
(ร่าง)
แนวทางการจัดท าแผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



2

ท่ีมาของแผนงานบูรณาการ

พระราชบัญญัติวิธีการ
ทางงบประมาณ พ.ศ. 2561

• มาตรา 16 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่าย
ที่ตั้งไว้ส าหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับ
งบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ
งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง 
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสต์ชาติ

• มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มี
การจัดท าแผนงานบูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์
งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน สามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก
และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และ
ลดความซ ้าซ้อน”
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาต่าง ๆ /ยุทธศาตร์การจัดสรรฯ



แผนพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570

4

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครฐัที่ทนัสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ที่มา :  https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=13150
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6

แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านความมั่นคง

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

1. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

10. แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11. แผนบูรณาการรัฐบาลดิจทิลั

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และอนุมัติแผนงาน
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งมอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565



รูปแบบการบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

1. การบูรณาการ
การท างานของระบบ/ข้อมูล 

ระบบที่ด าเนินการจะต้องมีการ
เชื่อมโยงระบบการท างานหรือ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
ซ่ึงหน่วยงานที่ ร่วมด าเนินการ
อาจจะของบหรือไม่ของบบูรณา
การมาด าเนินการก็ได้ 

(รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การยกระดับทักษะดิจิทัลด้วย
หลักสูตรกลางที่ก าหนด หรือการ
พัฒนามาตรฐาน/แนวนโยบาย
กลาง) 

2. การบูรณาการ
การใช้งบประมาณ 

การพัฒนาระบบ/การบริการกลาง
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ มาใช้งาน
ร่วมกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

1,903.1786  ลบ.

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

2,409.3962 ลบ. 2,277.2267 ลบ.
23 โครงการ
15 หน่วยงาน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

50 โครงการ
29 หน่วยงาน

42 โครงการ
24 หน่วยงาน

รวมงบประมาณ 6,589.8015 ล้านบาท
ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานของรัฐสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัได้เต็มศักยภาพในการด าเนนิงาน

ของภาครัฐ เพ่ือให้บริการประชาชนและภาคธุรกจิอย่างมปีระสิทธิภาพ
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แผนภาพความเชือ่มโยงแผนงานบรูณาการรฐับาลดจิิทลั ปี พ.ศ. 2566

9

ต้นน ้า : เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล (Government Digital Skills)

กลางน ้า : สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform) 

ปลายน ้า : การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือตอบสนองตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ (End-to-End Digital Data and Services via Digital Service Platform)

Digital 
Government

10 โครงการ 9 หน่วยงาน มาตรฐานข้อมูล
แหล่งน ้า+ระบบเชื่อ
แพลตฟอร์มกลาง

พัฒนาระบบบริการ
เชื่อมข้อมูลธุรกิจ

สนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล

สร้างเครื่องมือและ
แพลตฟอร์มกลาง 

มาตรฐานข้อมูล
แหล่งน ้า+ระบบเชื่อ
แพลตฟอร์มกลาง

พัฒนาระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์

(New e-Budgeting)

แพลตฟอร์มส้าหรับการรับ
และแบ่งปันเหตุการณ์ภัย

คุกคามทางไซเบอร์ 

สนับสนุนการจัดตั ง 
Sectorial CERT 
ด้านสาธารณสุข

บริการระบบคลาวด์
กลางภาครัฐ (GDCC)

มาตรฐานข้อมูล
แหล่งน ้า+ระบบเชื่อม

แพลตฟอร์มกลาง

พัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้

สาธารณะออนไลน์

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
ผ่าน GDX สนับสนุน

(E-Workforce Ecosystem

การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลด้าน
ก้าลังคน (E-Workforce 

Ecosystem

แพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภูมิสารสนเทศ

แพลตฟอร์มศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดและธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN)

ความม่ันคงของโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลภาครัฐ 

(DG Links)
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

ภาครัฐ (GDX)

ศูนย์ประสานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอร์ภาครัฐ

พัฒนาระบบสารบรรณกลาง
ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

(Saraban as a Service)

พัฒนาแพลตฟอร์ม
(Agency Data Governance 

Platform)

การให้บริการออกหนังสือ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า 
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

ระยะที่ 2

Travel vaccination 
certificates ระหว่าง กรม
ควบคุมโรค และ สวทช. 

พัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโรงพยาบาลรัฐ

ศูนย์บริการครบวงจรแบบ
เบ็ดเสร็จ  (ภาคธุรกิจและ

ภาคประชาชน)

เชื่อมโยงการบริการห้องสมุด
เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ 

(ระยะที่ 2)

นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 
ต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

เพื่อสุขภาวะที่ย่ังยืน

ศูนย์กลางข้อมูล
ประชาชน ธุรกิจ 
และชาวต่างชาติ

ให้บริการและปรับปรุง
ระบบกลางด้านกฎหมาย

(Law Portal)

เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า 
หรือโรคอันตราย แบบบูรณาการ 

ระยะที่ 2

การเรียนการสอนออนไลน์
ถ้วนหน้าส้าหรับนักเรียพิการ

ทุกประเภท ระยะที่ 2

แพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ 
พัฒนาแพลตฟอร์มปกป้อง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยบล็อกเชน ส้าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หลักสูตร 
Cyber Security

หลักสูตร
PDPA

หลักสูตร
DGF

3 หลักสูตรหลัก

2
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ งบประมาณ 2,277.2267 ลบ. 42 โครงการ 24 หน่วยงาน ]



(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567

• เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 
2562 และ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

• เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการ
สร้างระบบนิเวศน์ด้านรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือ
ก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

• เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัลแบบมีทิศทาง โดยมุ่งเน้นเรื่องการ
ลดความซ ้าซ้อน การประหยัดงบประมาณ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
เหมาะสม และเกิดบริการดิจิทัลที่
ครอบคลุมการด าเนินชีวิตในทุกรูปแบบ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์
ประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ

• หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) (สพร.),
ส านักงบประมาณ, ส านักงาน 
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (สดช.), ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.), ส านักงานสภาพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

• หน่วยรับงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
/หน่วยงานระดับท้องถ่ิน

• เกิดการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น คล่องตัว เพ่ือการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Digital Government 
Transformation)

• สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์ม
และเครื่องมือกลางภาครัฐ 
(Digital Common Platform)

• มีการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการ
ดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ครอบคลุม
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(End-to-End Digital Data and 
Services via Digital Service 
Platform)

วัตถปุระสงค์ ขอบเขตการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายที่ 2 ตัวช้ีวัดเป้าหมายที่ 3

ความก้าวหน้าในการพัฒนาบรกิารภาครฐั
ผ่านแพลตฟอร์มบริการครอบคลุมไม่นอ้ย
กว่า ร้อยละ 40 ของการขับเคล่ือนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านท่ีส าคัญตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1

1. หน่วยงานภาครัฐมคีวามพร้อมด้าน
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ 
PDPA, Cyber Security และ Data 
Governance ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 (หน่วยงานใหม่) และ 
ร้อยละ 70 (หน่วยงานขอรับงบประมาณ
ต่อเนื่อง)

2. ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานกลางภาครัฐไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัใน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานกลาง 

ความก้าวหน้าในการพัฒนา
แพลตฟอร์มกลางไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
40 ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ใน
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
แพลตฟอร์มกลาง 

เป้าหมายที่ 1 (ต้นน ้า)*
ยกระดับการเปล่ียนผ่านดิจิทัลภาครฐัให้ยืดหยุ่น 
คล่องตัว เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Digital Government Transformation)

เป้าหมายที่ 2 (กลางน ้า)**
สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอรม์หรือเครือ่งมือ

ดิจิทัลกลางภาครัฐ

(Digital Common Platform )

เป้าหมายที่ 3 (ปลายน ้า)***
การบูรณาการข้อมูลภาครฐัและบริการภาครฐัใน

รูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอรม์บริการแบบเบ็ดเสรจ็
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

(End-to-End Digital Data and Services via 
Digital Services Platform)
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หมายเหตุ :  * สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 (ยกระดับการเปล่ียนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุ่น) ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ป ี2566-2570
** สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ) และยุทธศาสตร์ท่ี 1 (ยกระดับการเปล่ียนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุ่น) 

ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ป ี2566-2570 
*** สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 (พัฒนาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย) และยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สร้างมูลค่าเพ่ิมอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ) 

ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ป ี2566-2570

(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567



เป้าหมายที่ 1 (ต้นน ้า)
(Digital Government Transformation)

เป้าหมายที่ 2 (กลางน ้า)
(Digital Common Platform )

เป้าหมายที่ 3 (ปลายน ้า)
(End-to-End Digital Data and Services via 

Digital Services Platform)

แนวทางที่ 1 .1 การเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็น (Fundamental) เพ่ือน าไปสู่การตอบโจทย์
ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน 

แนวทางที่ 1.2 การจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือรองรับการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัดแนวทาง 1.2
1. ความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทีพ่ร้อมเปดิให้ใช้บริการได้ตามแผนที่
ก าหนด 

2. มีจ านวนผูใ้ช้บริการดิจิทัลตามเปา้หมาย
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10* และพร้อม
รองรับการให้บริการทุกกรมทีเ่กี่ยวข้องหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

แนวท า งที่  2.1 ก า ร พัฒน า เ ค รื่ อ ง มื อ ห รื อ
แพลตฟอร์มกลางภาครัฐ เ พ่ือสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางที่  3.1 การบูรณาการข้อมูลและบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการ
ส าคัญ เพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีสอดคล้อง
กับตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือด้านส าคัญ
อ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัดแนวทาง 1.1 ทุกหน่วยงานภายใต้
แนวทางบุคลากรต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรดิจิทัลส าคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, 
หลักสูตร Cyber Security, หลักสูตร Data 
Governance หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ก าหนด 
พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผา่นการ
อบรมหลักสูตร ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดแนวทาง

1. ความส าเร็จของการพัฒนาเครื่องมือหรือ
แพลตฟอร์มที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้
ตามแผนที่ก าหนด 

2. มีหน่วยงานใช้บริการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10* และพร้อมรองรับการ
ให้บริการทุกกรมที่เก่ียวข้องหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 
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ตัวชี้วัดแนวทาง

1. ความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่
ก าหนด

2. มีจ านวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมาย
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 50

(Digital Take up Rate)

หมายเหตุ :  * กรณีการพัฒนาโครงสร้างพ้ินฐานหรือแพลตฟอร์มใหม่ ประเมินจากปริมาณผู้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนเป้าหมาย

(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)



หลักเกณฑ์ส าคัญในการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

1. ตรงตามหลักการ/สอดคล้องตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ก าหนดไว้

มาตรา 16 มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ
งบประมาณรายจ่าย ที่ตั้งไว้ส าหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา 31 แผนงานบูรณาการซ่ึงประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณ
รายจ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนนิการ ระยะเวลาที่ชัดเจนสามารถวดัผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจ
ของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วประหยัด และลดความซ ้าซ้อน”

2. โครงการได้รับการบรรจุในแผนงานระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2567

• โครงการส าคัญตามที่สภาพัฒน์ฯเสนอ ซ่ึง ครม. มีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 
27 ก.ย. 65 

• โครงการที่บรรจุภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2566 – 2570 

3. โครงการมีรูปแบบการบูรณาการ
ตามลักษณะที่แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลก าหนด

- การบูรณาการการท างานของระบบ/ข้อมูล 
- การบูรณาการการใช้งบประมาณ

4. ผลผลิตจากโครงการ
สามารถสะท้อนประเด็นส าคัญของการขับเคลื่อนประเทศได้

ผลผลิตจากโครงการสามารถสะท้อนประเด็นส าคัญของการขับเคล่ือนประเทศท่ี
ตรงหรือสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2566 -2570 หรือ แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับอ่ืน ๆ 

6. หน่วยงานจะต้องด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานและหลักเกณฑต่์างๆ

หากโครงการท่ีหน่วยงานเสนอมีลักษณะของการเช่ือมโยงข้อมูล/แลกเปล่ียน
ข้อมูล/บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน/การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานจะต้องด าเนินโครงการให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการนั้น ๆ เช่น ประกาศมาตรฐาน เร่ือง 
DGF/Open Data /Digital Id และ TGIX 

5. หน่วยงานแสดงความพร้อมและความชัดเจนของข้อมูล 

หน่วยงานแสดงความพร้อมและความชัดเจนของข้อมูล เช่น ข้อมูลแผนงาน 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิ หรือเอกสารประกอบอ่ืน ๆ 

หน่วยงานแสดงข้อมูลการประเมินความคุ้มค่าโครงการ/ลดกระบวนการ/ผลประโยชน์ที่ไดร้ับในรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
13



แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการส าหรับการยกระดับทกัษะดิจทลัของบุคลากรภาครฐั

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พระราชบัญญัติ

คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หลักสูตรเปา้หมาย : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ป ี2567

เป้าหมาย : บุคลากรรัฐได้รับการอบรมและมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2566-2570 ตัวช้ีวัดป ี2566 : 50% ของบุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงาน

2567 : 60%
2568 : 70%
2569 : 80%
2570 : 90%

กลุ่มเปา้หมาย : บุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงาน
(อ้างอิงตาม ว.6 ของส านักงาน ก.พ.) 

กลุ่มหลักสูตรกลางที่พัฒนาโดย สพร. และสถาบันเครือข่าย ตาม ว.6 ของส านักงาน 
ก.พ.

กลุ่มหลักสูตรตามนโยบาย และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย

หลักสูตรสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (GDPO) 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สคส สคช. และสพร.
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กลุ่มเป้าหมาย : จ านวนบุคลากรภาครัฐที่ต้องได้รับการอบรมทักษะดิจิทัล ปี 2567

1. ข้อมูลจ านวนบุคลากรภาครฐัจาก 309 หน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทลัปี 2565

• มีจ านวนบุลากรท้ังส้ิน 610,409* คน โดยเปน็เจ้าหน้าท่ีไอที หรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัล 17,118 คน  คิดเปน็ 2.8%

2. ร้อยละ 60 ของบุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดจิทิัลตอ้งได้รบัการพัฒนายกระดับทกัษะดิจทิลั
ภายในปี 2567

• ประมาณการจ านวนบุคลากรภาครัฐท่ีต้องได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลในป ี2567 -> 60% * 17,118 คน = 10,271 คน

บุคลากรภาครัฐด้านไอท ีหมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติหนา้ทีอ่ยู่ในส่วนงานไอที
หรือดิจิทัลขององค์กร

บุคลากรทีป่ฏิบัติงานด้านดจิทิัล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจท า digital 
transformation ขององค์กร

(* ท่ีมา: ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565)
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หลักสูตรเป้าหมาย : หลักสูตรจ านวน 14 หลักสูตร 

ล าดับที่
กลุ่มหลักสูตร
เปา้หมาย 

กลุ่มเนื้อหา ช่ือหลักสูตร
จ านวน
วัน

ราคากลาง 
(Onsite)
(บาท)

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม*

E M A S T O

1 PDPA GDPO หลักสูตรเจ้าหน้าทีคุ่้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลภาครัฐ 5 16,400.00

2 PDPA DGA206 หลักสูตรหลักการกฎหมายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ส าหรับผู้บริหารภาครัฐ

2 7,700.00 / /

3 PDPA DGA204 หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

2 6,900.00 / / / /

4
Cybersecurity DGA203 หลักสูตรความมัน่คงปลอดภัยทางดิจิทลัส าหรับผู้บริหาร

ภาครัฐ 
2 7,700.00 / /

5
Cybersecurity DGA309 หลักสูตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
5 15,500.00 /

6
Cybersecurity

DGA104 หลักสูตรความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์พ้ืนฐาน 2 6,900.00 / / / / / /

7
Data 

Governance
DGA205 หลักสูตรกรอบธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐัส าหรับผู้บริหาร 2 7,700.00 / /

8
Data 

Governance
DGA303 หลักสูตรการจัดท าธรรมาภิบาลขอ้มูลภายในหน่วยงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

3 9,300.00 / / /

9 Data DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลู 6 16,500.00 /

10
Digital  

Government 
Service

DGA308 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับการบริการด้านดิจิทลัภาครัฐ 4 12,800.00 /

11
Digital  

Government 
Service

DGA402 หลักสูตรการออกแบบบริการดจิิทัลภาครัฐ 3 8,600.00 / / /

12
Enterprise

Architecture
DGA301 หลักสูตรการจัดท าสถาปัตยกรรมองคก์รเพ่ือสนบัสนุนการ
เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

5 16,600.00 / /

13
Digital Project 
Management

DGA502 หลักสูตรการบริหารโครงการดจิิทลั 4 13,100.00 / /

14 IT Service
DGA307 หลักสูตรการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์กร

4 10,600.00 /

ตาราง ก แสดงรายชื่อหลักสูตรและราคากลางต่อหลักสูตร

หมายเหตุ * แบ่งตามทักษะดิจิทัล

ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
(ว.6) 
• ผู้บริหารระดับสูง (Executive)
• ผู้อ านวยการกอง (Management) 
• ผู้ท างานด้านนโยบายและงาน
วิชาการ (Academic)

• ผู้ท างานด้านบริการ (Service)
• ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล(Technologist)

• ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป (Others)
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ตัวอย่างการค านวณตามเกณฑ์1) จ านวนบุคลากรด้านไอทีหรือปฏิบัตงิานด้านดิจิทลัที่ของง
บูรณาการด้านอบรมต่อหน่วยงานจะต้องไม่เกิน 60% ของ
บุคลากรในกลุ่มนี้

2) ต้องอบรมด้วยหลักสูตรกลางตามที่สพร. ก าหนดและไม่เกิน

คนละ 3 หลักสูตร

3) กรอบงบประมาณด้านอบรมต่อหน่วยงานรวมแล้ว ไม่เกิน 
1,000,000 บาท

4) หลักสูตรในกลุ่มเนื้อหา PDPA Cybersecurity และ Data 
Governance ขอสงวนให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
บุคคลที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวโดยใช้งบ
บูรณาการด้านอบรมปี 2566 แล้วเท่านั้น

5) กรณีที่งบมีจ ากัด จะพิจารณาให้ความส าคัญกับการยกระดับ
ทักษะดิจิทัลแก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ก่อนเป็นล าดับแรก

ข้อแนะน า
หน่วยงานควรจัดล าดับความส าคัญโดยเลือกหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายหรือแผน digital transformation ของหน่วยงานในปี 2567 
ก่อนเป็นล าดับแรก

เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบบูรณาการด้านอบรม

หน่วยงาน A หน่วยงาน B

จ านวนบุคลากรท้ังหมด 300 คน 2,000 คน 

เฉพาะบุคลากร IT & 

หรือท างานด้าน Digital

(หน่วยงานระบุจ านวนคน)  

25 คน 60 คน

60% 15 คน 36 คน

งบประมาณท่ีค านวณตามเกณฑ์ (บาท)

(หน่วยงานระบุราคาหลักสูตร) 

15*3*11,000

= 495,000 

36*3*11,000

= 1,188,000

หมายเหตุ 

ราคาอบรม 11,000 บาท/หลักสูตร เป็นราคาเฉล่ียส าหรบัใช้เป็นตัวอย่างใน

การค านวณฯ  ในการของบประมาณจริง ให้ใช้ราคาค่าอบรมของหลักสูตรใน 
ตาราง ก ตามทีห่น่วยงานจะขออบรม !!!

หน่วยงาน A ของบอบรมได้ประมาณ 495,000 บาท
หน่วยงาน B ของบอบรมได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
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แบบฟอร์ม 

ส่วนที่ 1
• กรอกจ านวนบุคลากรทัง้หมด
ในหน่วยงาน (A)

• กรอกจ านวนบุคลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงหรือได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานด้านดิจิทลัของ
หน่วยงาน (B)

ส่วนที่ 2 กรอกจ านวนบุคลากรทีต่้องการอบรมในแต่ละหลักสูตร โดย 1 รายช่ือ อบรมได้ไม่เกิน 3 หลักสูตร
หลักสูตรที่เป็นพ้ืนสีเทา ขอสงวนให้บุคลากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะบุคคลทียั่งไมเ่คยผ่านการอบรมหลกัสูตรดังกล่าวเท่านัน้

ส่วนที่ 3 เมื่อกรอกข้อมูลส่วนที ่2 เสร็จแล้ว

ส่วนนี้จะค านวณให้อัตโนมัต ิทั้งนี ้(2)-(1) จะมีผลต่างเท่ากับศูนย์
หรือไม่ก็ได้ แต่ไม่สามารถติดลบได้
และกรอบงบประมาณรวมสูงสุด/หน่วยงานไม่เกิน 1,000,000
บาท
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ช่องทางการติดต่อ

Line Group 
งบบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปี 67 QR Code ระบบ DGI-Budget

QR Code การยืนยันตัวตนเป็น 
Contact Point ของหน่วยงาน

ส่วนงบประมาณบูรณาการ ติดตามและประเมินผล (DGB) 
ฝา่ยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ประสานงาน:
❖ 08-0045-3023 (อมิตดา) 
❖ 08-0045-3385 (โสภิต) 
❖ 08-0045- 3102 (พัชราภา) 
❖ 08-0045-3389 (วรรณิศา)

e-mail: dgb_division@dga.or.th

https://line.me/R/ti/g/h4lM7t3GMe
https://line.me/R/ti/g/h4lM7t3GMe
https://dgaesm.service-now.com/gov
https://dgaesm.service-now.com/cpr?id=cpr&sys_id=272067bf1b4b5d10fb73a9ffe54bcbcf


Back up
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