพื่อรว่มกัน
เปลี่ยนผ่านภาครัฐไปสู่องค์กร
ดิจิทัลร่วมกัน 

ศูนย์กลางในการแลกเปลีย่นข้อมูลและ
เอกสารทะเบียนดิจิทัลระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน
เมื่อต้องการใช้บริการจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ 
สามารถแลกเปลีย่นเช่ือมโยงข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัล 

ผลผลิต 
Output/Outcome 
ข้ึนอยู่กับ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
 

จำนวนหนว่ยงานที ่สพร. ส่งเสริม ให้
คำปรึกษา ชว่ยเหลอืในการเปลี่ยนผา่นเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 100 หน่วยงาน 

- ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุทัว่ประเทศ
ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง 

- สร้างการรับรู้ด้านรัฐบาล
ดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์
ได้ไม่ต่ำกว่า 15,000,000 
ครั้ง 

- จัดสัมมนาและนิทรรศการใน
รูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ได้ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง 

- ผลสำรวจด้านการรับรู้และ
จดจำ รัฐบาลดิจิทัล และ 
สพร. มากกว่า 50 % ที่รู้จัก 

จำนวนชุดขอ้มูลที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูล 
ได้อย่างต่อเนื่อง 25 ชุดข้อมูล 

งบประมาณ จะมีการจัดสรรต่อไป จะมีการจัดสรรต่อไป 9.7788 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
เป้าหมาย 3) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบกลางหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง 

โครงการ โครงการ Digital ID โครงการ Microservices โครงการ Saraban as a 
Service 

โครงการ Unified 
Communication 

คำอธิบาย
โครงการ 

สพร. ร่วมกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อจัดทำ
กระบวนการและการ
ดำเนินงานทางดิจิทัลของ
ภาครัฐ และพัฒนาบริการให้
เป็นรูปแบบดิจิทัลแบบครบ
วงจร โดยสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหวา่งหน่วยงานได้ 
เพื่อนำไปสู่การใช้งานดิจิทัล
ไอดีของหน่วยงานภาครัฐ 
และ ประชาชนสามารถใช้
งานดิจิทัลไอดีในการเข้าใช้
บริการภาครัฐ 

พัฒนา หรือจัดให้มีระบบ 
หรือเครื่องมือ (Micro 
Services) ให้หน่วยงาน
สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาบริการดิจิทัลได้โดย
รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุน
ซ้ำซ้อน  
เช่น e-Document,  
e-Signature, e-
Payment เป็นต้น 

พัฒนาระบบสารบรรณกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน 
และรองรับการทำงานของ
หน่วยงานรัฐได้ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย
งานสารบรรณ ที่สามารถ
เริ่มต้นใช้งานได้ทันที 
หน่วยงานรัฐไม่จำเป็นต้อง
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งเพื่อ
จัดหาระบบ และการจัดหา
ระบบกลางยังช่วยลด
งบประมาณไม่ให้ซ้ำซ้อน  

ระบบการสื่อสารแบบรวม
ศูนย์เป็นการนำเทคโนโลยี
และโซลูชั่นการสื่อสารแบบใช้
ร่วมกับการทำงาน เพือ่ช่วย
ยกระดับการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
สามารถติดต่อสื่อสาร รับส่ง
ข้อมูล และประชุมทางไกล
ร่วมกัน ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
• โครงการ MailGoThai 

ในช่วงการ Migrate 
ข้อมูลไปยังระบบ UC 

ผลผลิต 
Output/ 
Outcome 
ข้ึนอยู่กับ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ระบบ Digital ID 1 ระบบ นำร่อง 5 บริการ  
ใช้บริการ Microservices  

จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) 
การใช้บริการระบบสาร
บรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Saraban as a Service) 
3,300 บัญชีรายชื่อ 

ระบบ Unified 
Communication สามารถ
ให้บริการได้ 1 ระบบ 
(ผู้ใช้บริการสะสม 100,000 
บัญชีรายชื่อ) 

งบประมาณ จะมีการจัดสรรต่อไป ใช้ร่วมกับ GDX 14.1439 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 

15.0000 ล้านบาท (Mail) 
จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย 

งบประมาณ 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
เป้าหมาย 3) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบกลางหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง 
โครงการ โครงการ GIN โครงการ DG-LINK โครงการ DGA Cloud 
คำอธิบาย
โครงการ 

เครือข่ายอินทราเน็ตภาครัฐที่เชื่อมต่อกับทุก
หน่วยงานดว้ยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สูงมีการควบคุมการเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์
ปลายทาง (End to end security) รวมถึง
อุปกรณ์ส่วนบุคคลที่นำมาใช้งานในองค์กร 
(Bring your own device) ซ่ึงเป็นเครือข่าย
ที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง 

เตรียมความพร้อมการยกระดบัเครือข่าย 
GIN ไปสู่เครือข่าย DG Links เพื่อเป็น
เครือข่ายอินทราเน็ตภาครัฐที่เชื่อมต่อทุก
หน่วยงานดว้ยมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยสูงที่เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ
จาก ทั้งภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกจิ 
(เรียกวา่ “GSI Provider”) โดยมกีาร
กำหนดนโยบาย และมาตรฐานการ
ให้บริการ  
- รวมทั้งการจัดการอย่างเป็นระบบ
รองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ 

โครงสร้างพื้นฐานด้าน Private 
Cloud (DG Cloud) ของ สพร. 
ที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดำเนินการด้าน Data Service 
ของ สพร. ตามภารกิจภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บรกิารภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
- อาทิเช่น Open Data, GDX, 
OSS และ DGA Applications 
เป็นต้น 

ผลผลิต 
Output/ 
Outcome 
ขึ้นอยูก่ับ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จำนวนหนว่ยงานภาครัฐ (สะสม) ที่มกีาร
เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ 
2,400 หน่วยงาน 

จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบ
สำคัญด้วย DG Links 170 หนว่ยงาน 

จำนวนระบบงานสำคัญที่ติด
ตั้งอยู่บน DGA Cloud เพื่อ
ให้บริการแกห่น่วยงานภาครัฐ 
หรือประชาชนตามภารกจิของ
สำนักงาน 6 ระบบ 

งบประมาณ 257.5579 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 

55.5226 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 

56.5000 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
เป้าหมาย 3) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบกลางหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง 
โครงการ โครงการจัดตั้งศูนยป์ระสานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 
ระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  

(Incident Co-ordination Center) 

โครงการบริหารจดัการความมั่นคง
ปลอดภยั 

ทางไซเบอร์ ของ สพร.  
(DGA Cyber Security Mgmt.) 

โครงการศูนย์ปฏิบตัิการสนบัสนุน
การพร้อมใช้งานในการให้บริการ
ดิจิทัลภาครัฐของ สพร. (DGOC) 

คำอธิบาย
โครงการ 

ป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักของ
เจ้าหน้าที่ ผา่นกระบวนการการปอ้งกัน 
ติดตาม วิเคราะห ์และประมวลผลข้อมลู
เพื่อทำการวิจยัเชิงรุกเกี่ยวกับรูปแบบของ
การเกิดภยัคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อ
ประเมินผลกระทบและแนวโน้มของการ
เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์  

เพื่อเฝ้าระวังความเส่ียงในการเกิดภัย
คุกคามทางไซเบอร์ให้แก่บริการของ 
สพร. และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภยั
ทางไซเบอร์ 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุน
การพร้อมใช้งานในการให้บรกิาร
ดิจิทัลภาครัฐของ สพร. โดยการ 
Monitor ตรวจสอบ เก็บข้อมูล 
และรายงานสถานะความพร้อม
ของเครือข่าย ระบบ และ บริการ 
พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบสถานะ
ความผิดปกติตลอด 24 ชัว่โมง ทุก
วัน 

ผลผลิต 
Output/Outcome 
ข้ึนอยู่กับ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
 

จำนวนบรกิารหนว่ยงานภาครัฐที่ใช้งาน
บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทาง
สารสนเทศ 2 บริการ 

จำนวนระบบสำคัญบน DGA Cloud 
ที่ได้รับการบริหารจัดการภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 10 ระบบ 

เครื่องมือสำหรับ monitor 
เครือข่าย และ ระบบ 

งบประมาณ 28.3771 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 

8.4260 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 

2.4000 ล้านบาท 
จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย งบประมาณ 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกำลังคนดิจิทัลและพัฒนามาตรฐาน 
เป้าหมาย 1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหม้ีความรู ้ทักษะ ในการปฏิบตัิงานในยุคดิจิทัล 

และภาวะวิถีชีวติใหม ่รวมทัง้รองรับการเปลีย่นแปลง 
โครงการ โครงการ Government  

Digital Skills 
โครงการ 

Government-
Digitalization Process 

Guideline 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานเชื่อมโยง
แพลตฟอร์มภาครัฐ 
(Interoperable 

Services thru Digital 
Standard) 

โครงการจัดทำแผน 
ข้อเสนอแนะ และการ
ติดตามประเมินผลการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

คำอธิบาย
โครงการ 

การจัดตั้งสถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 
(Thailand Digital 
Government Academy 
หรือ TDGA) เป็นบริการ
รูปแบบพิเศษภายใต้การกำกบั
ดูแลของ สพร. โดยจะทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้บริการงานวิชาการด้าน
ทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์
ความรู้ การจัดอบรม และการ
สร้างความรว่มมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐทุกระดับในการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านทักษะดิจิทัล 
ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาและยกระดับการ
ให้บริการแกภ่าคประชาชน 
เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องก่อให้เกิดความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 

จัดให้มีแนวปฏิบัติ
กระบวนการทำงานของรัฐ 
เชื่อมโยงระหวา่งส่วนงาน
กลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น พร้อม
แนวทางการปรับปรุงคู่มือ
ประชาชนของหนว่ยงาน
ภาครัฐผ่านระบบอย่าง
มั่นคงปลอดภัยและ
สอดคล้องกับกฎหมาย  

- จัดให้มีนโยบาย 
มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติด้านดิจิทัล ใน
กลุ่มมาตรฐานการ
เชื่อมโยง แพลตฟอร์ม
ของหน่วยงาน 
ระหว่างรัฐและเอกชน 
(Federated-TGIX)  

- จัดให้มีมาตรฐาน
บริการโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่
มีความมั่นคงปลอดภัย 
Government 
Secure 
Infrastructure (GSI) 

- ศึกษา วิเคราะห์ 
ประเด็นสำคัญด้าน
รัฐบาลดิจิทัล เพื่อจัดทำ
แผน ข้อเสนอแนะ การ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มี
ตรงตามปัจจุบันและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
และผลักดันให้เกิดผล
เชิงรูปธรรมอย่างแท้จริง 

- ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เพื่อวิเคราะห์
ความสำเร็จ ปัญหา และ
สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ผลผลิต 
Output/Outcome 
ข้ึนอยู่กับ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
 

จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่าน
การอบรม 200,000 คน  

มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ 1 
เรื่อง และมีหนว่ยงานงาน
นำร่องไปใช้ประโยชน์ 3 
หน่วยงาน 

มาตรฐานข้อมูลหลัก
ระดับประเทศที่
แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกัน 
(TGIX+GSI) 

จำนวนขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อยกระดับการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 1 เรื่อง 

งบประมาณ 1.5804 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 

จะมีการจัดสรรต่อไป จะมีการจัดสรรต่อไป 5.5440 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำ สพร. สู่องค์กรดิจิทัล 
เป้าหมาย 1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนา สพร. ให้เป็นองค์กรดิจิทัลทีม่ีสมรรถนะสูง  

ทั้งด้านบุคลากร (People) กระบวนงาน (Process) และเทคโนโลยี (Technology) 
โครงการ โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่

ด้านดิจิทัลภาครัฐ (ReSkill - UpSkill) 
โครงการการเพิ่มขดีความสามารถการบริหารจดัการ

องค์กรด้านดิจิทัล  
(High Performance Organization: HPO) 

คำอธิบาย
โครงการ 

การพัฒนาทักษะและสรา้งเสริมทักษะใหม่ที่จำเป็น เป็นการ 
re-skill เพื่อสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานให้
สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายใหม่
รองรับการเปลี่ยนในปัจจุบัน ตลอดจนยกระดับทักษะเดิม 
(up-skill)ของเจ้าหน้าที่ให้ดขีึ้น ในการเตรียมความพร้อม
บุคลากรภายในองค์กรรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
บังคับใช้กฎหมายใหม่ สร้างทักษะ องค์ความรู้ใหม่ด้าน
ดิจิทัลในการทำงาน   

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่ถูกตอ้ง เข้าใจ
กระบวนการ รวมถึงข้อกฎหมาย ขอ้พึงระวัง เพื่อ
การปฏิบัติงานทีถู่กต้องเป็นต้นแบบ 

2) ส่งเสริมให้มีการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในประเด็นมุ่งเน้นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
นำมาใช้หรือการปฏิบัติงานจริง 

การดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพองค์กรให้มีสรรถ
นะสูงขึ้น ในการลดกระบวนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 
ตลอดจนการจัดทำธรรมาภบิาลข้อมูลภายในองค์กร ผ่าน
การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
Output/Outcome 
ข้ึนอยู่กับ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
 

จำนวนเจา้หน้าที่ของสำนักงาน 
ที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลกัสูตรที่กำหนด 40 คน 

- Engagement 44% ,  50% IT Competency 
(ระดับหัวหนา้งาน)  

- 1 นวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ทำงานให้บริการหนว่ยงานรัฐ 

- ความพึงพอใจ ร้อยละ 75 

งบประมาณ 0.3076 ล้านบาท 
(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 

จะมีการจัดสรรต่อไป 
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บทที่ 5 (ร่าง) ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานขอเสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์จัดตั้งขององค์การมหาชน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิรูปประเทศ แผนบูรณาการ ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 องค์ประกอบ ตามข้อมูลในตารางที่  2 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุ 
ประสงค์
จัดต้ัง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน (น้ำหนักร้อยละ 40) 
 1.1 ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจดัตั้งที่แสดงให้เห็นการเช่ือมโยงจากยุทธศาสตร์ชาตินโยบาย

และแผนระดับชาต ิ
4,5,8 1.1.1 จำนวนการใช้ประโยชน์จากการ

ให้บริการดจิิทัลของ สพร. 
(Digital Service) 

7 8 ล้านรายการ 9 ล้านรายการ 10 ล้านรายการ 

1,6,7 1.1.2 จำนวนนวัตกรรมที่สามารถ
ประยุกตใ์ช้กับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลได ้

6 2 นวัตกรรม 3 นวัตกรรม + มี
การนำไป

ประยุกตใ์ช้ 20 
หน่วยงานขึ้นไป 

ขั้นมาตรฐาน + มี
รายงาน Feedback 
จากหน่วยงานและ 

แนวทางการปรับปรุง 
3,4,6 1.1.3 จำนวนการใช้ประโยชน์จากชุด

ข้อมูลเปิด เพื่อการพัฒนา
บริการดจิิทัลหรือเกิดประโยชน์
ต่อการตดัสินใจ  

7 2 เรื่องใช้ประโยชน ์ 3 เรื่องใช้ประโยชน ์ 4 เรื่องใช้ประโยชน ์

2, 6, 7, 
8 

1.1.4 จำนวนมาตรฐาน ข้อกำหนด 
หลักเกณฑ์แนวปฏิบตัิ หรือ
คู่มือ เพื่อส่งเสริมให้เกดิการ
พัฒนารัฐบาลดจิิทัล 

7 (ร่าง) มาตรฐานว่า
ด้วยแนวปฏิบัติ
กระบวนการทาง

ดิจิทัลภาครัฐ 
(Government 
Digital Process 

Guidelines) 

1 มาตรฐาน 
เสนอคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นมาตรฐาน +  
3 หน่วยงานนำร่อง

มาตรฐานไปใช้
ประโยชน ์

2, 3, 4, 
6 

1.1.5 ร้อยละความสำเร็จในการ
เช่ือมโยงข้อมูลตาม Agenda 
Based  

7 1 ด้าน + มีรายงาน 
ผลการเช่ือมโยงข้อมูล 

2 ด้าน + มีรายงาน
ผลการเช่ือมโยงข้อมูล  

3 ด้าน + มีรายงาน
ผลการเช่ือมโยงข้อมูล 

6 1.1.6 จำนวนโครงการสำคญัหรือ
โครงการต้นแบบภายใต้ความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่เข้า
รับการอบรมจากสถาบนั TDGA 

6 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (น้ำหนกั ร้อยละ 30) 
 2.1 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 
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วัตถุ 
ประสงค์
จัดต้ัง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 (1) ความสามารถทางการหารายได้
เพื่อลดภาระงบประมาณ
ภาครัฐ 

10 20 ล้านบาท 30 ล้านบาท 40 ล้านบาท 

 2.2 ตัวช้ีวัดความคุ้มคา่ในการดำเนินงาน 
 (1) การจัดทำห่วงโซ่ผลการ

ดำเนินงาน (Result Chain: 
RC) 

20 Result Chain 
พร้อมรายละเอยีด
ครบถ้วนตามที ่

สำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนด 

Result Chain พร้อม
รายละเอียดครบถ้วน

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนด (เป้าหมาย
ขั้นต้น) ที่ได้รับการ

ปรับปรุงตามความเห็น
จากผู้ที่มสี่วน 

เกี่ยวข้องครบทุก
กลุ่มแล้วเสร็จ 

Result Chain พร้อม
รายละเอียดครบถ้วนท่ี
ได้รับการปรับปรุงตาม

ความเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องครบทุก 
กลุ่ม (เป้าหมายขั้น
มาตรฐาน) และ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน

พิจารณาเห็นชอบ 
องค์ประกอบท่ี 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (น้ำหนัก ร้อยละ 20) 

 3.1 การพัฒนาองค์การสูด่ิจิทัล (ตัวช้ีวดับังคับ) 
 (1) การพัฒนาระบบบญัชีข้อมูล 

(Data Catalog) เพื่อนำไปสู่
การเปิดเผยข้อมลูภาครัฐ 
(Open Data) 

10 หน่วยงานเจ้าภาพ (สำนักงานสถิตแิห่งชาติ และสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) จัดทำเกณฑ์การประเมิน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 (1) การประเมินสถานะของ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

10 380 คะแนน - 425 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนกั ร้อยละ 10) 
 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการ

พัฒนาด้านการควบคมุดูแล
กิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน (ตัวช้ีวัดบังคับ)  

10 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน 
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ภาคผนวก ก ความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย 

ที่มา : เอกสารช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพร. เสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการพิจาณราศึกษาการาจัดทำงบประมาณเพื่อการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทย่อยและแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



  

21 
 

 
 


