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 บทนำ  
 

 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2  

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) เพื่อความ
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 41 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา 41 โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย คำชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่าน
มา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)   

 
รายงานฉบับนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) องค์ประกอบที่ 
4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน เรื่อง คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน
แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การมหาชน แก่
รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชนด้วยเช่นกัน 

 
สพร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน และ

การกำกับดูแลองค์การมหาชน รวมทั้ง สามารถอ้างอิงข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อสั่งการ และข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อไปในอนาคต  

 
 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 
  



สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

3 

 

 
สารบัญ 

 
            หน้า 
 
บทที่ 1   คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ        4 
 
บทที่ 2  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        6 

 
บทที่ 3  รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)      9 

 
บทที่ 4  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     25 
  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
 
 
  



สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

4 

 

บทท่ี 1 
คำช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ 

 
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ สพร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เพ่ือให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน บุคลากรภายใน 
สพร. ได้ทราบถึงแนวนโยบายของผู้บริหาร รวมไปถึงสามารถกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กร จึงได้มีการกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลไว้ดังนี้  
 

ภาพแนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้การดำเนินงานของ สพร. 
 

แนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้การดำเนินงานของ สพร. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและการทำงานในลักษณะความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดบริการภาครัฐใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน กลุ่มที่ 2 (บูรณาการ) มุ่งเน้นการ
ทำงานแบบูรณาการและขับเคลื่อนงานสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและ
สาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการ และ ด้านความโปร่งใส กลุ่มที่ 3 (ความร่วมมือ) เน้นการขับเคลื่อน
ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เช่น บริการดิจิทัลภาครัฐ และ 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นต้น  

 
นอกจากนี้ยังได้นำ Balance Score Card มาวิเคราะห์ความสำคัญและการเชื่อมโยงกันระหว่าง ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย / ลูกค้า พันธมิตร / การเงิน กระบวนการภายใน และ ความสามารถขององค์กร ซึ่งนำไปสู่การ
กำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ภาพ Balance Score card วิเคราะห์เป้าหมายการดำเนินงานของ สพร. 
 

จากภาพแสดงถึงความสอดคล้องของการสร้างองค์กรให้เข้มแข็งผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการ
ทำงานเพื่อเน้นคุณค่า คุณภาพการให้บริการ และการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ให้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
ดำเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดกระบวนงาน และเพ่ิมความม่ันคง ปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลถึงการส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพซึ่งจะสะท้อนกลับมาด้วยคว ามพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งการทำงานของ สพร. ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการทำงานของ สพร. เพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้นจึงต้องสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐทุกประเภท ทุกระดับ ดังนั้นจึงต้องใช้กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือ
การผลักดันไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลร่วมกัน ภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด และสถานการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจที่ประสบอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ สพร. ยังมีความมุ่งมั่นที่
จะดำเนินการให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการภาครัฐเพื่อลดต้นทุนของภาคประชาชนหรือธุรกิจ ผลักดัน
ในเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3 เท่าใน 3 ปี  
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บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลไกการขับเคลื่อน   

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพร. ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ และ เป้าหมายของการดำเนินงานไว้ สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป้าหมายการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มประชาชน Citizen (2) กลุ่มธุรกิจ 
(Business) (3) กลุ ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government)  และ (4) กลุ ่มการเปลี ่ยนผ่านภายในองค์กร (DGA 
Transformation) โดยในแต่ละกลุ่มจะกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานแบบผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อให้สะท้อน
ผลการดำเนินงานในระยะยาวและต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ประโยชน์ในวงกว้างและสะท้ อนภาพ
ความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพค่าเป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  

Customer-centric -> process re-design De-Regulation Public Private Partnership หลกัการท างาน 
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แผนกลยุทธ์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563-2565  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิท ัล (องค์การมหาชน) ได้จ ัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2563-3565 และแผนกลยุทธ์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563-2565  

สำหรับวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของ สพร. คือ “นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” และมีเป้าหมายของ
การดำเนินงานในระดับผลกระทบในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ( Impact) คือ การสร้างความคุ้มค่าในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริการภาครัฐได้ 3 เท่าใน 3 ปี ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน และ 11 กลุ่มโครงการ 
26 โครงการย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
แผนงานที่ 1 แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (Digital Government 
Services)  
(1) กลุ่มโครงการ One Stop Service  

1.1. *โครงการศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร 
ณ จุดเดียว (One Stop Services: OSS) 

1.2. *โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
1.3. โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)  

(2) กลุ่มโครงการตามนโยบายและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2.1. โครงการส่งเสริมระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพและสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของ

ประเทศ (COVID-19) 
(3) กลุ่มโครงการ Unified Communication  

3.1. โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน (Messaging) 
3.2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Management) 
3.3. *โครงการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) 

(4) กลุ่มโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ 
4.1. โครงการสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
4.2. โครงการอำนวยความสะดวกภาคร ัฐ ในการปร ับเปลี ่ยนไปส ู ่การเป ็นองค ์กรด ิจ ิท ัล  (Digital 

Transformation)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 
แผนงานที ่2 แผนงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Innovation) 
(5) กลุ่มโครงการนวัตกรรม 

5.1. โครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) 
5.2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระยะที่ 1) กลุ่มเด็กและเยาวชนใน

ครอบครัวเปราะบาง (Shared Service Platform Phase) 
5.3. โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 
5.4. *โครงการสำรวจและเตรียมความพร้อมหน่วยงานราชการเพื่อการบริหารและให้บริการภาครัฐด้วย

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 อำนวยความสะดวกภาครัฐด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและสภาพแวดล้อมใหม่  
แผนงานที ่3 แผนงานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล (Data Governance) 
(6) กลุ่มโครงการข้อมูล  

6.1. โครงการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data) 
แผนงานที่ 4 แผนงานการบริหารจัดการด้านนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  
(Soft Infrastructure: Policy and Standard) 
(7) กลุ่มโครงการนโยบายและมาตรฐาน  

7.1. โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (Digital Government 
Transformation)  

แผนงานที่ 5 แผนงานการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกภาครัฐ (Digital Government 
Platform) 
(8) กลุ่มโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

8.1. โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  
8.2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคงปลอดภัย (GSI) 
8.3. โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center) 
8.4. โครงการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานในการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ

ของ สพร. (DGOC) 
8.5. *โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง CII Regulator และ Sectorial CERT 

(9) กลุ่มโครงการ Platform  
9.1. โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) 
9.2. โครงการ Digital ID (Digital Gov Identity) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
แผนงานที่ 6 แผนงานการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Government Workforce) 
(10)  กลุ่มโครงการ Digital Skill 

10.1. โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื ่อส่งเสริมรัฐบาลดิจ ิทัล 
(Government Digital Skills) 

10.2. *โครงการอบรม Cyber Security / DGF /PDPA 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กร 
แผนงานที่ 7 แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจิทัล (DGA High  
Performance Organization) 
(11)  กลุ่มโครงการ HPO  

11.1. โครงการการเพิ ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจ ิท ัล (High Performance 
Organization) 

11.2. โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และการเสริมทักษะใหม่ (Upskill) ด้านดิจิทัลภาครัฐ   
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บทท่ี 3 

รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
จากแนวทางการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้คณะกรรมการมีบทบาทในการติดตาม
ผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเป็นรายไตรมาส โดยที่ผ่านมา สพร. ได้ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติ
การ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการ
ดำเนินงานของ สพร. ให้สอดคล้องกับภารกิจเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมทั้ง ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย 
ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 
2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีการทบทวนแล้ว  

สพร. ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งใน
ภาพรวมทุกโครงการมีผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 
ซึ่งถือได้ว่ามีความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ถึงร้อยละ 97.30 และมีความสอดคล้องกับงบประมาณที ่ ได้
กำหนดไว้ ดังนี้ 

 
1. Digital Platforms 

สพร. ได้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่จะช่วยสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ  เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วถึงและเท่าเทียม  ช่วยลดอุปสรรคในการรับบริการ ลด
ขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับราชการ และยังสามารถติดตามสถานะการให้บริการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 สพร. ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) ที่อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐที่จะพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อช่วยให้การทำงาน
ของภาครัฐสะดวกรวดเร็วขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกันที่สำคัญ ประกอบด้วย 

▪ แพลตฟอร์มดิจิทัลท่ัวไป (Common Platforms) 
1) แพลตฟอร์มการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID & Signature) เป็นความ

ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กรมการปกครอง และ
ภาคเอกชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพร. ได้พัฒนาระบบ DGA Digital ID 
Platform เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้บริการบนเว็บไซต์ accounts.egov.go.th ซึ่ง
รองรับการทำ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ และระบบ Biz Portal โดยมีบริการสำคัญ ๆ 
เช่น บริการเครดิตบูโร ประกันสังคม RDU รู้เรื่องยา ใบสั่งจราจร และค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น  
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2) แพลตฟอร์มการยื่นคำร้องและติดตามสถานะ (Service Request and Tracking) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถให้บริการผ่าน Biz Portal ได้แล้ว โดยให้บริการกับ
กรุงเทพมหานครในเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร เป็นต้น 

3) แพลตฟอร์มการรับชำระค่าธรรมเนียมบริการภาครัฐ (e-Payment / Wallet) ที่รองรับ
การชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ได้เชื่อมโยงกับระบบ e-Payment for Government 
ของกรมบัญชีกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้บริการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ได้แก่ การขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (โรงพยาบาล) กรณีขอใหม่ ต่ออายุ 
แก้ไข-เปลี่ยนแปลง และการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก) กรณีขอใหม่ 
ต่ออายุ แก้ไข-เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

4) แพลตฟอร์มการออกใบอนุญาต หนังสือร ับรองและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Certificate / e-License / e-Document) ซึ่งเป็นการนำร่องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2562 ภายใต้ความร่วมมือของ สพร. สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพธอ. ในการ
ออกใบอนุญาต/เอกสารหลักฐานเป็นอิเล็กทรอนิกส์  ซึ ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 52 
ใบอนุญาต/เอกสาร เช่น ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และ
คำขอขึ้นทะเบียน-ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำมันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทย ลำไย
แห้ง และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น 

▪ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Platforms) 
5) ระบบ GDX Platform ที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ GDX Platform บนเว็ปไซต์ gdx.dga.or.th ของ 
สพร. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ข้อมูลนิติบุคคลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ของกรมสรรพากร และข้อมูล
ข้อมูลสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 36 หน่วยงาน  

ผลความสำเร็จ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 
 

2. Standard 
สพร. ได้มีการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือที่มุ่งเน้นให้

หน่วยงานของรัฐเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนงานและข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้ง สนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรภาครัฐในการนำองค์ความรู ้ที ่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ และสามารถ
ดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

1) ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2563 

2) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อ
สาธารณะ (Open Data) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2563 
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3) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานระบบดิจ ิทัล 
(Digitalization) ไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 
- (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การ

จัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วย เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับ
บริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

- (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล Digital Government Standard ว่าด้วย แนวทางการ
จัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการ
ภาครัฐ – ภาพรวม 

- (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล Digital Government Standard ว่าด้วย แนวทางการ
จัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการ
ภาครัฐ – การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

4) ข้อเสนอแนะแนวทางการแลกเปล ี ่ยนข ้อม ูลระหว่างหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Data 
Exchange) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยให้จัดทำแผนการพัฒนา GDX 
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล และบัญชีข้อมูล GDX เพ่ิมเติม ดังนี้ 
- ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐว่าด้วยแนวทางการ

จัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GDC) พร้อมทั้ง จัดตั้งคณะทำงานตามคำสั่ง สพร. ที่ 89/2563 
และประชุมคณะทำงาน GDC ครั ้งที ่ 1/2563  เมื ่อวันที ่ 23 กันยายน 2563 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

- (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เรื่องมาตรฐาน 
API สำหรับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรฐาน
ร่วมกัน พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการจัดทำร่างฯ เพ่ือรับทราบความคืบหน้า 

5) มาตรฐานด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (Government Secure 
Intranet: GSI) สพร. ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ สพร. ที่ 25/2563 เรื ่อง ข้อกำหนด
มาตรฐานโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลภาครัฐที ่มีความปลอดภัย (ข้อกำหนดทั ่วไป และ
ข้อกำหนดด้านเครือข่าย) เพ่ือให้บริการทางดิจิทัลของ สพร. มีความม่ันคงปลอดภัยในระดับ
ที่ยอมรับได้ 

ผลความสำเร็จ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 
 

3. Hard Infrastructure 
สพร. ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย เป็น

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐหลักที่ให้บริการเพื่อให้เกิดเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพร. ได้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักความเร็วสูงของภาครัฐที่ครอบคลุมไปยังหน่วยงาน
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ระด ับกรมท ั ่ วประ เทศและหน ่ วยง านภาคร ั ฐอ ื ่ น  ๆ  จำนวน 3,267 หน ่ วยงาน/จ ุ ดต ิ ดต ั ้ ง  เ ช ่ น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั ่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น และให้บริการ G-Cloud ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล แก่ระบบงานภาครัฐ 
1,378 ระบบหรือคิดเป็น 495 หน่วยงาน และมีแผนการโอนย้าย (Migration Plan) ไปยังระบบคลาวด์ 
กลางภาครัฐ (GDCC) ช่วงต้นเดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ สพร. ยังได้ยกระดับการเชื่อมโยง/
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Information Exchange: GIX) ไปสู่รูปแบบ GSI ซึ่งจะช่วยการ
ให้การเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลมีความรวดเร็ว  ปลอดภัยและมีความมั่นคงมากขึ้น โดยนำร่องทดสอบ
การเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐกับ 2 ผู้ให้บริการหลัก (CAT, TOT (NT ในปัจจุบัน)) เสร็จแล้ว 

การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการระบบการติดต่อสื่อสาร
ภายในภาครัฐแบบครบวงจร ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกันได้ ภายใต้มาตรฐานความมั่นค ง
ปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นบริการที่  สพร. ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และยังเตรียมพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ หรือ
แพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัยต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพร. ได้ให้บริการ
ระบบต่าง ๆ ดังนี้  

1) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื ่อการสื ่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) ซึ ่งมี
หน่วยงานให้ความไว้วางใจใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารภายใน จำนวน 232,520 
บัญชีรายชื่อ หรือ 379 หน่วยงานหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ใช้บริการ เช่น กรมสรรพากร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมการปกครอง เป็นต้น  

2) ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)  
เป็นบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเอง
และสามารถเชื ่อมโยงงานสารบรรณกับหน่วยงานภาครัฐอื ่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขั้นตอนระหว่างหน่วยงานได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีผู้ใช้งานจำนวน 4,248 บัญชีรายชื่อ หรือคิดเป็น 339 หน่วยงาน เช่น สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมเจ้าท่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมโยธาธิ
การและผังเมือง และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นต้น 

3) ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service) เป็นระบบ 
การประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการ
ประหยัดทรัพยากรและระยะเวลาในการจัดประชุมได้ ซึ่งเป็นระบบที่หน่วยงานภาครัฐเห็น
ถึงประโยชน์และให้ความสนใจนำมาใช้ในหน่วยงานมากถึง  3,674 สิทธิการใช้งาน 
(License) หรือคิดเป็น 121 หน่วยงาน เช่น กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กองบัญชาการ
กองทัพภาคท่ี 1 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นต้น 

ผลความสำเร็จ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 
 

4. Policy & Regulations 
สพร. ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) ขึ้น 

ภายใต้หลักคิดของรัฐบาลดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำและปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรูปแบบดิจิทัล 

https://oc.dga.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=543&budgetYear=2563&strId=0
https://oc.dga.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=706&budgetYear=2563&strId=0
https://oc.dga.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=815&budgetYear=2563&strId=0
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สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ทั้งยังมีการกำหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนและ
ธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2563 พร้อมทั้ง มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) เมื ่อวันที ่  9 กันยายน 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 สพร. ได้เสนอ (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผล
บังคับใช้ ต่อไป 

นอกจากนี้ สพร. ยังได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับความพร้อมของรัฐบาล
ดิจิทัลจากการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 และ
พิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Award 2020) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ รวมทั้ง 
จัดทำรายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูลสำคัญใน
การวางแนวทางขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อันจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน
และการให้บริการของภาครัฐ ลดเอกสารในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
ก่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของภาครัฐเพ่ือนำไปต่อยอดการพัฒนา เพ่ิมมูลค่าและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

ผลความสำเร็จ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 
 

5. Citizen & 6. Business & 7. Foreigner 
สพร. ได้ดำเนินการพัฒนา One Stop Service Portal เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการภาครัฐ ทั้ง

สำหรับประชาชน (Citizen Service Portal) สำหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal) และสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner 
Portal) อันจะทำให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วน โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
สามารถหาข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิต รวมถึงทำธุรกรรมออนไลน์ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึง
ข้อมูล และบริการของภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

1) การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับประชาชน (Citizen Service Portal) ที่รวบรวมข้อมูล
และงานบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ สามารถหาข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิต รวมถึงทำธุรกรรมออนไลน์ไว้ในที่
เดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สพร. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นพอร์ทัลกลางสำหรับประชาชนในชื่อ ""ทางรัฐ" 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีบริการสำคัญ ๆ สำหรับการให้บริการแก่ประชาชน เช่น บริการ
ตรวจสอบและชำระค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง บริการตรวจสอบสถานะการ
ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน บริการ Smart Job ค้นหา
และสมัครงานของกรมการจัดหางาน และข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) พร้อมทั้ง 
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
นำร่องท่ีจะนำบริการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมมาอยู่บน Citizen Service Portal  
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2) การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นพอร์ทัลกลางที่รวบรวมข้อมูล
และงานบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ โดยบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ สามารถหาข้อมูลสำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทำธุรกรรมออนไลน์ไว้ใน
ที่เดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว หรือ BizPortal และเว็บไซต์
ศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจและเป็นระบบกลางในการยื่นคำขอใหม่ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ต่ออายุ 
และยกเลิกใบอนุญาตแบบออนไลน์ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารหลักฐานระหว่าง
หน่วยงาน ตามมาตรการลดสำเนาฯ ของรัฐบาล ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ผ่านระบบ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
เป็นต้น เพ่ือการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร 
ณ จุดเดียว ที่เว็บไซต์ biz.govchannel.go.th โดยมีบริการสำหรับภาคธุรกิจ ได้แก่ ระบบ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง บริการขอติดตั้งไฟฟ้า 
บริการขอติดตั้งน้ำประปา และบริการขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้พร้อมกันในลักษณะ Single 
Form ซึ่งมีการนำร่องให้บริการอยู่ 78 ใบอนุญาตใน 25 ประเภทธุรกิจ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สพร. ไดข้ยายผลการให้บริการรองรับการขอใบอนุญาตในทุกข้ันตอนแบบดิจิทัล
เต็มรูปแบบ (Fully Digital Business Services) สำหรับหน่วยงานที่มีความพร้อม จำนวน 
10 บริการ เช่น (1) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก การขอใบอนุญาตขายสุราของกรมสรรพสามิต (2) 
กลุ่มธุรกิจคลีนิคเสริมความงาม การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้ง ขยายผลการให้บริการไปยังใบอนุญาตประเภทอ่ืนด้วย ตาม
นโยบายเรื่อง Ease of Doing Business 

3) การพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ (Foreigner Portal) ให้เป็นพอร์ทัลกลางที่
รวบรวมข้อมูลและงานบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ โดยบูรณา
การระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถหาข้อมูลและการทำธุรกรรมออนไลน์ สำหรับการเข้า
มาในประเทศไทย เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้ามาอยู่อาศัย เพื่อช่วยในการหางานและการ
ดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตทำงานในประเทศ เพื่อการศึกษา การลงทุน 
และการท่องเที่ยว เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ  เป็นต้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพร. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Thailand Pass ต้นแบบ และ
นำเสนอแอปพลิเคชันต้นแบบดังกล่าวให้แก่ นาย กอบศักดิ ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พิจารณา รวมถึง 
มีการนำร่องทดสอบแอปพลิเคชันกับชาวต่างชาติที่ขอใช้บริการ ณ สำนักงานตรวจคนเข้า
เมือง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดี โดยแอปพลิเคชัน Thailand Pass ต้นแบบ สามารถเชื่อมต่อ
กับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการตรวจสอบข้อมูลชาวต่างชาติ 
และประวัติการเดินทางได้  
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4) การพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) สพร. ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้พัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสําหรับรับฟังความคิดเห็นและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํากฎหมายหรือร่างกฎหมายรวมถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการมี
ส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพร. ได้รวบรวมความ
ต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบระบบจากการรับฟังความคิดเห็นและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายในหัวข้อ LAW ฟัง YOU ซึ ่งมีประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพให้
แนวคิดและแสดงความคิดเห็น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
ต้นแบบเพื่อเตรียมนำร่องเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2563 นี้  

ผลความสำเร็จ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 80.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 
 

8. Open Data Portal 
สพร. ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ (Open 

Government Data and Data Analytics Center) เพ่ือสร้างกลไก แนวทาง และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมี
ธรรมาภิบาล รองรับการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเส ริมให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมจากข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ ซ่ึงได้ดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบ Open Data Platform เวอร์ชัน 2 พร้อมชุดข้อมูลเปิดและ High - 
Value Dataset ตามมาตรฐาน CKAN Open Data เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเปิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนการดำเนินงานบริการด้านเดต้าโซลูชัน
ภาครัฐ ตามกรอบธรรมาภิบาลร่วมกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครัฐบน Data.go.th เช่น และ เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีชุดข้อมูลเปิด
ภาครัฐ จำนวน 2,568 ชุด และสามารถจัดเป็นข้อมูล High - Value เพ่ือให้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ (1) ชุดข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (2) ชุดข้อมูลตามสถานการณ์: ข้อมูลผู้ป่วย Covid-19 รายวันของ
กรมควบคุมโรค (3) ชุดข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (4) ชุดข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง (Urban Development) “โครงการ
บูรณาการข้อมูลภาครัฐแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือลดจำนวนคดีอาชญากรรม” และ “การอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ” ของกรุงเทพมหานคร (5) ชุดข้อมูลด้านการขนส่งและสาธารณูปโภค (Public 
Utility) (6) ชุดข้อมูลด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม “โครงการ Real Time Dashboard” 
สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยของสภาอุตสาหกรรม (7) ชุดข้อมูลด้านตลาดทุนและ 
(8) ชุดข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน  
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2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออำนวยความสะดวกของการวิเคราะห์ข้อมูล
และนวัตกรรมข้อมูล (Data Facilitation and Infrastructure) และพัฒนา Data 
Community Portal เพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรม
การใช้ประโยชน์ของข้อมูล รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย/นักวิเคราะห์ และ
นักพัฒนาระบบ เช่น วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (RSU-DIIT) กลุ่ม 
Public Tablue.com และทีม DataFirst มาร่วมกันวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมการใช้
ประโยชน์ข้อมูล (Analytics and Development) ของชุดข้อมูลรายงาน Covid-19 รายวนั 
จาก data.go.th มาสร ้างเป ็น Interactive Dashboard สำหร ับต ิดตามสถานการณ์ 
COVID-19 ในประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนต่าง ๆ และ
แสดงผลในเชิงพื้นที่ และการวิเคราะห์ภาพรวมสวัสดิการในระบบแรงงานของสำนักงาน
ประกันสังคม เป็นต้น 
นอกจากนี้ สพร. ยังได้สร้างความร่วมมือผ่าน Data Journalism/ Influencer Review ใน
การส่งเสริมการใช้ Open Data ประกอบการเขียนบทวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ลงทุนแมน: บท
วิเคราะห์เกี ่ยวกับสภาวะการลงทุนในประเทศไทย จากข้อมูลตลาดทุนของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวคิดพันล้าน: บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สภาวะการลงทุนในประเทศไทย จากข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Salika: บทวิเคราะห์เก่ียวกับอัตราการเติบโตของการ
คมนาคมขนส่งในไทย และ The Momentum: บทความเกี ่ยวกับ Open Data ภายใต้
หัวข้อ "data.go.th จากพลังภาครัฐ สู่ Platform เครือข่ายข้อมูลอิสระของประชาชน" เป็น
ต้น 

3) การพัฒนาเครื ่องมือเพื ่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มี
ค ุณภาพตามหล ั กธ ร รมาภ ิ บาลข ้ อม ู ล  ( Data Management Tool for Data 
Governance) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Data 
Catalog/Metadata โดยเป็นข้อมูลระบบ GDX ของ สพร. ข้อมูลจากระบบภาษีไปไหน 
รวมทั้ง ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ข้อมูลการเคหะของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น 

4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้ข้อมูล 
ภายใต้กิจกรรม Specialist Forum for Digital Government – Thailand Open Data 
Strategy ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
เพื่อหารือและผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ยังดำเนินการสื่อสารและ
ทำความเข้าใจร่วมกันกับทุกส่วนราชการให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐที ่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Open Data Work: Understanding 
Open Data Usage from a Practice Lens สำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ และ 
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Open Data Workshop” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ในการเปิดเผยข้อมูลผ่าน ระบบ Open Data Platform เวอร์ชัน 2  

ผลความสำเร็จ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 
 

9. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื ่อส่งเสริมรัฐบาลดิจ ิทัล 

(Government Digital Skills) เพื ่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านทักษะดิจิทัล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปยกระดับและปรับปรุงการให้บริการภาคประชาชน สร้าง
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
ดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ได้ดำเนินการอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐแล้วจำนวน 25,087 คน ซึ่งมีบุคลากรภาครัฐที่
ผ่านการอบรมในหัวข้อ Data Governance / Data Analytic / AI ด้วย Online Learning Platform จากสถาบัน 
TDGA หรือหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ มากถึงจำนวน 7,315 คน นอกจากนี้ สถาบัน TDGA ยังได้พัฒนา
หลักสูตรออนไลน์ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ร่วมกับเครือข่ายแล้ว จำนวน 42 หลักสูตร อาทิ (1) หลักสูตร Big Data for Digital Marketing Online (2) 
หลักสูตร Project Management (3) หลักสูตร Network & Security (4) หลักสูตร Virtual Reality (VR) และ
(5) หลักสูตร Hardware (IT & Network) (6) หลักสูตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation 
in Organization) และ (7) การบริหารองคก์รในโลกดิจิทัล เป็นต้น 

ผลความสำเร็จ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 
 

10. Digital Gov Tech & EEC 
การตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & 

Innovation Center โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นและ
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้
เกิดนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลสำหรับภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ  รวมทั้ง “ประกาศ
แผนการขับเคลื่อน Digital Government Technology and Innovation Center เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เพ่ือเป็นศูนย์กลาง Digital Solution ภาครัฐ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้ นวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ 
ตลอดจนขยายผลเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ  และ
จัดกิจกรรม DGTi Roadshow 2020 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานภาครัฐ” ( Idea Exploration) ตามโจทย์
ของแต่ละโครงการภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐ ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้ง ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน (1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล

https://oc.dga.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=816&budgetYear=2563&strId=0
https://oc.dga.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=816&budgetYear=2563&strId=0
https://oc.dga.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=816&budgetYear=2563&strId=0
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สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  (2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
ต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence For Audit) ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และ (3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาด้านการบริหารงานแบบใช้ร่วมกันขององค์กร 
(Shared Services) ให ้ เป ็นต ้นแบบบร ิการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตเด ็ก เยาวชน และครอบค ร ัว ร ่วมกับ 
กรุงเทพมหานคร กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย  

การจัดทำโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในพื้นที่ EEC เพื่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และนำร่องการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะดิจิทัล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน คือ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงาน
คณะกรรมการส ่งเสร ิมการลงทุน (Thailand Board of Investment) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพร. 
ดำเนินการเชื่อมโยงระบบ Biz Portal ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับระบบ EEC-OSS ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน  การแจ้งทดลองเดิน
เครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 การขออยู่ต่อในรา
อาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญิ่เศษ 
อาคารสูง และการขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ 

ผลความสำเร็จ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 
 

11. High Performance Organization 
การพัฒนาระบบ ERP ภายใน สพร. โดยนำร่องการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน

ของเอกสารออกและการใช้งานร่วมกับลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน MailGoThai ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Appraisal System) ของเจ้าหน้าที่ และระบบขออนุมัติเอกสารแบบขอยืม (Budget 
Process System) 

รวมไปถึง การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน สพร. ด้านงานสารบรรณ ด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน และด้านสารสนเทศ  

ยิ่งไปกว่านั้น สพร. ยังได้มีประกาศ สพร. ที่ 13/2563 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลสำหรับผู้รับบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) 
และผู้รับบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ของ สพร. มาใช้เป็นแนวทางการ
ทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act)  

ผลความสำเร็จ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 
 

ผลการดำเนินงานสำคัญอ่ืน ๆ ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

1. การพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบบัตร
สุขภาพ เพื่อติดตาม
และประเมินความเสี่ยง
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาหรือโควิด-19 ใน
กลุ่มนักเดินทางเข้า-
ออกประเทศไทย 

จากมติที่ประชุมเกี่ยวกับการหารือเรื่องการ
ใช้ แอปพลิเคชัน เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 
2563 ณ ห้องประชุม 412 อาคารรัฐสภา 
(พระสุริยัน) ระบุว่า หาก พ.ร.ก. ยกเลิกก็ยัง
ต้องมีแอปพลิเคชันมาใช้ต่อ และเมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2563 กระทรวงดิจ ิท ัลเพ่ือ
เศรษฐก ิจและส ังคม ได ้ทำหน ังส ื อขอ
สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดระบบหนังสือ
เดินทางสุขภาพ Digital Health Passport 
Application (DHP) มาย ั ง  สพร .  ด ั งนั้ น 
สพร. จึงของบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับ
การอนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ใน
การดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบบัตร
สุขภาพสำหรับผู ้เดินทาง ในรูปแบบแอป
พลิเคชันที่ชื ่อว่า ThailandPlus ที่ทางการ
ไทยสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
สุขภาพของผู้เดินทาง ช่วยในการเฝ้าระวัง
และประเมินความเสี่ยงแจ้งระดับความเสี่ยง 
ยืนยันความปลอดภัยของผู้เดินทาง ซึ่งแอป
พลิเคชัน ThailandPlus ถือเป็นเครื ่องมือ
สำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และ
บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทาง
ของผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นข้อมูลรายงานที่
สามารถให้เจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงและให้
ความช ่วยเหล ือได ้อย ่างท ันท ่วงท ี  ซึ่ ง
ประกอบด้วยรายละเอียดการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
1. หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื ่อหาข้อสรุป และเก็บประเด็นความ
ต้องการ ผ่านการประชุมจากท่าน รมว.ดศ  

ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการ
ชะลอและระงับการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
รองรับสถานการณ์การในระยะผ่อน
ปรนภาวะการแพร่ระบาดของโรคใน
ประเทศไทย 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

2. ยก (ร่าง) แผนการทำงาน และการจัดทำ 
flow การทำงาน  

3. ดำเนินการหารือกับหน่วยงานหลัก ได้แก่ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงการท่องเที่ยว 
เพ่ือกำหนดบทบาทหน้าที่  

4. กำหนด Feature ที่จำเป็นเร่งด่วน  
5. หารือกับกรมการกงศุล เรื่องความร่วมมือ

ในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ COE  
6 .  น ำ เ ส น อ  ThailandPlus ต ่ อ ท ่ า น

นายกรัฐมนตรีในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 
12 ต.ค. 63 

7. ได้รับความร่วมมือกับ ททท. ในการผลิต
สื่อ VDO  สามภาษา 

8. ได ้ร ับความร ่วมมือกับ กระทรวงการ
ท่องเที ่ยวและกีฬา ในการอำนวยความ
สะดวก เรื่อง Call Center 1155 

2. การพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผู้ที่
มีความเสี่ยงต่อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใน
รูปแบบแอปพลิเคชัน 

สพร. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐใน
การ บูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง
ภาคส่วน อื่น ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วง 
COVID-19 

1. พ ัฒนาแอป  “หมอชนะ หร ือ  Mor 
Chana” เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการ
เดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคช ัน ผ ่านความยินยอมของ
ผู้ใช้งานเพื่อเปิดเผยข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ือ
ช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยง 
รวมทั ้งช ่วยยืนยันความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ 
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และบุคลากร
ทางการแพทย์สามารถนำข้อมูลดังกล่าว
ไปใช ้ ในการประมวลผลข ้อม ูล เ พ่ือ
ว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงจากประว ัต ิการ
เดินทางของผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นข้อมูล
รายงานที่สามารถให้เจ้าหน้าที ่ติดตาม

1. ประชาชนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน 
หมอชนะ ในการประเมินความ
เสี่ยงเบื้องต้น สามารถทราบ
สถานะความเสี่ยงของตนเองโดย
แอปพลิเคชันมีคำแนะนำการ
ปฎิบัติตนเบื้องต้น 

2. เป็นเครื่องมือให้บุคลากรทางการ
แพทย์ได้ตรวจสอบคัดกรอง
ข้อมูลความเสี่ยงของประชาชนที่
เข้าใช้บริการทางการแพทย์ได้
อย่างรวดเร็ว 

3. ภาคเอกชน ตรวจสอบ
ผู้ใช้บริการของประชาชนที่มา
ติดต่อ ช่วยลดความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อ 

4. ภาครัฐ ง่ายต่อการติดตามผู้
สัมผัสผู้ป่วย และควบคุมการ
กระจายของโรค 
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กลุ่มเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที เป็นประโยชน์ในการชะลอและ
ระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้
อย่างรวดเร็ว โดยร่วมกับภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน ในการ
พัฒนาระบบนี้ขึ้น 

2. สนับสนุนการดำเนินงานระบบติดตาม
ตัว DDC-Care สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่
เป ็นผ ู ้ป ่วย COVID-19 หร ือบ ุคคลที่
ใกล ้ช ิดก ับผ ู ้ต ิดเช ื ้อ โดยเป ็นแอปที่  
สำน ักงานพ ัฒนาว ิทยาศาสตร ์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาขึ้น
ภายใต ้ความร ่วมม ือก ับหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค และ สพร. 
โดย สพร. ได้ร่วมออกแบบระบบ และ
ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จาก
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสนับสนุน 
Infrastructure สำหรับติดตั้งระบบด้วย  

3. สนับสนุน smarthealth.moph.go.th 
ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ให้สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทยจ ําก ัด (มหาชน) และกระทรวง
สาธารณส ุข ไปย ังโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลต ่ า ง  ๆ  ให ้ ส ามารถ
ตรวจสอบประวัติการเดินทางของผู้ป่วย
ที ่มารับบริการ แต่ตอบข้อซักถามไม่
ช ั ด เ จ น  ผ ่ า น ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
smarthealth.moph.go.th  

4. การพัฒนาระบบสำหรับค้นหาร้านขาย
หน้ากาก และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่าน 
Chatbot โดยประชาชนทั่วไปสามารถ
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ค้นหาร้านค้าและร้านขายยาใกล้ตัวได้
จ า ก  @DGAChatbot โ ด ย เป ็ น คว าม
ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย. ) 
องค์การเภสัชกรรม และ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าประกอบด้วยข้อมูลจาก 2 
ส่วน คือ 
(1) ข้อมูลร้านขายยาที่ลงทะเบียนผ่าน 

@SmartShop ท ี ่ ส า ม า ร ถ ร ะ บุ
ตำแหน่งร้านค้าและปรับปรุงข้อมูล
สินค้าได้  

(2) ข้อมูลร้านค้าต่าง ๆ “สมาร์ทโชวห่วย 
เดล ิ เ วอร ี ่ ”  ผ ่ าน  @DGAChatbot 
เพ ื ่อให ้ประชาชนสามารถเข ้าถึง
ร้านค้าโชห่วยได้  

3. Digital Government 
Technology & 
Innovation Center” 
หรือ “ศูนย์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
ภาครัฐ 

- ก่อตั ้งศ ูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลภาครัฐไทยแบบครบวงจร  เพ่ือ
ผลักดันและสนับสนุนภาครัฐสู ่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล เกิดการพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เป็นแหล่งวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะดึงดูดให้เกิด
ความร่วมมือทั้งจากมหาวิทยาลัย เอกชน 
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และประชาชน  

1. เป็นศูนย์กลางจัดแสดงผลงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาครัฐที่พร้อมใช้ของหน่วยงาน
ภาคร ัฐไทย ให ้ประชาชนได้
สัมผัส ทำความรู้จัก และเข้าถึง 
เข้าใจรูปแบบการให้บริการ 

2. เพื่อประเมินความเป็นไปได้และ
คัดเลือกนวัตกรรมบริการเพ่ือ
น ำ ม า พ ั ฒ น า ท ด ส อบ  แ ล ะ 
ทดลองใน Sandbox ร ่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งขยาย
ผลเพื่อให้เกิดการนำไปต่อยอด
หรือใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

 - โครงการแฟลตฟอร์มพัฒนาความรู้ตาม
ท ั กษะ เฉพาะบ ุคคล  (Personalized 
Knowledge System: PKS) จ ัดเตร ียม
แฟลตฟอร ์มในการพัฒนาความร ู ้ตาม
ทักษะเฉพาะของบุคลากร ตามตำแหน่ง

1. เพ ื ่ อ เ ป ็ นศ ู นย ์ กลา งพ ัฒนา
การศึกษาผ่านช่องทางดิจิทัลเพ่ือ
วางแผนอาชีพและความชำนาญ
ของตนเองตาม Career path ที่
กำหนดไว้ 
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และสายงานตามลักษณะงาน (อ ้างอิง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 45 ) เพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนที่
มีความสนใจ และประสงค์จะเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  

2. เพื ่อช่วยดำเนินการจัดการการ
เร ียนร ู ้  และช ่วยวางแผนการ
เรียนรู ้ทักษะความชำนาญเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการรับประวัติ
ของแรงงาน และคุณสมบัติความ
ต้องการของแต่ละบริษัท 

3. เพ่ือสามารถประเมินผลการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายปีได้ 

 - AI Performance Audit จัดทำต้นแบบ
ป ัญญาประด ิษฐ ์ เพ ื ่ อการตรวจสอบ 
(Artificial Intelligence For Audit : AI for 
Audit) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การตรวจสอบและการส่งสัญญาณเตือน
เก ี ่ยวก ับข ้อม ูลท ี ่ผ ิดปกต ิท ี ่จะทำให ้ผู้
ตรวจสอบสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยง
ท ี ่จะเก ิดได ้อย ่างเหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 
สพร. ร ่วมกับ สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  

1. ส ร ้ า ง ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส ใ ห ้ กั บ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. เพิ ่มประสิทธิภาพของบร ิการ
ภาครัฐ 

3. เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลกับหน่วยงานภาครัฐใน
การสร้างนวัตกรรมบริการ 
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 - ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการ ภาครัฐ
ยุค 4.0 Traffy Fondue ดำเนินการจับคู่
ความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดิจิทัลกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ในการนำ
ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา 
โดยแอปพลิเคชันที่ชื ่อว่า “ทราฟฟี่ฟองดู  
(Traffy Fondue)” ของศ ูนย ์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ซึ่งเป็นระบบช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการงานของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ โดยระบบดังกล ่าวจะทำ
หน้าที่ในการประสานงานแจ้งซ่อมภายใน 
สพร.  

1. ช ่ ว ย ลดป ัญหากา รส ื ่ อ ส า ร
ผ ิดพลาดท ี ่ จะนำมาซ ื ่ ง การ
เส ียเวลา และสูญเส ียต ้นทุน 
พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะ
งานซ่อม ทำให้เห็นข้อมูลง่าย รู้
ป ัญหาเร ็ ว  ปร ับกลย ุทธ ์ ได้
ทันเวลา 

2. เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลกับหน่วยงานภาคร ัฐใน
การสร้างนวัตกรรมบริการ 

3. มีระบบที่ทันสมัย สะดวกในการ
ใช้บริการ 

 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  

- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลทำให้การ
ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 

- การใช้งบประมาณเริ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการจัดจ้างเป็น
การดำเนินการเอง 

- หน่วยงานภายนอกยังไม่เข้าใจการทำงานของรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกันทำให้การทำงานของ สพร. 
ต้องล่าช้าในการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในแต่ละขั้นตอน 

 
แนวทางแก้ไข 

- เร่งติดตามการดำเนินงานให้ได้ผลการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น การเพิ่มหลักสูตร online การ
กำหนดรูปแบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือการเชื่อมต่อข้อมูลหรือระบบการทำงานเข้าสู่ 
Platform เป็นต้น 

- เร่งการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน หรือการปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อสนับสนุนงานที่กำลังดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- สื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขึ้ น โดยสร้างการรับรู้ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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บทท่ี 4 

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 
ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ  และแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 
10/256 เมื ่อวันที ่ 14 ตุลาคม 2564 นั ้น โดย สพร. ได้ดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว และขอสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ซึ่งมีความสำเร็จตามแผนฯ เท่ากับ
ร้อยละ 92 และมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
1. จำนวนการใช้ประโยชน์จากการ

ให้บริการดจิิทัลของ สพร. 
(Digital Services) 

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

100 

2. การจัดทำ Innovation 
Platform และมีผู้ใช้ประโยชน์ 

2 Platforms 
6 หน่วยงานใช้

ประโยชน ์

4 แพลตฟอร์ม 35 หน่วยงานใช้ประโยชน ์
ประกอบด้วย 
(1) Law Portal 12 หน่วยงาน 
(2) Citizen Portal 17 หน่วยงาน 
(3) Chatbot 3 หน่วยงาน 
(4) AI for PA 3 หน่วยงาน 

100 

3. ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการจาก 
Biz Portal 

400 ราย 762 ราย 
 

100 

4. หน่วยงานภาครัฐท่ีนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ 

100 หน่วยงาน ส่วนกลาง 166 หน่วยงาน 
ส่วนภูมภิาค 106 หน่วยงาน 

100 

12 จังหวัด 
4 ภูมิภาค 

44 จังหวัด  
4 ภูมิภาค 

5. การเปิดเผยข้อมลูภาครัฐเพื่อ
ตอบโจทย์การวางยุทธศาสตร์
ประเทศ 

4 ด้าน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ด้านการศึกษา (2) ด้านเศรษฐกิจ   
(3) ด้านเกษตร (4) ด้านสวัสดิการ 

100 

6. ความสำเร็จของการยกระดบั
ทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) ให้แก่บุคลากรภาครัฐ 

Digital Literacy 
200,000 คน 

Digital Literacy 298,201 คน 100 

Digital Digital High-Level Skill 28,490 คน 
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 ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
High-Level Skill 

5,000 คน 
7. การเพิ่มสมรรถะและทักษะให้

เจ้าหน้าท่ี (Up-skill / Re-Skill 
/ New Skill) 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 92 
(252 คน จากท้ังหมด 273 คน) 
 

100 

8. การสร้างความผูกพันองค์กร Engagement 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 
ผลการสำรวจความผูกพันองค์กร 
(Engagement) ร้อยละ 41 

20 

9. ความสำเร็จของการปรับ
กระบวนงานภายใน สพร.  
 

ลดกระบวนงาน
ร้อยละ 50 

 

ลดลง ร้อยละ 64 ของกิจกรรมย่อย ท่ี
ระบบ ERP ช่วยลดได้ ภายใต้ขั้นตอนการ
ทำงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

100 

ลดการใช้กระดาษ 
ร้อยละ 40 

 

ลดลง ร้อยละ 71 ของกิจกรรมย่อย ที่
สามารถลดการใช้กระดาษ ภายใตข้ั้นตอน
การทำงานท่ีมีอยู ่

100 

10. นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 

3 นวัตกรรม 
 

4 นวัตกรรม ประกอบด้วย 
(1) แจ้งซ่อมอาคาร  
(2) DGF HR   
(3) Service Request  
(4) e-Document ด้านเบิกจ่าย 

100 

รวมท้ังหมด 92 
 
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ที ่ส ่งเสริมสนับสนุนให้สัมฤทธิ ์ผลลัพธ์ดังกล่าวข้างต้น  

มีความสำเร็จของการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
แผนงานที ่ 1 แผนงานการส่งเสร ิมและสนับสนุนให้เก ิดบร ิการสาธารณะแบบเบ็ดเสร ็จ  (Digital 

Government Services)  
(1) โครงการศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบ

เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Services: OSS) สำนักงานฯ ได้จัดทำศูนย์กลางข้อมูลให้
ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้
ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของรัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการเอนกประสงค์ (Kiosk) โดยเป็นการให้บริการแบบ
ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ (Fully Digital Experience) ประกอบด้วย 

การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับประชาชน (Citizen Service Portal) ที่รวบรวมข้อมูล
และงานบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถ
หาข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิต รวมถึงทำธุรกรรมออนไลน์ไว้ในที่เดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และ
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บริการของภาครัฐ ที่ผ่านมา ได้ให้บริการแอปพลิเคชันที่เป็นพอร์ทัลกลางสำหรับประชาชนในชื่อ "ทางรัฐ" ซึ่งมี
บริการสำคัญ ๆ เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน และสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ผ่าน D.DOPA ปัจจุบันมี
บริการใหม่บนแอปพลิเคชันทางรัฐสะสมแล้วกว่า 45 บริการ โดยเป็นบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
31 บริการจาก 17 หน่วยงาน อาทิเช่น บริการของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
บริการของกองทุนประกันวินาศภัย บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบริการเงินอุดหนุนเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น และมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้ว 81,768 
ครั้ง ซึ่งคิดเป็นปริมาณธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านระบบ 484,811 ครั้งจากผู้ใช้บริการ 37,149 ราย ยิ่งไปกว่านั้น
สำนักงานฯ ยังมุ่งเน้นขยายบริการสำคัญ ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจ
ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว หรือ BizPortal และเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจและเป็น
ระบบกลางในการย ื ่นคำขอใหม ่ เปล ี ่ยนแปลง/แก ้ไข ต ่ออาย ุ  และยกเล ิก ใบอน ุญาตแบบออนไลน์  
โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงาน ตามมาตรการลดสำเนาฯ ของรัฐบาล ซึ่งทำให้
ผ ู ้ประกอบการไม่ต ้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ที ่ทางราชการออกให้ผ ่านระบบ เช ่น หนังส ือร ับรองนิติบุคคล  
บัญชีรายชื ่อผู ้ถือหุ ้น เป็นต้น เพื ่อการจัดตั ้งหรือดำเนินธุรกิจที ่ต ิดต่อกับหน่วยงานของรัฐ แบบเบ็ดเสร็จ  
ครบวงจร ณ จ ุดเด ียว ที ่ เว ็บไซต์ biz.govchannel.go.th โดยมีบร ิการสำหร ับภาคธ ุรก ิจ ได้ แก่ ระบบ 
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง บริการขอติดตั้งไฟฟ้า บริการขอติดตั้งน้ำประปา 
และบริการขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้รับบริการสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐหลาย
หน ่วยงานได ้พร ้ อมก ัน ในล ักษณะ Single Form ซ ึ ่ งม ีการนำร ่อง ให ้บร ิ การอย ู ่  78 ใบอน ุญาตใน  
25 ประเภทธุรกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาบริการใน
รูปแบบ Fully Digital บนระบบ Biz Portal จนมีผู้ประกอบการมาใช้บริการ Biz Portal แล้วถึง 762 ราย หรือคิด
เป็น 1,177 คำขออนุญาต 

(2) โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) สำนักงานฯ ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสําหรับรับฟังคว ามคิดเห็นและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํากฎหมายหรือร่างกฎหมาย รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดําเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศได้ ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบ
กลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ เปิดให้บริการระบบกลาง Production Version law.go.th 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีกฎหมายเข้าสู่ระบบเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลสัมฤทธิ์รวมทั้งหมดแล้ว
จำนวน 36 ฉบับ จาก 12 หน่วยงาน มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากถึง 37 ,279 ครั้ง โดยนำกฎหมายเข้าสู่
ระบบกลางฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น เช่น ประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ 

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ทำการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบกลางด้านกฎหมาย ระยะ
ที่ 2 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมเพื่อเปิดให้บริการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต่อไป 
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(3) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (e-Saraban, Conference) สำนักงานฯ 
ได้จัดทำระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบงานสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐให้สามารถ
ติดต่อสื่อสาร ส่งผ่านข้อมูล โดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือในการเข้าถึงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารภาครัฐแบบครบวงจร รวมถึงประหยัดประมาณและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเองและสามารถเชื่อมโยงงานสารบรรณกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขั ้นตอนระหว่างหน่วยงานได้ ที ่ผ ่านมาสำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงาน 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 
ธ ันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กร ุงเทพฯ เพื ่อให ้หน่วยงานภาคร ัฐร ่วมกันพัฒนาระบบ  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานสูงสุด
จำนวน 4,413 บัญชีรายชื่อ จาก 346 หน่วยงาน เช่น กรมการพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรมสารบรรณทหารบก และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นต้น  

ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เป็นระบบการประชุม
ทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการประหยัดทรัพยากรและระยะเวลาใน
การจัดประชุมได้ ซ ึ ่งเป็นระบบที ่หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงประโยชน์และให้ความสนใจนำมาใช้มากถึง  
313 หน่วยงาน หรือจำนวน 3,740 บัญชีรายชื่อ โดยมีจำนวนห้องประชุมมากถึง 19,004 ห้องประชุม เช่น สถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผา เมือง ศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 7 กองทัพเรือภาคที่ 1 และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นต้น  

(4) โครงการพัฒนาระบบเพื ่อการติดต ่อสื ่อสารระหว่างหน่วยงาน (MailGoThai ,  
G-Chat) สำนักงานฯ ได้ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีช่องทางที่ปลอดภัยในการสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐ
ด ้วยก ัน ตามมต ิคณะร ัฐมนตร ี เม ื ่อว ันท ี ่  29 ม ีนาคม 2559 ซ ึ ่ งม ีคำส ั ่ งให ้หน ่วยงานภาคร ัฐนำระบบ  
G-Chat และ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความ
น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบนำข้อมูลทางราชการไปใช้ในทาง
ทุจริตและเกิดความเสียหาย ที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้จัดทำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางขึ้นเพ่ือการสื่อสารใน
ภาครัฐภายใต้บริการซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง ปัจจุบันมีหน่วยงานให้ความไว้วางใจใช้ระบบ 
MailGoThai เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลักจำนวน 397 หน่วยงานหรือคิดเป็น 245,549 บัญชีรายชื่อ เช่น 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรม
ศุลกากร เป็นต้น และมีการใช้บริการ G-Chat จำนวน 268 หน่วยงาน หรือคิดเป็น 34,212 บัญชีรายชื่อ เช่น 
กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น  
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(5) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยง
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (DHP) สำนักงานฯ 
ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กรมควบคุมโรค 2) กรมการกงสุล 3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 4) 
บริษัทการท่าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนาแนวทางการบูรณาการแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือ
ควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเป็นการพัฒนาระบบบัตรสุขภาพเพื่อใช้สำหรับผู้เดินทางซึ่งจะทำหน้าที่
บันทึกข้อมูลสุขภาพ ช่วยในการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง แจ้งระดับความเสี่ยง และยืนยันความปลอดภัย
ของผู้เดินทาง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ใน
การประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการ และระงับการแพร่ระบาด 
รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้
พัฒนาระบบระบบบัตรสุขภาพเพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 
ในกลุ่มนักเดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้วเสร็จ ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบจำนวน 268,656 
คน และได้รับผลความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ขับเคลื่อนบริการ Thailand Plus มากถึงร้อยละ 85.5 พร้อมขยาย
ผลการพัฒนาระบบตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอป
พลิเคชัน (ศปก.สอ.) ครั้งที่ 1/2564วันที่ 23 กันยายน 2564 ซ่ึงเห็นชอบให้สำนักงานฯ ออกแบบและพัฒนาระบบ
การลงทะเบียนให้แก่นักท่องเที ่ยวก่อนเดินทางเข้าประเทศ (Pre-Approved) ในรูปแบบ Web-based ตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพื่อให้สามารถใช้งานและรองรับการเดิน
ทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป 

(6) โครงการอำนวยความสะดวกภาครัฐในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  สำนัก
งานฯ ได้เข้าไปรับฟังและเก็บข้อมูลบทบาท หน้าที่ การดำเนินงาน รวมถึงข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ใน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรในเรื่องของฐานข้อมูลการยืนยันพื้นที่
เพาะปลูกจริงของเกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของฐานข้อมูลเกษตรกรรวมทุก
เรื่อง เน้นการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ใน
เรื่องของฐานข้อมูลผู้อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นโซลูชัน (ระบบสนับสนุน) การนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่จำเป็นต่อการทำงานเข้าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานสามารถ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้พัฒนาระบบ Digital Transcript ประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัย
จำนวน 7 แห ่ง ได ้แก ่  มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่ มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง อบรมกระบวนการจัดทำ Digital Transcript ให้แก่มหาวิทยาลัย ภาครัฐ 
และภาคเอกชนใน 175 หน่วยงาน จำนวน 786 คน และยกระดับพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
เอกสารสำคัญทางการศึกษา และทดสอบการใช้งานระบบ Digital Transcript ภายในสำนักงานฯ เองด้วย ยิ่งไป
กว่านั้น ยังดำเนินการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Service) แบบออนไลน์ ให้กับ 56 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 30 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่ว
ประเทศ พร้อมเตรียมพัฒนาระบบแม่เหียะโมเดล Version 2.0 ต่อไป 
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(7) โครงการสร ้างการร ับร ู ้ด ้านการพ ัฒนาร ัฐบาลด ิจ ิท ัล ( Digital Government)  
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ ที่รองรับ PDPA เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการสร้างการ
รับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ผ่านการเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ความรู้และ
สร้างแรงบันดาลใจผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website , Facebook, Twitter, YouTube, LINE, Google 
Search และ Influencer Publisher Online ถึง 19,544,496 ครั ้ง รวมทั้ง การสร้างการรับรู ้ด้านการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลผ่านช่องทางโทรทัศน์และวิทยุ 38 ครั้ง และยังมีการสัมมนาและนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ 27 
ครั้ง ได้แก่ การเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thailand Plus ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และ กิจกรรม 
Road Show ณ จังหวัดขอบแก่น เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Innovation) 

(8) โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ 
หรือ AI Gov Center ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นเทคโนโลยี ใหม่ที่ประเทศ
ไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญเข้ามารองรับความต้องการทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมถึงการสร้าง
ชุมชนปัญญาประดิษฐ์ (AI Community) ผ่านศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐขึ ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ภาค
การศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐมากมาย เช่น ลดการลงทุนซ้ำซ้อน ผลักดัน
นวัตกรรมเปิดภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างชุมชน AI ต่อยอดบริการ โดยมีรายละเอียดการ
ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ฯ ดังต่อไปนี้ 

1) เปิดศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก 
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ  
ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือ
การใช้งานของหน่วยงานภาครัฐว่า ประเทศท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
ให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทที่หลากหลาย  

2) จัดทำหนังสือ “กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ” เพ่ือรวบรวมข้อมูลและแนะนำแนวทางใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้ที่สนใจจะนำปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในหน่วยงาน สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นที่ศึกษาได้
ด้วยตัวเอง และได้เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดได้ที่ https://dgti.dga.or.th/e-books-ai-government-framework/  

3) จัดกิจกรรมการสร ้างเคร ือข ่ายฯ โครงการ Super AI Engineer ร ่วมกับสมาคม
ปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพื่อการพัฒนานวัตกรรม วิศวกร นักวิจัย 
และวิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านของ
ภาคเศรษฐกิจและสังคมจากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ 

4) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการศึกษา
และพัฒนาต้นแบบระบบ DGA Chatbot เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือและตอบคำถามผู้ใช้บริการผ่านช่องทางไลน์ รวม
กับการใช้ช่องทางรองรับการให้บริการที่มีอยู่เดิม ปัจจุบันระบบสามารถให้บริการได้ดังนี้    (1) แจ้งปัญหาการใช้

https://dgti.dga.or.th/e-books-ai-government-framework/
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งานและสอบถามข้อมูลของ GIN2.0 (2) แจ้งปัญหาการใช้งานและสอบถามจุดให้บริการของ Government 
Smart Kiosk 

5) พัฒนาระบบการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DG) ในรูปแบบ e-
Form แล้วเสร็จพร้อมใช้งานสำหรับการของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้  

6) พัฒนาแพลตฟอร์มแชทบอท (Chatbot) เพื ่อจะนำมาใช้กับส่วน “ท้องถิ ่น” อาทิ 
โครงการแม่เหียะโมเดลในอนาคตอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่นำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ประโยชน์ เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เป็นต้น 

7) พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือ AI for PA ภายใต้
ความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานฯ กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เพ่ือช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในกระบวนการตรวจยกระดับประสิทธิภาพของการ
ทำงานในแง่ของความเป็นกลาง และมีมาตรฐานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(9) โครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) สำนักงานฯ ได้เข้าไปมี
บทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐไทยแบบครบวงจร เพ่ือผลักดันและสนับสนุน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนา
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐไทยสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้  

1) สำนักงานฯ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
นโยบาย และกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาต้นแบบบริการร่วมระหว่างหนว่ย
บริการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยดิจิทัล (Seamless Transaction Services)”  

2) สำนักงานฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับ 11 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมสมองกลฝังตัวไทยและสมาคม    เมกเก
อร์ประเทศไทย ใน “โครงการ สมาร์ทชลบุรี” เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับ
กระบวนการทำงานในการให้บริการประชาชน และการบริหารงานหน่วยงานในท้องถิ่น  

3) การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์ Virtual DGTi และลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการ DGTi Roadshow ในการประกวดนวัตกรรมดิจิทัลใน
การให้บริการประชาชน  

4) โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล 2564” เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการ
ทำงาน เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และเฟ้น
หาสุดยอดผลงานนวัตกรรม 
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ปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้จัดตั ้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งเปิดให้บริการระบบ Social Listening ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โซเชียลมีเดียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ 49 หน่วยงานใน 30 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาค อาทิ 
เทศบาลนครจังหวัดขอนแก่น องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลบางเสร่  จังหวัดชลบุรี เทศบาล
ตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จังหวัดตรัง เป็นต้น และได้ดำเนินการฝึกอบรม
ให้กับกรมการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องด้วย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 อำนวยความสะดวกภาครัฐด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและสภาพแวดล้อมใหม่  
แผนงานที่ 3 แผนงานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล (Data Governance) 

(10) โครงการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเปิด (Open Government Data and Data Analytics Center) เพื่อสร้างกลไก แนวทาง และการบริหาร
จัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล รองรับการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) การจัดหาเครื ่องมือเพื ่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New Technology (Data 
Management Tools) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการทดสอบเครื่องมือดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับการใช้งาน
เครื ่องมือ National Data Catalogue และ Agency Data Catalogue ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื ่อให้
สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด  

2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้ข้อมูล  
จัดงานนิทรรศการ เสวนาหัวข้อ “ข้อมูลเปิด เพ่ือชีวิต” “Open Data for Life Saving” แนวคิดสากลที่ส่งเสริมให้
ร ั ฐ บ า ล ท ั ่ ว โ ล ก  เ ป ิ ด ข ้ อ ม ู ล ภ า ค ร ั ฐ ส ู ่ ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ จ า ก 
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 และ
หลากหลายวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลให้กับกรมการพัฒนาชุมชน มีผู้เข้าอบรม 60 คน หลักสูตรการธรรมาภิบาลข้อมูลเปิดและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีผู้เข้าอบรม 50 คน เป็นต้น 

3) การพัฒนาเครื ่องมือเพื ่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management Tool for Data Governance) เพื ่อสนับสนุนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Data Catalog/Metadata โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานฯ ได้จัดอบรมแก่
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถจัดทำ Data Catalogue และอธิบายมาตรฐาน Metadata จำนวน 14 ฟิลด์ 
ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ 

4) การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven - 
Dataset) ผ่านการเผยแพร่ผ่าน data.go.th โดยมีชุดข้อมูลสำคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศทั้ง 4 ด้าน อาทิ 
1) ด้านสวัสดิการ (Welfare) ได้แก่ ชุดข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (จากระบบบูรณาการข้อมูลการตาย
จากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน) ของกรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
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รถยนต์ ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2) 
ด้านเกษตร (Agriculture) ได้แก่ ชุดข้อมูลข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดลำพูน ของสำนักงานปศุ
สัตว์จังหวัดลำพูน ชุดข้อมูลข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ 3) ด้านการศึกษา (Education) ได้แก่ ชุดข้อมูลจำนวน
นักเรียนขาดแคลน/จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ชุดข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และ 4) ด้านเศรษฐกิจ (SMEs) ได้แก่ ชุดข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ชุดข้อมูลข้อมูลโรงงานในเขต EEC ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม/เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นต้น 

5) การให้บร ิการศูนย ์กลางข้อมูลเป ิดภาคร ัฐ (Open Data Platform) บนเว ็บไซต์ 
data.go.th ปัจจุบัน มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐรวมทั้งหมด จำนวน 3,777 ชุดข้อมูล ผู้เข้าเยี่ยมชมรวมทั้งหมดจำนวน 
6,433,967 ครั ้ง (ข้อมูลจาก Google Analytic) เช่น รายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที ่ยวจากนักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติย้อนหลัง 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชุดข้อมูลสถิติรายงานการเข้ารักษา
โรคและสภาวะต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้จัดทำ Catalog-dga.data.go.th เป็นระบบบัญชีข้อมูล เพ่ือ
เป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บน data.go.th ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และจัดทำระบบการ Upload Open Data แบบอัตโนมัติ ซึ่งมหีน่วยงานภาครัฐมาใช้ประโยชน์
แล้ว ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  พร้อมขยายผลต่อไปใน
อนาคต 
 
แผนงานที่ 4 แผนงานการบริหารจัดการด้านนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

(Soft Infrastructure: Policy and Standard) 
(11) โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
ปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยังได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง “การใช้ใบแสดงผล
การศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Transcript)” ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติสั่งการให้ สำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องขยายผลให้หน่วยงานของภาครัฐรับรู้ในเรื่องการนำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล 
(Digital Transcript) ไปใช้ในหน่วยงานและให้ถือเสมือนเอกสารต้นฉบับหรือฉบับจริง  โดยในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 มีมติเห็นชอบการใช้ใบแสดงผลการศึกษา
แบบดิจิทัล (Digital Transcript) เพ่ิมเติม โดยให้ขยายผลไปยังไปยังมัธยมศึกษาตอนปลาย และสถาบันการศึกษา
ทั้งรฐัและเอกชนด้วย 

ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้นได้ผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลจากการสำรวจฯ ปี 2561- 2564 และเตรียมการจัดงานประกาศผล Digital 
Government Awards ต่อไป  
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ทั้งนี้ในส่วนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานฯ ได้มีการติดตามสถานะข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจำนวน 30 หน่วยงาน ถือเป็นการติดตามอย่างเป็นทางการภายหลังจากการประกาศ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว โดยมีหน่วยงานให้ข้อมูลตอบกลับมา จำนวน 24 หน่วยงาน 60 โครงการ ซึ่งจะนำ
ข้อมูลไปประมวลผลในลำดับต่อไป  

สำหรับการจัดทำมาตรฐานฯ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานฯ ได้จัดทำ
มาตรฐานแล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ 1) มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนว
ทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีข้อมูลที่ได้
มาตรฐานและสอดคล้องตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ 2) มาตรฐานฯ การใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการ
ภาครัฐของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว และอยู่
ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

นอกจากนี้ สำนักงานยังอยู่ระหว่างจัดทำมีมาตรฐานฯ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอ่ืน 
ๆ เช่น (ร่าง) แนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับนิติบุคคล (ภาพรวม) (ร่าง) แนวปฏิบัติการลง
ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที ่ของรัฐ  (ร่าง) แนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ (ร่าง) 
ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบาย/แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล  (ร่าง) หลักเกณฑ์กการประเมิน
คุณภาพข้อมูล (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  (ร่าง) 
มาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูลเรื่องข้อมูลบุคคล (ร่าง) มาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล เรื่องข้อมูลนิติบุคคล 
(ร่าง) มาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูลเรื่องข้อมูลสถานที/่ที่อยู่ เป็นต้น 

 
แผนงานที ่  5 แผนงานการพัฒนาแพลตฟอร ์มด ิจ ิท ัลเพ ื ่ออำนวยความสะดวกภาคร ัฐ ( Digital 

Government Platform) 
(12) โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) สำนักงานฯ ได้จัดทำศูนย์กลางใน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
และภาคเอกชนเมื่อต้องการใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งระบบ GDX Platform ที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งเริ่มพัฒนา
และใช้กับบริการภายในมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเริ่มให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบ API 
Interface ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อการ
บริการประชาชน (Smart Service) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการใน
รูปแบบ Simple GUI สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่พร้อมจะเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-to-System ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ GDX Platform บนเว็บไซต์ gdx.dga.or.th ของสำนักงานฯ แล้วเป็น
จำนวน 169 หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ข้อมูลทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของกรมสรรพากร และข้อมูลสหกรณ์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และมีการเรียกใช้งานรวมถึง 63.3 ล้านครั้ง ปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้เชื่อมโยงชุดข้อมูลเพิ่มเติมอีก 4 ชุด
ข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชุดข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินของกรมที่ดิน ชุด
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ข้อมูลเกษตรกรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชุดข้อมูลใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ 
ใบ กว. ของสภาวิศวกรรม รวมทั้งยังเปิดให้หลายระบบเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือใช้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เช่น แอป
พลิเคชันหมอพร้อม ระบบลงทะเบียนของจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 

(13) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสื ่อสารข้อมูลเชื ่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  
สำนักงานฯ ได้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักความเร็วสูง
ของภาครัฐที่ครอบคลุมไปยังหน่วยงานระดับกรมทั่วประเทศและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 และขยายการให้บริการได้ครบทั้ง 76 จังหวัด ปัจจุบันมีจำนวน 3,274 หน่วยงาน/จุดติดตั้ง เช่น กรมการ
ปกครอง (ระบบเทียบราษฎร์) สำนักราชเลขาธิการ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาด
ไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมควบคุมโรค ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง (GFMIS) และหน่วยงานภายใต้ระบบ CCTV สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ สำนัก
งานฯ ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด  

(14) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย (GSI (DG 
Links)) สำนักงานฯ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐให้มีมาตราฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัยใน
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศและสร้างการมีส่วน
ร่วม โดยสำนักงานได้ยกระดับเครือข่าย GIN ไปสู่เครือข่าย DG Links เพื่อเป็นเครือข่ายอินทราเน็ตภาครัฐที่
เชื่อมต่อทุกหน่วยงานด้วยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูงที่เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการจาก ทั้งภาคเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจ (เรียกว่า “GSI Provider”) โดยมีการกำหนดนโยบาย และมาตรฐานการให้บริการ รวมทั้งการจัดการ
อย่างเป็นระบบรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้จัดทำมาตรฐานและคู่มือด้านเทคนิค
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเชื่อมต่อเครือข่าย DG-Link ไปยังหน่วยงานภาครัฐ 
จำนวน 105 หน่วยงาน อาทิ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ 76 หน่วยงาน หน่วยงานความมั่นคง ระบบ CCTV 
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27 หน่วยงาน และหน่วยงาน Agenda Base ซึ่งต้องเชื่อมต่อมายังส่วนกลาง 2 
หน่วยงาน รวมทั้งหมดมากถึง 105 หน่วยงาน ทั่วประเทศ  เป็นต้น 

(15) โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center (DG Cloud)) สำนักงานฯ ได้จัดทำ
โครงสร ้างพื ้นฐานอันประกอบด้วย Private Cloud (DG Cloud) DGA Private Network และ GSI จะเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการด้าน Data Service ของสำนักงานฯ ที่มีภารกิจหลัก
ตาม พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 อาทิ Open 
Government Data, GDX, OSS และ DGA Applications เป็นต้น โดยเป็นศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มีมาตรฐานสากล
และมีความมั่นคงปลอดภัย เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศ คุ้มค่า สร้างการมีส่วนร่วมผ่านบริการกลางที่
สำนักงานฯ ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐดังกล่าว ที่ผ่านมาได้ดำเนินการ Migrate ข้อมูลบนระบบ G-Cloud ที่ 
Site DGA ไปยัง GDCC เสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันพร้อมรองรับการให้บริการระบบ Data.go.th และ Law.go.th แล้ว  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่  6 แผนงานการยกระด ับศ ักยภาพบุคลากรภาคร ัฐด ้านด ิจ ิท ัล  (Digital Government 

Workforce) 
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(16) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาล
ดิจิทัล (Government Digital Skills) สำนักงานฯ ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand 
Digital Government Academy หรือ TDGA) ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับในการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะดิจิทัล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปยกระดับและปรับปรุงการให้บริการภาค
ประชาชน สร้างความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร
ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ มีทั้งแบบ On-site และ Online ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลที่
สำนักงาน ก.พ. กำหนด ดังนี้ 

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

กลุ ่มที ่ 2 Digital High Level Skill คือ กลุ ่มที ่ต้องมีทักษะด้านดิจิทัลขั ้นสูงและเฉพาะด้าน
สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 
28,490 คน  

อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลักสูตร 
World Disruption ผลกระทบกับการบริหารยุคใหม่ ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รุ่นที่ 2 ความสําคัญ
ของธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวทางการจัดทํานโยบายข้อมูล (Data Policy) ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance Framework) กระบวนการจัดทำ Digital Transcript สัมมนาเชิงวิชาการด้านตรวจสอบ
ภายใน บทบาทการดำเนินงาน การกำกับดูแล การตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎหมายด้านดิจิทัล การ
นำเทคโนโลยี AI และ ML มาประยุกต์ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับภาครัฐ การใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 47 แห่ง ประกอบด้วย 
สถาบันการศึกษา 15 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ 22 แห่ง และหน่วยงานภาคเอกชน 7 แห่ง รวมทั้งยังสนับสนุน
วิทยากรเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เช่น กรมการทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร และสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กร 
แผนงานที่ 7 แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจิทัล (DGA High  

Performance Organization) 
(17) โครงการการเพิ ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจ ิทัล (High 

Performance Organization) สำนักงานฯ ได้ดำเนินงานยกระดับประสิทธิภาพองค์กรให้มีสรรถนะสูงขึ้น ด้วย
การ ลดขั้นตอน กระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจใหม่ สร้าง
สภาพแวดล้อมใหม่ เทคโนโลยีพร้อมใช้ และแรงจูงใจที่พร้อมต่อการเป็นองค์กรดิจิทัล และสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมใหม่ ของบุคลากรของสำนักงานฯ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรดิจิทัล เพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้
บุคลากรของสำนักงานฯ มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถประยุกต์ใช้และต่อ
ยอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับศักยภาพองค์กรในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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(1) ด้านสมรรถนะบุคลากร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบหลักสูตร e-Learning ให้
เจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมแล้วจำนวน 252 คน จากจำนวนทั้งหมด 273 คน  

(2) ด้านความผูกพันองค์กร สำนักงานฯ ได้วางแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ
ความผูกพันองค์กร ดังนี้ 

- นำเสนอผลการประเมินความผูกพันองค์กรประจำปี 2563 ต่อผู้บริหารระดับสูง  
- จัดกิจกรรม Spirit Talk by SP (ผอ.สุพจน์) เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจค่านิยม 

และการเข้าถึงผู้บริหารระดับสูง 
- กำหนดตัวชี้วัดองค์กรเรื่องความผูกพันองค์กร ในระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป ในการเพ่ิมผล

ระดับความผูกพันเจ้าหน้าที่ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
- จัดกิจกรรม Focus Group 2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหน้าที่ (25 คน) และ

กลุ่มผู้อำนวยการฝ่ายและที่ปรึกษาอาวุโส (12 คน) เพื่อสื่อสารผลคะแนน และร่วมกัน
วิเคราะห์หาสาเหตุ (Root Causes) ของค่าคะแนนความผูกพันองค์กรที่มีปัจจัยต่อระดับ
ค่าคะแนนที่ลดลง อ้างอิงข้อมูลผลประเมินความผูกพันองค์กรประจำปี 2563 

- จัดกิจกรรมเจ้าหน้าที ่ดีเด่น ประจำปี 2563 เพื ่อยกย่องชมเชย เจ้าหน้าที ่ที ่มีผล
ปฏิบัติงาน และค่านิยมองค์กรดี 

- รวบรวมและออกแบบแผนการยกระดับความผูกพันระดับองค์กร และนำเสนอร่างแผน
ต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการฝ่าย 

- ออกแบบแผนการยกระดับความผูกพันระดับองค์กร ในระดับฝ่าย/ส่วน 
- ประสานและจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ

สำนักงานฯ ทั้งหมด เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจและความปลอดภัยในการดำเนินงาน  
สำนักงานฯ ไดจ้้างบริษัท คินเชนทริค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการสำรวจความผูกพันองค์กร

ผ่านโมเดลความผูกพันของพนักงานของ Kincentric ที่ใช้ในโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับ
การยอมรับจากองค์กรและบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานฯ มีผลสำรวจความ
ผูกพันองค์กร ร้อยละ 41 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากผลการสำรวจความผูกพันองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน
มา 

(3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ข้อมูลและการวางแผนกระบวนการทำงาน (Enterprise Resource Planning : ERP) สำหรับหน่วยงานสนับสนุน
หลัก ประกอบด้วย กระบวนการเบิกจ่ายค่าพาหนะ การเบิกจ่ายเงิน การตั้งเจ้าหนี้ เงินยืมทดรอง เงินสดย่อย การ
เคลียร์เงินยืมทดรอง การจัดซื้อและการบริหารวัสดุสำนักงาน การดำเนินงานทางวินัย การขึ้นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพิเศษ การงบประมาณ การติดตามและประเมินผลงาน เพ่ือช่วยลดกระบวนงานของกิจกรรมย่อยและ
ลดการใช้กระดาษภายในสำนักงานฯ ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที ่เป ็นนวัตกรรมช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานฯ ได้พัฒนานวัตกรรมบริการ 4 บริการเพื่อใช้ภายใน ได้แก่ ระบบบริหาร
จัดการองค์กร (แจ้งซ่อมอาคาร) กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance 
Framework : DGF) ด้าน HR ระบบ Service Request และ e-Document ด้านเบิกจ่าย 
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รายงานผลตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือที่ นร 1200/ว33 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื ่อง กรอบการ
ประเมินองค์การมหาชนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวมทั้ง ได้มีการชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 
2563 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  

สำนักงานฯ ได้นำเสนอตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 11/2563 โดยตัวชี้วัดดังกล่าวสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560-2564) แผนปฏิรูป 11 ด้าน ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คำสั่ง/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ รวมทั้งหมด จำนวน 4 องค์ประกอบ 6 ตัวชี้วัดหลัก 38 ตัวชี้วัดย่อย  

สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายภุชงค์ อุทโยภาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) ได้เป็นผู้แทน
ของสำนักงานฯ ในการเจรจาตัวชี้วัดกับคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

รวมทั้ง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ท่ี 
นร 1208/264 ลว.17 มี.ค. 64) ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ได้พิจารณาความ
เหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของสำนักงานฯ แล้ว  

สำนักงานฯ จึงขอสรุปผลตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ไตรมาสที่ 4 มีความสำเร็จตามเกณฑ์การ
ประเมิน เท่ากับร้อยละ 98.75 โดยมีรายละเอียดภาพรวม ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 รายงานผลตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน น้ำหนัก ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละความสำเร็จ 

เทียบเป้าหมาย  
ขั้นสูง 
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e องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน 40 
 

100 

1.1 ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับภารกิจตาม
วัตถุประสงค์การจดัตั้งที่แสดงให้เห็นการ
เช่ือมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และ
แผนระดับชาต ิ

30 
  

1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจดัทำ 
Innovation Platform และมีผูใ้ช้

(7.5) 4 แพลตฟอร์ม 
35 หน่วยงานใช้ประโยชน ์

พร้อมรายงานฯ 

100 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน น้ำหนัก ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละความสำเร็จ 

เทียบเป้าหมาย  
ขั้นสูง 

ประโยชน์ พร้อมรายงานจำนวน
หน่วยงานใช้ประโยชน์เทียบแผน 
 

 

1.1.2 จำนวนการใช้ประโยชน์จากการ
ให้บริการดจิิทัลของ สพร. (Digital 
Services) พร้อมรายงาน 
Feedback จากผู้ใช้งาน และ
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ
ดิจิทัล 

(7.5) 9,502,984 ราย 
พร้อมรายงานฯ 

 

100 

1.1.3 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีนำเทคโนโลยีดิจิทลัไป
ประยุกตใ์ช้ 
 

(7.5) 106 หน่วยงาน 
44 จังหวัด 4 ภูมิภาค 

100 

1.1.4 ระดับความสำเร็จของการยกระดบั
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่
บุคลากรภาครัฐ ด้าน Digital 
Literacy และ Digital High-Level 
Skill) 

(7.5) Digital Literacy 
298,201 คน และ 

High-Level 28,490 คน 

100 

1.2 ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับประเดน็การปฏิรูป
ประเทศของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง/นโยบาย
สำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล 
1.2.1      ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนา

ระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและ
ประเมินความเสี่ยงต่อโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 
ในกลุ่มนักเดินทางเข้า – ออก
ประเทศไทย (Digital Health 
Passport Application) 

10 1 ระบบ 
4 หน่วยงานใช้ประโยชน ์

(1) กรมควบคุมโรค  
(2) การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

(3) กรมการกงสุล 
(4) บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จำกัด 
(มหาชน) 

ความพึงพอใจร้อยละ 85.5 
พร้อมรายงานตดิตาม

ประเมินผลการใช้ระบบฯ 

100 

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ในการดำเนินงาน 

30 
 

87.50 

2.1  ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน/ความคุม้ค่าในการดำเนินงาน 
2.1.1 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อ

ลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

25 
 

(15)  

 
 

86.707 ล้านบาท 

 
 

100  
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน น้ำหนัก ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละความสำเร็จ 

เทียบเป้าหมาย  
ขั้นสูง 

2.1.2 การประเมินความคุ้มคา่ในการดำเนิน
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(GIN) 

(10) จัดทำรายงานฯ 
และเข้าร่วมประชุม

นำเสนอ 
ผลคะแนน (ประเมิน
ตนเอง) ร้อยละ 95 

100 

2.2  ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ
มหาชน  

5 ร้อยละ 16.31 75 
(ทำหนังสือช้ีแจง
ตามแนวทางของ
สำนักงาน ก.พ.ร.) 
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องค์ประกอบท่ี 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน 20 
 

100 

3.1  ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0  

   
  

 
  

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  
      2) การให้บริการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอทางออนไลน ์
(e-form) ที่ประชาชนมีความปลอดภัย 
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได ้

10 การจัดทำคำขอ
งบประมาณบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล (DG) ใน

รูปแบบ e-Form 

100 

3.1.2 การประเมินสถานะของหนว่ยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)  

10 437.74 เต็ม 500 คะแนน  
(จากค่าเป้าหมายขั้นสูง

400 คะแนน) 

100 

องค์ประกอบท่ี 4 การควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

10 
 

100 

4.1  ร้อยละความสำเร็จของการพฒันาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน  

10 คณะกรรมการองค์การ
มหาชนมีการควบคมุดูแล
กิจการองค์การมหาชนใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว ้

100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 2 ตัวช้ีวัดประกอบการประเมิน ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะนำ
ผลคะแนนประเมินดังกล่าว รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมกับผลประเมินองค์การมหาชน และไม่นำผล
คะแนนดังกล่าวมารวมคำนวณในการประเมินองค์การมหาชน เท่ากับ 97.53 คะแนน 
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ส่วนที่ 3 ตัวช้ีวัด Monitor เป็นตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ (Impact) จากการดำเนินงานขององค์การมหาชน เพ่ือ
ติดตามผลสำเร็จขององค์การมหาชนเป็นรายปี (Monitoring KPI) โดยให้รายงานผลตามตัวชี้วัดมายัง
สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นข้อมูลสะสมสำหรับการประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งองค์การมหาชนทุก 5 
ปี ตามรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในวาระแรกกำหนดประเมินความคุ้มค่าเมื่อครบ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานฯ มีผลการประเมินความคุ้มค่ารวมทั้ง 
16 โครงการ พบว่า มูลค่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับ 4,494,132,006 บาท เมื่อเทียบกบังบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1,135,655,699.66 บาท พบว่า สัดส่วนความคุ้มค่าเท่ากับ 
3.96 เท่า กล่าวคือ เงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการด้านรัฐบาลดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน 1 บาท จะเกิดมูลค่าข้ึนเท่ากับ 3.96 บาท ดังนั้น คุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สพร. จึงมีความคุ้มค่าในการดำเนินการ 3.96 เท่าของงบประมาณ
ที่ได้รับ 

 




