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บทสรุปผูบริหาร 
 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีความจำเปนตอง

ปรับเปล่ียนรูปแบบการดำเนินงานของรัฐใหตอบสนองตอความตองการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจท่ีเปล่ียนไป โดยรัฐบาล

ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนหนวยงานภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ

การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนการบริหารงาน

ของภาครัฐไปสูระบบดิจิทัลและสามารถยกระดับการใหบริการประชาชนใหมีความสะดวกและเปดเผยมากขึ้น 

 

 โดยพระราชบัญญัติดังกลาวกำหนดใหมีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือกำหนดทิศทางการบริหารงาน

ภาครัฐและการจัดทำบริการดิจิทัลสาธารณะ และเพ่ือเปนกรอบการพัฒนาของประเทศสำหรับการเปล่ียนผานภาครัฐเขาสู

การเปนรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล จึงจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ข้ึนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติฯ

และใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ อันจะทำใหการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนไปตามเปาหมายของประเทศ

ที่วางไว โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ไดแก

1. เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะของรัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถอำนวยความสะดวกในการ

ใหบริการและเปนที่ยอมรับของประชาชน 

2. เพื่อเปนแนวทางสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการ

ยกระดับการบริหารจัดการและการดำเนินงานภาครัฐใหมีความยืดหยุนคลองตัว มีการบูรณาการแบบ

ไรรอยตอ เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได และสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

3. เพื่อเปนกรอบทิศทางใหหนวยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และสรางความตอเน่ืองในการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

 จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบกับการวิเคราะหบทเรียนการพัฒนา

ในตางประเทศ สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย ประเด็นปญหาและความทาทาย รวมถึงการเปดเวทีรับฟง

ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน นำมาสูการกำหนดวิสัยทัศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

คือ “บริการภาครัฐสะดวก โปรงใส ทันสมัย ตอบโจทยประชาชน” เพื่อใหภาครัฐใหบริการประชาชนดวยระบบดิจิทัล

ที่มีประสิทธิภาพ ผานการใหบริการที่โปรงใส ทันสมัย และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลของรัฐ และมีสวนรวม

ในการบริหารงานและการใหบริการของภาครัฐ อันจะเปนประโยชนตอการสรางสรรคบริการใหตรงกับความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริง 



 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับนี้มุงยกระดับภาครัฐไทยสูเปาหมายการใหบริการที่ตอบสนองประชาชน และ

ลดความเหล่ือมล้ำ การเพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจ  การสรางความโปรงใส ท่ีเนนการเปดเผย

ขอมูลแกประชาชนโดยไมตองรองขอและการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน และการเปนภาครัฐท่ีปรับตัวทันการณ

อันจะเปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป แผนพััฒนารั ัฐบาลดิิจิ ิทั ัลของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2566 -2570 กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อใหสอดรับกับวิสัยทัศนขางตนไว 4 ยุทธศาสตร 

ประกอบดวย

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยกระดับการเปลี่ยนผานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุน คลองตัว 

         และขยายสูหนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่น

 ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาบริการที่สะดวกและเขาถึงงาย 

 

 ยุทธศาสตรที่ 3: สรางมูลคาเพิ่มและอำนวยความสะดวกแกภาคธุรกิจ

 ยุทธศาสตรที่ 4: สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

 นอกจากน้ี เพ่ือใหการดำเนินการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลมีทิศทางท่ีชัดเจนและเกิดข้ึนไดจริงในเชิงปฏิบัติ จึงได

กำหนดแนวทางการพัฒนาในดานท่ีมุงเนนสำคัญ ไวท้ังหมด 10 ดาน ไดแก การศึกษา สุขภาพและการแพทย ความเหล่ือมล้ำ

ทางสิทธิสวัสดิการประชาชน ส่ิงแวดลอม การเกษตร การทองเท่ียว การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

แรงงาน การยุติธรรม และการมีสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบไดของประชาชน อีกท้ัง มุงสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ

นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาของสินคาและบริการ พรอมยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขันบนเวทีโลก ดวยการนำความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของประเทศไทย

มาพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) โดยเฉพาะดานการเกษตร สุขภาพและการแพทย

และการทองเที่ยวและบริการ เพื่อนำพาประเทศสูการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

(Sustainable Development) ที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคมในปจจุบัน พรอมสงตอทรัพยากรที่

สามารถตอบสนองความตองการของคนรุนตอไป โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง 

 ท้ังน้ี แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความเก่ียวของและจำเปนตองอาศัยการบูรณาการจากทุกหนวยงานภาครัฐ

ท่ีจำเปนตองเรงพัฒนาและยกระดับหนวยงานใหสอดคลองกับทิศทางการขับเคล่ือนของประเทศ จึงไมใชเปนเพียงการพัฒนา

หนวยงานใดหนวยงานหน่ึง หากแตจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาและขับเคล่ือนไป

สูการเปนรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม ใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน และมีมาตรฐาน

ทัดเทียมกับนานาประเทศ 



สารบัญ
01
02

ที่มาและความสำคัญ 6

7

30

30

39

59

62

65

69

71

73

79

83

86

ความสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ แผน 3 ระดับ

และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs)

03 สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

6204 สาระสำคัญของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2566 – 2570

9005 กลไกการขับเคลื่อนสำคัญดวยความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และหนวยงานสวนทองถิ่น

9406 แผนการเตรียมความพรอม

9607 ปจจัยสูความสำเร็จ

9808 ภาคผนวก

สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในตางประเทศ

สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ปญหาและประเด็นความทาทายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ผานมา

หลักคิดนำทาง

กรอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วิสัยทัศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

เปาหมาย และตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรท่ี 1: ยกระดับการเปล่ียนผานดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุน คลองตัว

                    และขยายสูหนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาบริการที่สะดวกและเขาถึงงาย 

ยุทธศาสตรที่ 3: สรางมูลคาเพิ่มและอำนวยความสะดวกแกภาคธุรกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 4: สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ



01 ที่มาและความสำคัญ

 ดวยรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนหนวยงานภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล จึงไดมี

การตราพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มีผลใชบังคับตั้งแต

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนประเทศใหเกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินและการบริการ

ประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และยกระดับการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐใหอยูในระบบดิจิทัล

อันจะนำไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทำงานและขอมูลเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานอยางมั่นคงปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เปดเผยและโปรงใส รวมท้ัง ประชาชนไดรับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบ

การดำเนินงานของหนวยงานของภาครัฐได

 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดใหมีการจัดทำ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื ่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ และการจัดทำบริการสาธารณะ

ในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และ

มีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตราท่ี 4 แหงพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกลาว ยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวของ ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. 

ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงไดจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2566 – 2570 ขึ้น โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับน้ี จะเปนการทบทวนผลการดำเนินงานท่ีผานมาตามแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 รวมถึงพิจารณาความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผน

ระดับชาติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ อีกท้ังศึกษาความเปนมาของ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท้ังในประเทศไทยและระดับสากลดวย

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ท่ีมุงเนนการบริหารงาน

และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัล ดวยการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐ 

เพ่ือใหการทำงานท่ีมีความสอดคลองเช่ือมโยงกันอยางม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล อันจะกอใหเกิดการบริหารงาน

ที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการเขาถึงบริการของประชาชนและภาคเอกชน พรอมทั้งเปดเผยขอมูลภาครัฐตอ

สาธารณชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

6



พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565

กําหนดหลักการรองรับการแปลง
เอกสารในความครอบครองของรัฐ

เปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บ

การสืบคนขอมูล

กำหนดใหในกรณีที่ประชาชนไดยื่นคําขอ
หรือติดตอกับหนวยงานของรัฐ โดยใชวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส การติดตอหรือออกเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวของกับผูนั้น
ใหทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ในกรณีที่ประชาชนยื่นคําขออนุญาต ณ หนวยงานของรัฐ
และมีความจําเปนที่หนวยงานของรัฐผูอนุญาต

ตองใชสําเนาเอกสารหลักฐานที่หนวยงาน
ของรัฐใดออกใหแกผูขออนุญาต ถาผูขออนุญาต

ไดนําเอกสารตนฉบับมาแสดงแลว หนวยงานของรัฐ
ผูอนุญาตมีหนาที่จัดทําสําเนา และรับรองความถูกตอง

ของสําเนาเอกสารนั้นเองโดยไมเรียกเก็บ
คาใชจายใด ๆ จากผูขออนุญาต

การอนุมัติ

กำหนดใหสามารถยืนยันตัวตน
ดวยวิธีอื่นนอกจากการแสดง

บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทางได ถาวิธีอื่นดังกลาวนั้น

จะเปนการสะดวกแกประชาชนยิ่งขึ้น

การพิสูจนและยืนยันตัวตน

กำหนดใหประชาชนสามารถยื่นคําขอ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได

โดยใหถือวาเปนการชอบดวยกฎหมาย

การจัดทำคำขอและยื่นคำขอ การตรวจสอบและพิจารณาคำขอ

กําหนดใหสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอที่สงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูสงไมตองลงนามรับรอง และใหถือวา

ไดยื่นหรือสงเอกสารครบจํานวน

กําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานผูอนุญาต
ที่จะติดตอกับสํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตรวจสอบความถูกตองแทจริง

ของบัตรประชาชน และใหเปนหนาที่
ของสํานักทะเบียนกลางที่จะตรวจสอบ

และแจงผล ทั้งนี้ ใหสามารถกระทำผานทาง
วิธีการอิเล็กทรอนิกสได

โดยไมถือวาเปนการเปดเผยขอมูลลับ
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร

การดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามรางมาตรา 7 วรรคหนึ่ง

ใชบังคับถึงการจายเงิน
คาคำขออนุญาต คาธรรมเนียม

ภาษีอากร คาปรับ 

กำหนดใหในกรณีที่ประชาชนไดยื่นคําขอหรือติดตอ
กับหนวยงานของรัฐ โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

การติดตอหรือออกเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวของกับผูนั้น
ใหทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

การชำระคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและเอกสารอื่น ๆ
และการจัดสงใบอนุญาตและเอกสารอื่น ๆ

กําหนดใหผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย
ผูรับอนุญาตจะแสดงใบอนุญาตนั้น

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามที่ผูอนุญาตประกาศ
กําหนดก็ได และผูอนุญาตตองเปดเผยขอมูลการอนุญาต
ที่เปนปจจุบันใหประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกสไดโดยสะดวก
โดยไมเสียคาใชจาย

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

การดำเนินการตามแผนฯ

หามเรียกสำเนาเอกสารการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

จัดทำบริการในรูปแบบดิจิทัล

ความมั่นคงปลอดภัย
ในการใชระบบดิจิทัล

และมาตรการ
ปกปองคุมครองขอมูล

การเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูล

ธรรมาภิบาลและ
การดำเนินการตามมาตรฐาน

ชองทางชำระเงินทางดิจิทัล

ดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ
ตองจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการให
สอดคลอง รวมท้ังทบทวนแผนปฏิบัติการ 

ท้ังน้ี ตองจัดใหมีการประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฎิบัติการ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง

จัดทำขอมูลท่ีตองเปดเผยตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบ

ขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะมาเปดเผย
ท่ีศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ จัดใหมีมาตรการ หรือระบบรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยในการเขาสูบริการ
ดิจิทัล และระบบปองกันภัย

การคุกคามทางไซเบอร
และมีการคุมครองขอมูลใหมี

ความม่ันคงปลอดภัย และมิใหขอมูล
สวนบุคคลถูกละเมิด

หามเรียกสำเนาเอกสารราชการ
จากประชาชน 

ระบบพิสูจนยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล

จัดใหมีระบบพิสูจนยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล

นำระบบดิจิทัลเขามาปรับปรุงบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ใหเกิด
การบูรณาการขอมูลระหวาง

หนวยงาน ใหประชาชนสามารถ
เขาถึงไดสะดวกย่ิงข้ึน

จัดใหมีระบบการชำระเงินทางดิจิทัล

ทักษะบุคลากรภาครัฐ

จัดใหมีการพัฒนาทักษะ
บุคลากรภาครัฐ

ดำเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน
ขอกำหนด และหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กำหนด

จัดใหมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางกันตามท่ีหนวยงานรัฐ

แหงอ่ืนรองขอ และใหมีศูนยแลกเปล่ียน
ขอมูลกลางทำหนาท่ีเปนศูนยกลาง
ในการแลกเปล่ียนขอมูลดิจิทัลและ
ทะเบียนดิจิทัลระหวางหนวยงาน

ของรัฐ 

จัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
ในระดับหนวยงาน

02 ความสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ แผน 3 ระดับ
และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs) 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความเกี่ยวของกับกฎหมายหลัก ไดแก (1) พระราชบัญญัติการบริหารงานและ

การใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ (2) พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในป พ.ศ. 2566 - 2570 จำเปนตองพิจารณาการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัลใน

ปจจุบัน เพื่อวิเคราะหหาชองวางการพัฒนา ปญหา อุปสรรคและโอกาส เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดรับ

กบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และสอดคลองตามเจตนารมยของพระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการใหบรกิาร

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตองดำเนินการตามมาตราตางๆ 

ที่ระบุไวใน พ.ร.บ. ดังนี้ 

มาตรา 4 

 มุงเนนการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัลที่มีความสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกประชาชน เปนประเด็นสำคัญ

ทีภ่าครฐัตองเรงดำเนนิการเพือ่การเปลีย่นผานสูการเปนรฐับาลดจิทิลั บนพืน้ฐานความมัน่คงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล 

มาตรา 4 (1)  การนำระบบดจิทิลัมาใชในการบรหิารและการใหบรกิารของหนวยงานของรฐั  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

อยางคุมคาและเต็มศักยภาพ

การดำเนินงานที่ผานมา

 จากการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยที่ผานมา พบวา ภาพรวม

ระดับความพรอมการพัฒนาดานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึน โดยหนวยงานของรัฐมี

การพัฒนาบริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และมีสัดสวนบริการสำคัญของรัฐที่สามารถใหบริการแบบออนไลน ในป 2565 

คิดเปนรอยละ 72.71 เพิ่มสูงขึ้นจาก ป 2564 กวารอยละ 10 

ปญหาจากการดำเนินงาน

 ถึงแมวาการพัฒนาบริการดิจิทัลมีการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง แตยังคงมีความทาทายที่สำคัญ ไดแก 

การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ การตอบสนองความตองการและคาดหวังของประชาชน การลดทอนกระบวนการ

หรือขั้นตอนที่ไมจำเปน การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนงานที่ใชระยะเวลาและเอกสารจำนวนมาก รวมถึง

การกำหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐ ที่สามารถสงเสริมและผลักดันใหเกิดบริการของรัฐที่สะดวกสบาย และ

ตอบโจทยแกผูใชบริการ

แนวทางแกไข 

1. การจัดทำชุดขอมูลหลัก (Master Data) ของหนวยงานตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อให

หนวยงานของรัฐแหงอื่นสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดผาน API ที่ไดมาตรฐาน และมีขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย 

สามารถนำไปใชงานโดยไมตองจดัทำหรอืเกบ็ขอมลูนัน้ขึน้ใหม ซึง่จะชวยลดความซำ้ซอนในการรองขอขอมลู

จากประชาชนและลดปญหาการจดัเกบ็ขอมลูของหนวยงานทีม่คีวามซำ้ซอนกนั เปนการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการดำเนินงานและการใหบริการดิจิทัล

2. การบูรณาการในการบริหารงานและการใหบริการระหวางหนวยงานของรัฐใหสามารถทำงานรวมกันได 

(Interoperability) โดยการปรับเปล่ียนระบบงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีมีการเชื่อมโยงระบบงานและ

การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานรัฐ ผานแพลตฟอรมกลางหรือโครงสรางพื้นฐานของการใชขอมูล

รวมกัน โดยตองมีการกำหนดนโยบายกลางที่สำคัญ อาทิ มาตรฐานขอมูล (Data Standard) ขอตกลง

การใชเทมเพลตขอมูลรวมกัน (Template Data Sharing Agreement) และแนวทางการสราง API 

(API Guidance) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดเก็บและคุณภาพของขอมูลภายใตหลักการของธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ รวมถึง ลดอุปสรรคทางเทคนิคดานความแตกตางของระบบ ใหหนวยงานสามารถทำงาน

รวมกันบนแพลตฟอรมกลางเดียวกันได

3. การจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน/แพลตฟอรมกลาง (Infrastructure / Common Platform) หรือระบบ

บริการกลาง (Common / Shared Service) ในรูปแบบ Microservice ที่หนวยงานของรัฐสามารถใชงาน

รวมกัน และนำไปพัฒนาตอยอดเปนบริการสาธารณะตามภารกิจของหนวยงานได โดยหนวยงานกลาง

เปนผูจดัหาหรอืพฒันาเพือ่ใหบรกิารหนวยงานของรฐัในลกัษณะบรกิารกลาง   ซึง่เปนการบรหิารงบประมาณ

อยางคุมคาและกอใหเกิดมาตรฐานของระบบบริการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ หนวยงานสวนกลาง 

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

มาตรา 4 (2) มุงเนนใหมีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล  ที่จะเปน

การกำหนดแนวทางพื้นฐานสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหมีความสอดคลองกันและสามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงาน

รวมกนัอยางเปนเอกภาพ เกดิการพฒันาการบรกิารภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ และนำไปสูการบรหิารราชการและการบรกิาร

ประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้งใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก ท้ังนี้ มาตรฐานสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบดวย

1. มาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน 

และเปนปจจบุนั มคีวามมัน่คงปลอดภยัของขอมลู การรกัษาความลบั การเขาถงึขอมลู และการรกัษาความเปน

สวนบุคคล ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นและนำไปประมวลผลตอไปได เพ่ือ

ลดความซ้ำซอนของการจัดเก็บขอมูล รวมถึงสามารถเปดเผยตอสาธารณะและนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได

2. มาตรฐานการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐั เพือ่กำหนดแนวทางในการจัดทำบัญชีขอมลู ระบุชุดขอมลู จัดระดบัความสำคญั 

จำแนกหมวดหมู จัดระดับชั้นขอมูลและกำหนดรูปแบบของชุดขอมูล รวมถึงการเชื่อมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผาน

ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

3. มาตรฐานกระบวนการหรอืการดำเนนิงานทางดจิทิลั เพือ่กำหนดข้ันตอนการพฒันาระบบบรกิารและบรหิารจดัการ

ภาครัฐ ใหมีความสอดคลองและสามารถเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานของรัฐแหงอื่น เชน แนวปฏิบัติดานเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (e-Document) และดานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) สำหรับการติดตอราชการ เปนตน 

รวมถงึแนวปฏบิตัใินการพฒันาจดัใหมหีรอืนำระบบบรกิารกลาง (Common Services) ไปใชอำนวยความสะดวก

ในการบริการประชาชน เชน ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4))

4. มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล เปนกรอบการพัฒนาการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

ภาครัฐ ที่กำหนดรูปแบบขอมูล โปรโตคอล แนวทางการยืนยันตัวตน (Authentication) การใหความยินยอมใช

ขอมูล (Consent) การจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงขอกำหนดดานความเปน

สวนตัว (Privacy) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)   

5. มาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัและความนาเชือ่ถอื เพือ่กำหนดแนวทางการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและบรกิารดจิทิลั

ใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cybersecurity) และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy)

การดำเนินงานที่ผานมา

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 4 ฉบับ ไดแก

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

ในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการจัดทำกระบวนการและ

การดำเนินงานทางดิจิทัลวาดวยเรื่องการใชดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มี

สัญชาติไทย (Digital ID) 

4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล วาดวยเร่ือง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

โดยมีรายช่ือมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่สำคัญปรากฏตามภาคผนวก 1 

อยางไรก็ดี ถึงแมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดประกาศมาตรฐาน จำนวน 4 ฉบับขางตน

แตมาตรฐานดังกลาวยังมิไดถูกนำไปใชในหนวยงานภาครัฐอยางกวางขวางมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานทีส่นใจเปนหนวยงานนำรองในการใชมาตรฐานมไีมมากนกั จงึขาดกรณตีวัอยางการนำมาตรฐาน

ไปประยุกตใชในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม ทำใหไมสามารถขยายผลการใชมาตรฐานไปสู

หนวยงานภาครัฐในวงกวางได  

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น สงผลใหมาตรฐานมีขอมูลบางสวนที่ไมทันตอเทคโนโลยีและบริบทที่

เปล่ียนแปลงไป

3. เจาหนาที่ภาครัฐขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน จึงไมสามารถนำแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน

ไปใชดำเนินการในหนวยงานใหเปนรูปธรรมได

4. ขาดมาตรฐานที่สำคัญตาม พ.ร.บ. กำหนด อาทิเชน มาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล 

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ

แนวทางแกไข

1. สพร. ขอความรวมมือจากหนวยงานเครือขายหรือหนวยงานคูความรวมมือใหเปนหนวยงานนำรอง

2. สพร. สงเสริมใหมีการจัดทำ Sandbox เพื่อทดสอบการใชมาตรฐานกอนการประกาศใชจริง  เพื่อลดระยะ

เวลา และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหสอดคลองกับบริบทไดอยาง

ทันทวงที

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจดานมาตรฐานตาง ๆ ของรัฐบาลดิจิทัล 

4. สพร. เรงกำหนดมาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

และความนาเชื่อถือ เพื่อใหเปนไปตามที่ พ.ร.บ. กำหนด

5. สพร. สรางเครื่องมือ  เชน เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการพิสูจน

และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐานตางๆ ไดงายมากยิ่งขึ้น

 มาตรฐานถอืเปนเพยีงจดุเริม่ตนในการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย ใหหนวยงานภาครฐัสามารถ

ทำงานรวมกันได ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑตางๆ ยังคงจำเปนตองพัฒนา ปรับปรุงและดำเนินการ

อยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้ง เพื่อการสรางสมดุลของ

การทำงานเชิงดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ใหสามารถทำงานไดอยางคลองตัว ปลอดภัย และใหบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพบนการทำงานในมาตรฐานเดียวกัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานดานดิจิทัล

▪ หนวนงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับบุคลากรภาครัฐ
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 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในป พ.ศ. 2566 - 2570 จำเปนตองพิจารณาการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัลใน

ปจจุบัน เพื่อวิเคราะหหาชองวางการพัฒนา ปญหา อุปสรรคและโอกาส เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดรับ

กบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว และสอดคลองตามเจตนารมยของพระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการใหบรกิาร

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตองดำเนินการตามมาตราตางๆ 

ที่ระบุไวใน พ.ร.บ. ดังนี้ 

มาตรา 4 

 มุงเนนการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัลท่ีมีความสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกประชาชน เปนประเด็นสำคัญ

ทีภ่าครฐัตองเรงดำเนนิการเพือ่การเปลีย่นผานสูการเปนรฐับาลดจิทิลั บนพืน้ฐานความมัน่คงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล 

มาตรา 4 (1)  การนำระบบดจิทัิลมาใชในการบรหิารและการใหบรกิารของหนวยงานของรฐั  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

อยางคุมคาและเต็มศักยภาพ

การดำเนินงานที่ผานมา

 จากการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยท่ีผานมา พบวา ภาพรวม

ระดับความพรอมการพัฒนาดานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหนวยงานของรัฐมี

การพัฒนาบริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และมีสัดสวนบริการสำคัญของรัฐที่สามารถใหบริการแบบออนไลน ในป 2565 

คิดเปนรอยละ 72.71 เพิ่มสูงขึ้นจาก ป 2564 กวารอยละ 10 

ปญหาจากการดำเนินงาน

 ถึงแมวาการพัฒนาบริการดิจิทัลมีการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง แตยังคงมีความทาทายที่สำคัญ ไดแก 

การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ การตอบสนองความตองการและคาดหวังของประชาชน การลดทอนกระบวนการ

หรือขั้นตอนที่ไมจำเปน การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนงานที่ใชระยะเวลาและเอกสารจำนวนมาก รวมถึง

การกำหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐ ที่สามารถสงเสริมและผลักดันใหเกิดบริการของรัฐท่ีสะดวกสบาย และ

ตอบโจทยแกผูใชบริการ

แนวทางแกไข 

1. การจัดทำชุดขอมูลหลัก (Master Data) ของหนวยงานตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อให

หนวยงานของรัฐแหงอื่นสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดผาน API ที่ไดมาตรฐาน และมีขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย 

สามารถนำไปใชงานโดยไมตองจัดทำหรอืเกบ็ขอมลูนัน้ขึน้ใหม ซึง่จะชวยลดความซำ้ซอนในการรองขอขอมลู

จากประชาชนและลดปญหาการจดัเกบ็ขอมลูของหนวยงานทีม่คีวามซำ้ซอนกนั เปนการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการดำเนินงานและการใหบริการดิจิทัล

2. การบูรณาการในการบริหารงานและการใหบริการระหวางหนวยงานของรัฐใหสามารถทำงานรวมกันได 

(Interoperability) โดยการปรับเปลี่ยนระบบงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงระบบงานและ

การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานรัฐ ผานแพลตฟอรมกลางหรือโครงสรางพื้นฐานของการใชขอมูล

รวมกัน โดยตองมีการกำหนดนโยบายกลางท่ีสำคัญ อาทิ มาตรฐานขอมูล (Data Standard) ขอตกลง

การใชเทมเพลตขอมูลรวมกัน (Template Data Sharing Agreement) และแนวทางการสราง API 

(API Guidance) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดเก็บและคุณภาพของขอมูลภายใตหลักการของธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ รวมถึง ลดอุปสรรคทางเทคนิคดานความแตกตางของระบบ ใหหนวยงานสามารถทำงาน

รวมกันบนแพลตฟอรมกลางเดียวกันได

3. การจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน/แพลตฟอรมกลาง (Infrastructure / Common Platform) หรือระบบ

บริการกลาง (Common / Shared Service) ในรูปแบบ Microservice ที่หนวยงานของรัฐสามารถใชงาน

รวมกัน และนำไปพัฒนาตอยอดเปนบริการสาธารณะตามภารกิจของหนวยงานได โดยหนวยงานกลาง

เปนผูจดัหาหรอืพฒันาเพือ่ใหบรกิารหนวยงานของรฐัในลกัษณะบรกิารกลาง   ซึง่เปนการบรหิารงบประมาณ

อยางคุมคาและกอใหเกิดมาตรฐานของระบบบริการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ หนวยงานสวนกลาง 

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

มาตรา 4 (2) มุงเนนใหมีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล  ที่จะเปน

การกำหนดแนวทางพื้นฐานสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหมีความสอดคลองกันและสามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงาน

รวมกนัอยางเปนเอกภาพ เกดิการพฒันาการบรกิารภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ และนำไปสูการบรหิารราชการและการบรกิาร

ประชาชนแบบบูรณาการ รวมท้ังใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก ท้ังนี้ มาตรฐานสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบดวย

1. มาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน 

และเปนปจจบุนั มคีวามมัน่คงปลอดภยัของขอมลู การรกัษาความลบั การเขาถงึขอมลู และการรกัษาความเปน

สวนบุคคล ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นและนำไปประมวลผลตอไปได เพื่อ

ลดความซ้ำซอนของการจัดเก็บขอมูล รวมถึงสามารถเปดเผยตอสาธารณะและนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได

2. มาตรฐานการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐั เพือ่กำหนดแนวทางในการจัดทำบัญชีขอมลู ระบชุดุขอมลู จดัระดบัความสำคญั 

จำแนกหมวดหมู จัดระดับชั้นขอมูลและกำหนดรูปแบบของชุดขอมูล รวมถึงการเชื่อมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผาน

ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

3. มาตรฐานกระบวนการหรอืการดำเนนิงานทางดจิทิลั เพือ่กำหนดข้ันตอนการพฒันาระบบบรกิารและบรหิารจดัการ

ภาครัฐ ใหมีความสอดคลองและสามารถเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานของรัฐแหงอื่น เชน แนวปฏิบัติดานเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (e-Document) และดานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) สำหรับการติดตอราชการ เปนตน 

รวมถงึแนวปฏบิตัใินการพฒันาจดัใหมหีรอืนำระบบบรกิารกลาง (Common Services) ไปใชอำนวยความสะดวก

ในการบริการประชาชน เชน ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4))

4. มาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล เปนกรอบการพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

ภาครัฐ ที่กำหนดรูปแบบขอมูล โปรโตคอล แนวทางการยืนยันตัวตน (Authentication) การใหความยินยอมใช

ขอมูล (Consent) การจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงขอกำหนดดานความเปน

สวนตัว (Privacy) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)   

5. มาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัและความนาเชือ่ถอื เพือ่กำหนดแนวทางการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและบรกิารดจิทิลั

ใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cybersecurity) และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy)

การดำเนินงานที่ผานมา

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 4 ฉบับ ไดแก

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

ในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการจัดทำกระบวนการและ

การดำเนินงานทางดิจิทัลวาดวยเร่ืองการใชดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาท่ีมี

สัญชาติไทย (Digital ID) 

4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล วาดวยเรื่อง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

โดยมีรายช่ือมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่สำคัญปรากฏตามภาคผนวก 1 

อยางไรก็ดี ถึงแมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดประกาศมาตรฐาน จำนวน 4 ฉบับขางตน

แตมาตรฐานดังกลาวยังมิไดถูกนำไปใชในหนวยงานภาครัฐอยางกวางขวางมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานทีส่นใจเปนหนวยงานนำรองในการใชมาตรฐานมไีมมากนกั จงึขาดกรณตีวัอยางการนำมาตรฐาน

ไปประยุกตใชในการดำเนินงานท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม ทำใหไมสามารถขยายผลการใชมาตรฐานไปสู

หนวยงานภาครัฐในวงกวางได  

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น สงผลใหมาตรฐานมีขอมูลบางสวนที่ไมทันตอเทคโนโลยีและบริบทที่

เปล่ียนแปลงไป

3. เจาหนาที่ภาครัฐขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน จึงไมสามารถนำแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน

ไปใชดำเนินการในหนวยงานใหเปนรูปธรรมได

4. ขาดมาตรฐานที่สำคัญตาม พ.ร.บ. กำหนด อาทิเชน มาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล 

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ

แนวทางแกไข

1. สพร. ขอความรวมมือจากหนวยงานเครือขายหรือหนวยงานคูความรวมมือใหเปนหนวยงานนำรอง

2. สพร. สงเสริมใหมีการจัดทำ Sandbox เพื่อทดสอบการใชมาตรฐานกอนการประกาศใชจริง  เพื่อลดระยะ

เวลา และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหสอดคลองกับบริบทไดอยาง

ทันทวงที

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจดานมาตรฐานตาง ๆ ของรัฐบาลดิจิทัล 

4. สพร. เรงกำหนดมาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

และความนาเชื่อถือ เพื่อใหเปนไปตามที่ พ.ร.บ. กำหนด

5. สพร. สรางเครื่องมือ  เชน เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการพิสูจน

และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐานตางๆ ไดงายมากยิ่งขึ้น

 มาตรฐานถอืเปนเพยีงจดุเริม่ตนในการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย ใหหนวยงานภาครฐัสามารถ

ทำงานรวมกันได ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑตางๆ ยังคงจำเปนตองพัฒนา ปรับปรุงและดำเนินการ

อยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้ง เพื่อการสรางสมดุลของ

การทำงานเชิงดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ใหสามารถทำงานไดอยางคลองตัว ปลอดภัย และใหบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพบนการทำงานในมาตรฐานเดียวกัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานดานดิจิทัล

▪ หนวนงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับบุคลากรภาครัฐ
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 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในป พ.ศ. 2566 - 2570 จำเปนตองพิจารณาการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัลใน

ปจจุบัน เพื่อวิเคราะหหาชองวางการพัฒนา ปญหา อุปสรรคและโอกาส เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดรับ

กบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และสอดคลองตามเจตนารมยของพระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการใหบรกิาร

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตองดำเนินการตามมาตราตางๆ 

ที่ระบุไวใน พ.ร.บ. ดังนี้ 

มาตรา 4 

 มุงเนนการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัลที่มีความสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกประชาชน เปนประเด็นสำคัญ

ทีภ่าครฐัตองเรงดำเนนิการเพือ่การเปลีย่นผานสูการเปนรฐับาลดจิทิลั บนพืน้ฐานความมัน่คงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล 

มาตรา 4 (1)  การนำระบบดจิทิลัมาใชในการบรหิารและการใหบรกิารของหนวยงานของรฐั  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

อยางคุมคาและเต็มศักยภาพ

การดำเนินงานที่ผานมา

 จากการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยที่ผานมา พบวา ภาพรวม

ระดับความพรอมการพัฒนาดานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึน โดยหนวยงานของรัฐมี

การพัฒนาบริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และมีสัดสวนบริการสำคัญของรัฐที่สามารถใหบริการแบบออนไลน ในป 2565 

คิดเปนรอยละ 72.71 เพิ่มสูงขึ้นจาก ป 2564 กวารอยละ 10 

ปญหาจากการดำเนินงาน

 ถึงแมวาการพัฒนาบริการดิจิทัลมีการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง แตยังคงมีความทาทายที่สำคัญ ไดแก 

การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ การตอบสนองความตองการและคาดหวังของประชาชน การลดทอนกระบวนการ

หรือขั้นตอนที่ไมจำเปน การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนงานที่ใชระยะเวลาและเอกสารจำนวนมาก รวมถึง

การกำหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐ ที่สามารถสงเสริมและผลักดันใหเกิดบริการของรัฐที่สะดวกสบาย และ

ตอบโจทยแกผูใชบริการ

แนวทางแกไข 

1. การจัดทำชุดขอมูลหลัก (Master Data) ของหนวยงานตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อให

หนวยงานของรัฐแหงอื่นสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดผาน API ที่ไดมาตรฐาน และมีขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย 

สามารถนำไปใชงานโดยไมตองจดัทำหรอืเกบ็ขอมลูนัน้ขึน้ใหม ซึง่จะชวยลดความซำ้ซอนในการรองขอขอมลู

จากประชาชนและลดปญหาการจดัเกบ็ขอมลูของหนวยงานทีม่คีวามซำ้ซอนกนั เปนการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการดำเนินงานและการใหบริการดิจิทัล

2. การบูรณาการในการบริหารงานและการใหบริการระหวางหนวยงานของรัฐใหสามารถทำงานรวมกันได 

(Interoperability) โดยการปรับเปล่ียนระบบงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีมีการเชื่อมโยงระบบงานและ

การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานรัฐ ผานแพลตฟอรมกลางหรือโครงสรางพื้นฐานของการใชขอมูล

รวมกัน โดยตองมีการกำหนดนโยบายกลางที่สำคัญ อาทิ มาตรฐานขอมูล (Data Standard) ขอตกลง

การใชเทมเพลตขอมูลรวมกัน (Template Data Sharing Agreement) และแนวทางการสราง API 

(API Guidance) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดเก็บและคุณภาพของขอมูลภายใตหลักการของธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ รวมถึง ลดอุปสรรคทางเทคนิคดานความแตกตางของระบบ ใหหนวยงานสามารถทำงาน

รวมกันบนแพลตฟอรมกลางเดียวกันได

3. การจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน/แพลตฟอรมกลาง (Infrastructure / Common Platform) หรือระบบ

บริการกลาง (Common / Shared Service) ในรูปแบบ Microservice ที่หนวยงานของรัฐสามารถใชงาน

รวมกัน และนำไปพัฒนาตอยอดเปนบริการสาธารณะตามภารกิจของหนวยงานได โดยหนวยงานกลาง

เปนผูจัดหาหรอืพฒันาเพือ่ใหบรกิารหนวยงานของรฐัในลกัษณะบรกิารกลาง   ซึง่เปนการบรหิารงบประมาณ

อยางคุมคาและกอใหเกิดมาตรฐานของระบบบริการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ หนวยงานสวนกลาง 

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

มาตรา 4 (2) มุงเนนใหมีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล  ที่จะเปน

การกำหนดแนวทางพื้นฐานสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหมีความสอดคลองกันและสามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงาน

รวมกนัอยางเปนเอกภาพ เกดิการพฒันาการบรกิารภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ และนำไปสูการบรหิารราชการและการบรกิาร

ประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้งใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก ท้ังนี้ มาตรฐานสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบดวย

1. มาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน 

และเปนปจจบุนั มคีวามมัน่คงปลอดภยัของขอมลู การรกัษาความลบั การเขาถงึขอมลู และการรกัษาความเปน

สวนบุคคล ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นและนำไปประมวลผลตอไปได เพ่ือ

ลดความซ้ำซอนของการจัดเก็บขอมูล รวมถึงสามารถเปดเผยตอสาธารณะและนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได

2. มาตรฐานการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐั เพือ่กำหนดแนวทางในการจัดทำบัญชีขอมลู ระบุชุดขอมลู จัดระดบัความสำคญั 

จำแนกหมวดหมู จัดระดับชั้นขอมูลและกำหนดรูปแบบของชุดขอมูล รวมถึงการเชื่อมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผาน

ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

3. มาตรฐานกระบวนการหรอืการดำเนนิงานทางดจิทิลั เพือ่กำหนดข้ันตอนการพฒันาระบบบรกิารและบรหิารจดัการ

ภาครัฐ ใหมีความสอดคลองและสามารถเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานของรัฐแหงอื่น เชน แนวปฏิบัติดานเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (e-Document) และดานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) สำหรับการติดตอราชการ เปนตน 

รวมถงึแนวปฏบิตัใินการพฒันาจดัใหมหีรอืนำระบบบรกิารกลาง (Common Services) ไปใชอำนวยความสะดวก

ในการบริการประชาชน เชน ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4))

4. มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล เปนกรอบการพัฒนาการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

ภาครัฐ ที่กำหนดรูปแบบขอมูล โปรโตคอล แนวทางการยืนยันตัวตน (Authentication) การใหความยินยอมใช

ขอมูล (Consent) การจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงขอกำหนดดานความเปน

สวนตัว (Privacy) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)   

5. มาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัและความนาเชือ่ถอื เพือ่กำหนดแนวทางการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและบรกิารดจิทิลั

ใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cybersecurity) และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy)

การดำเนินงานที่ผานมา

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 4 ฉบับ ไดแก

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

ในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการจัดทำกระบวนการและ

การดำเนินงานทางดิจิทัลวาดวยเรื่องการใชดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มี

สัญชาติไทย (Digital ID) 

4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล วาดวยเร่ือง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

โดยมีรายช่ือมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่สำคัญปรากฏตามภาคผนวก 1 

อยางไรก็ดี ถึงแมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดประกาศมาตรฐาน จำนวน 4 ฉบับขางตน

แตมาตรฐานดังกลาวยังมิไดถูกนำไปใชในหนวยงานภาครัฐอยางกวางขวางมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานทีส่นใจเปนหนวยงานนำรองในการใชมาตรฐานมไีมมากนกั จงึขาดกรณตีวัอยางการนำมาตรฐาน

ไปประยุกตใชในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม ทำใหไมสามารถขยายผลการใชมาตรฐานไปสู

หนวยงานภาครัฐในวงกวางได  

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น สงผลใหมาตรฐานมีขอมูลบางสวนที่ไมทันตอเทคโนโลยีและบริบทที่

เปล่ียนแปลงไป

3. เจาหนาที่ภาครัฐขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน จึงไมสามารถนำแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน

ไปใชดำเนินการในหนวยงานใหเปนรูปธรรมได

4. ขาดมาตรฐานที่สำคัญตาม พ.ร.บ. กำหนด อาทิเชน มาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล 

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ

แนวทางแกไข

1. สพร. ขอความรวมมือจากหนวยงานเครือขายหรือหนวยงานคูความรวมมือใหเปนหนวยงานนำรอง

2. สพร. สงเสริมใหมีการจัดทำ Sandbox เพื่อทดสอบการใชมาตรฐานกอนการประกาศใชจริง  เพื่อลดระยะ

เวลา และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหสอดคลองกับบริบทไดอยาง

ทันทวงที

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจดานมาตรฐานตาง ๆ ของรัฐบาลดิจิทัล 

4. สพร. เรงกำหนดมาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

และความนาเชื่อถือ เพื่อใหเปนไปตามที่ พ.ร.บ. กำหนด

5. สพร. สรางเครื่องมือ  เชน เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการพิสูจน

และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐานตางๆ ไดงายมากยิ่งขึ้น

 มาตรฐานถอืเปนเพยีงจดุเริม่ตนในการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย ใหหนวยงานภาครฐัสามารถ

ทำงานรวมกันได ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑตางๆ ยังคงจำเปนตองพัฒนา ปรับปรุงและดำเนินการ

อยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้ง เพื่อการสรางสมดุลของ

การทำงานเชิงดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ใหสามารถทำงานไดอยางคลองตัว ปลอดภัย และใหบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพบนการทำงานในมาตรฐานเดียวกัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานดานดิจิทัล

▪ หนวนงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับบุคลากรภาครัฐ

9



 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในป พ.ศ. 2566 - 2570 จำเปนตองพิจารณาการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัลใน

ปจจุบัน เพื่อวิเคราะหหาชองวางการพัฒนา ปญหา อุปสรรคและโอกาส เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดรับ

กบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว และสอดคลองตามเจตนารมยของพระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการใหบรกิาร

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตองดำเนินการตามมาตราตางๆ 

ที่ระบุไวใน พ.ร.บ. ดังนี้ 

มาตรา 4 

 มุงเนนการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัลท่ีมีความสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกประชาชน เปนประเด็นสำคัญ

ทีภ่าครฐัตองเรงดำเนนิการเพือ่การเปลีย่นผานสูการเปนรฐับาลดจิทิลั บนพืน้ฐานความมัน่คงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล 

มาตรา 4 (1)  การนำระบบดจิทัิลมาใชในการบรหิารและการใหบรกิารของหนวยงานของรฐั  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

อยางคุมคาและเต็มศักยภาพ

การดำเนินงานที่ผานมา

 จากการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยท่ีผานมา พบวา ภาพรวม

ระดับความพรอมการพัฒนาดานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหนวยงานของรัฐมี

การพัฒนาบริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และมีสัดสวนบริการสำคัญของรัฐที่สามารถใหบริการแบบออนไลน ในป 2565 

คิดเปนรอยละ 72.71 เพิ่มสูงขึ้นจาก ป 2564 กวารอยละ 10 

ปญหาจากการดำเนินงาน

 ถึงแมวาการพัฒนาบริการดิจิทัลมีการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง แตยังคงมีความทาทายที่สำคัญ ไดแก 

การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ การตอบสนองความตองการและคาดหวังของประชาชน การลดทอนกระบวนการ

หรือขั้นตอนที่ไมจำเปน การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนงานที่ใชระยะเวลาและเอกสารจำนวนมาก รวมถึง

การกำหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐ ที่สามารถสงเสริมและผลักดันใหเกิดบริการของรัฐท่ีสะดวกสบาย และ

ตอบโจทยแกผูใชบริการ

แนวทางแกไข 

1. การจัดทำชุดขอมูลหลัก (Master Data) ของหนวยงานตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อให

หนวยงานของรัฐแหงอื่นสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดผาน API ที่ไดมาตรฐาน และมีขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย 

สามารถนำไปใชงานโดยไมตองจัดทำหรอืเกบ็ขอมลูนัน้ขึน้ใหม ซึง่จะชวยลดความซำ้ซอนในการรองขอขอมลู

จากประชาชนและลดปญหาการจดัเกบ็ขอมลูของหนวยงานทีม่คีวามซำ้ซอนกนั เปนการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการดำเนินงานและการใหบริการดิจิทัล

2. การบูรณาการในการบริหารงานและการใหบริการระหวางหนวยงานของรัฐใหสามารถทำงานรวมกันได 

(Interoperability) โดยการปรับเปลี่ยนระบบงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงระบบงานและ

การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานรัฐ ผานแพลตฟอรมกลางหรือโครงสรางพื้นฐานของการใชขอมูล

รวมกัน โดยตองมีการกำหนดนโยบายกลางท่ีสำคัญ อาทิ มาตรฐานขอมูล (Data Standard) ขอตกลง

การใชเทมเพลตขอมูลรวมกัน (Template Data Sharing Agreement) และแนวทางการสราง API 

(API Guidance) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดเก็บและคุณภาพของขอมูลภายใตหลักการของธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ รวมถึง ลดอุปสรรคทางเทคนิคดานความแตกตางของระบบ ใหหนวยงานสามารถทำงาน

รวมกันบนแพลตฟอรมกลางเดียวกันได

3. การจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน/แพลตฟอรมกลาง (Infrastructure / Common Platform) หรือระบบ

บริการกลาง (Common / Shared Service) ในรูปแบบ Microservice ที่หนวยงานของรัฐสามารถใชงาน

รวมกัน และนำไปพัฒนาตอยอดเปนบริการสาธารณะตามภารกิจของหนวยงานได โดยหนวยงานกลาง

เปนผูจดัหาหรอืพฒันาเพือ่ใหบรกิารหนวยงานของรฐัในลกัษณะบรกิารกลาง   ซึง่เปนการบรหิารงบประมาณ

อยางคุมคาและกอใหเกิดมาตรฐานของระบบบริการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ หนวยงานสวนกลาง 

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

มาตรา 4 (2) มุงเนนใหมีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล  ที่จะเปน

การกำหนดแนวทางพื้นฐานสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหมีความสอดคลองกันและสามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงาน

รวมกนัอยางเปนเอกภาพ เกดิการพฒันาการบรกิารภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ และนำไปสูการบรหิารราชการและการบรกิาร

ประชาชนแบบบูรณาการ รวมท้ังใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก ท้ังนี้ มาตรฐานสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบดวย

1. มาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน 

และเปนปจจบุนั มคีวามมัน่คงปลอดภยัของขอมลู การรกัษาความลบั การเขาถงึขอมลู และการรกัษาความเปน

สวนบุคคล ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นและนำไปประมวลผลตอไปได เพื่อ

ลดความซ้ำซอนของการจัดเก็บขอมูล รวมถึงสามารถเปดเผยตอสาธารณะและนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได

2. มาตรฐานการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐั เพือ่กำหนดแนวทางในการจัดทำบัญชีขอมลู ระบชุดุขอมลู จดัระดบัความสำคญั 

จำแนกหมวดหมู จัดระดับชั้นขอมูลและกำหนดรูปแบบของชุดขอมูล รวมถึงการเชื่อมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผาน

ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

3. มาตรฐานกระบวนการหรอืการดำเนนิงานทางดจิทิลั เพือ่กำหนดข้ันตอนการพฒันาระบบบรกิารและบรหิารจดัการ

ภาครัฐ ใหมีความสอดคลองและสามารถเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานของรัฐแหงอื่น เชน แนวปฏิบัติดานเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (e-Document) และดานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) สำหรับการติดตอราชการ เปนตน 

รวมถงึแนวปฏบิตัใินการพฒันาจดัใหมหีรอืนำระบบบรกิารกลาง (Common Services) ไปใชอำนวยความสะดวก

ในการบริการประชาชน เชน ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4))

4. มาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล เปนกรอบการพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

ภาครัฐ ที่กำหนดรูปแบบขอมูล โปรโตคอล แนวทางการยืนยันตัวตน (Authentication) การใหความยินยอมใช

ขอมูล (Consent) การจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงขอกำหนดดานความเปน

สวนตัว (Privacy) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)   

5. มาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัและความนาเชือ่ถอื เพือ่กำหนดแนวทางการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและบรกิารดจิทิลั

ใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cybersecurity) และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy)

การดำเนินงานที่ผานมา

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 4 ฉบับ ไดแก

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

ในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการจัดทำกระบวนการและ

การดำเนินงานทางดิจิทัลวาดวยเร่ืองการใชดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาท่ีมี

สัญชาติไทย (Digital ID) 

4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล วาดวยเรื่อง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

โดยมีรายช่ือมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่สำคัญปรากฏตามภาคผนวก 1 

อยางไรก็ดี ถึงแมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดประกาศมาตรฐาน จำนวน 4 ฉบับขางตน

แตมาตรฐานดังกลาวยังมิไดถูกนำไปใชในหนวยงานภาครัฐอยางกวางขวางมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานทีส่นใจเปนหนวยงานนำรองในการใชมาตรฐานมไีมมากนกั จงึขาดกรณตีวัอยางการนำมาตรฐาน

ไปประยุกตใชในการดำเนินงานท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม ทำใหไมสามารถขยายผลการใชมาตรฐานไปสู

หนวยงานภาครัฐในวงกวางได  

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น สงผลใหมาตรฐานมีขอมูลบางสวนที่ไมทันตอเทคโนโลยีและบริบทที่

เปล่ียนแปลงไป

3. เจาหนาที่ภาครัฐขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน จึงไมสามารถนำแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน

ไปใชดำเนินการในหนวยงานใหเปนรูปธรรมได

4. ขาดมาตรฐานที่สำคัญตาม พ.ร.บ. กำหนด อาทิเชน มาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล 

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ

แนวทางแกไข

1. สพร. ขอความรวมมือจากหนวยงานเครือขายหรือหนวยงานคูความรวมมือใหเปนหนวยงานนำรอง

2. สพร. สงเสริมใหมีการจัดทำ Sandbox เพื่อทดสอบการใชมาตรฐานกอนการประกาศใชจริง  เพื่อลดระยะ

เวลา และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหสอดคลองกับบริบทไดอยาง

ทันทวงที

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจดานมาตรฐานตาง ๆ ของรัฐบาลดิจิทัล 

4. สพร. เรงกำหนดมาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

และความนาเชื่อถือ เพื่อใหเปนไปตามที่ พ.ร.บ. กำหนด

5. สพร. สรางเครื่องมือ  เชน เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการพิสูจน

และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐานตางๆ ไดงายมากยิ่งขึ้น

 มาตรฐานถอืเปนเพยีงจดุเริม่ตนในการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย ใหหนวยงานภาครฐัสามารถ

ทำงานรวมกันได ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑตางๆ ยังคงจำเปนตองพัฒนา ปรับปรุงและดำเนินการ

อยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้ง เพื่อการสรางสมดุลของ

การทำงานเชิงดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ใหสามารถทำงานไดอยางคลองตัว ปลอดภัย และใหบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพบนการทำงานในมาตรฐานเดียวกัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานดานดิจิทัล

▪ หนวนงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับบุคลากรภาครัฐ
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 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในป พ.ศ. 2566 - 2570 จำเปนตองพิจารณาการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัลใน

ปจจุบัน เพื่อวิเคราะหหาชองวางการพัฒนา ปญหา อุปสรรคและโอกาส เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดรับ

กบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และสอดคลองตามเจตนารมยของพระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการใหบรกิาร

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตองดำเนินการตามมาตราตางๆ 

ที่ระบุไวใน พ.ร.บ. ดังนี้ 

มาตรา 4 

 มุงเนนการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัลที่มีความสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกประชาชน เปนประเด็นสำคัญ

ทีภ่าครฐัตองเรงดำเนนิการเพือ่การเปลีย่นผานสูการเปนรฐับาลดจิทิลั บนพืน้ฐานความมัน่คงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล 

มาตรา 4 (1)  การนำระบบดจิทิลัมาใชในการบรหิารและการใหบรกิารของหนวยงานของรฐั  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

อยางคุมคาและเต็มศักยภาพ

การดำเนินงานที่ผานมา

 จากการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยที่ผานมา พบวา ภาพรวม

ระดับความพรอมการพัฒนาดานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึน โดยหนวยงานของรัฐมี

การพัฒนาบริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และมีสัดสวนบริการสำคัญของรัฐที่สามารถใหบริการแบบออนไลน ในป 2565 

คิดเปนรอยละ 72.71 เพิ่มสูงขึ้นจาก ป 2564 กวารอยละ 10 

ปญหาจากการดำเนินงาน

 ถึงแมวาการพัฒนาบริการดิจิทัลมีการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง แตยังคงมีความทาทายที่สำคัญ ไดแก 

การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ การตอบสนองความตองการและคาดหวังของประชาชน การลดทอนกระบวนการ

หรือขั้นตอนที่ไมจำเปน การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนงานที่ใชระยะเวลาและเอกสารจำนวนมาก รวมถึง

การกำหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐ ที่สามารถสงเสริมและผลักดันใหเกิดบริการของรัฐที่สะดวกสบาย และ

ตอบโจทยแกผูใชบริการ

แนวทางแกไข 

1. การจัดทำชุดขอมูลหลัก (Master Data) ของหนวยงานตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อให

หนวยงานของรัฐแหงอื่นสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดผาน API ที่ไดมาตรฐาน และมีขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย 

สามารถนำไปใชงานโดยไมตองจดัทำหรอืเกบ็ขอมลูนัน้ขึน้ใหม ซึง่จะชวยลดความซำ้ซอนในการรองขอขอมลู

จากประชาชนและลดปญหาการจดัเกบ็ขอมลูของหนวยงานทีม่คีวามซำ้ซอนกนั เปนการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการดำเนินงานและการใหบริการดิจิทัล

2. การบูรณาการในการบริหารงานและการใหบริการระหวางหนวยงานของรัฐใหสามารถทำงานรวมกันได 

(Interoperability) โดยการปรับเปล่ียนระบบงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีมีการเชื่อมโยงระบบงานและ

การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานรัฐ ผานแพลตฟอรมกลางหรือโครงสรางพื้นฐานของการใชขอมูล

รวมกัน โดยตองมีการกำหนดนโยบายกลางที่สำคัญ อาทิ มาตรฐานขอมูล (Data Standard) ขอตกลง

การใชเทมเพลตขอมูลรวมกัน (Template Data Sharing Agreement) และแนวทางการสราง API 

(API Guidance) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดเก็บและคุณภาพของขอมูลภายใตหลักการของธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ รวมถึง ลดอุปสรรคทางเทคนิคดานความแตกตางของระบบ ใหหนวยงานสามารถทำงาน

รวมกันบนแพลตฟอรมกลางเดียวกันได

3. การจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน/แพลตฟอรมกลาง (Infrastructure / Common Platform) หรือระบบ

บริการกลาง (Common / Shared Service) ในรูปแบบ Microservice ที่หนวยงานของรัฐสามารถใชงาน

รวมกัน และนำไปพัฒนาตอยอดเปนบริการสาธารณะตามภารกิจของหนวยงานได โดยหนวยงานกลาง

เปนผูจดัหาหรอืพฒันาเพือ่ใหบรกิารหนวยงานของรฐัในลกัษณะบรกิารกลาง   ซึง่เปนการบรหิารงบประมาณ

อยางคุมคาและกอใหเกิดมาตรฐานของระบบบริการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ หนวยงานสวนกลาง 

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

มาตรา 4 (2) มุงเนนใหมีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล  ที่จะเปน

การกำหนดแนวทางพื้นฐานสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหมีความสอดคลองกันและสามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงาน

รวมกนัอยางเปนเอกภาพ เกดิการพฒันาการบรกิารภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ และนำไปสูการบรหิารราชการและการบรกิาร

ประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้งใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก ท้ังนี้ มาตรฐานสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบดวย

1. มาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน 

และเปนปจจบุนั มคีวามมัน่คงปลอดภยัของขอมลู การรกัษาความลบั การเขาถงึขอมลู และการรกัษาความเปน

สวนบุคคล ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นและนำไปประมวลผลตอไปได เพ่ือ

ลดความซ้ำซอนของการจัดเก็บขอมูล รวมถึงสามารถเปดเผยตอสาธารณะและนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได

2. มาตรฐานการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐั เพือ่กำหนดแนวทางในการจัดทำบัญชีขอมลู ระบุชุดขอมลู จัดระดบัความสำคญั 

จำแนกหมวดหมู จัดระดับชั้นขอมูลและกำหนดรูปแบบของชุดขอมูล รวมถึงการเชื่อมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผาน

ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

3. มาตรฐานกระบวนการหรอืการดำเนนิงานทางดจิทิลั เพือ่กำหนดข้ันตอนการพฒันาระบบบรกิารและบรหิารจดัการ

ภาครัฐ ใหมีความสอดคลองและสามารถเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานของรัฐแหงอื่น เชน แนวปฏิบัติดานเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (e-Document) และดานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) สำหรับการติดตอราชการ เปนตน 

รวมถงึแนวปฏบิตัใินการพฒันาจดัใหมหีรอืนำระบบบรกิารกลาง (Common Services) ไปใชอำนวยความสะดวก

ในการบริการประชาชน เชน ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4))

4. มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล เปนกรอบการพัฒนาการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

ภาครัฐ ที่กำหนดรูปแบบขอมูล โปรโตคอล แนวทางการยืนยันตัวตน (Authentication) การใหความยินยอมใช

ขอมูล (Consent) การจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงขอกำหนดดานความเปน

สวนตัว (Privacy) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)   

5. มาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัและความนาเชือ่ถอื เพือ่กำหนดแนวทางการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและบรกิารดจิทิลั

ใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cybersecurity) และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy)

การดำเนินงานที่ผานมา

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 4 ฉบับ ไดแก

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

ในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการจัดทำกระบวนการและ

การดำเนินงานทางดิจิทัลวาดวยเรื่องการใชดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มี

สัญชาติไทย (Digital ID) 

4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล วาดวยเร่ือง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

โดยมีรายช่ือมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่สำคัญปรากฏตามภาคผนวก 1 

อยางไรก็ดี ถึงแมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดประกาศมาตรฐาน จำนวน 4 ฉบับขางตน

แตมาตรฐานดังกลาวยังมิไดถูกนำไปใชในหนวยงานภาครัฐอยางกวางขวางมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานทีส่นใจเปนหนวยงานนำรองในการใชมาตรฐานมไีมมากนกั จงึขาดกรณตีวัอยางการนำมาตรฐาน

ไปประยุกตใชในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม ทำใหไมสามารถขยายผลการใชมาตรฐานไปสู

หนวยงานภาครัฐในวงกวางได  

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น สงผลใหมาตรฐานมีขอมูลบางสวนที่ไมทันตอเทคโนโลยีและบริบทที่

เปล่ียนแปลงไป

3. เจาหนาที่ภาครัฐขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน จึงไมสามารถนำแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน

ไปใชดำเนินการในหนวยงานใหเปนรูปธรรมได

4. ขาดมาตรฐานที่สำคัญตาม พ.ร.บ. กำหนด อาทิเชน มาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล 

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ

แนวทางแกไข

1. สพร. ขอความรวมมือจากหนวยงานเครือขายหรือหนวยงานคูความรวมมือใหเปนหนวยงานนำรอง

2. สพร. สงเสริมใหมีการจัดทำ Sandbox เพื่อทดสอบการใชมาตรฐานกอนการประกาศใชจริง  เพื่อลดระยะ

เวลา และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหสอดคลองกับบริบทไดอยาง

ทันทวงที

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจดานมาตรฐานตาง ๆ ของรัฐบาลดิจิทัล 

4. สพร. เรงกำหนดมาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

และความนาเชื่อถือ เพื่อใหเปนไปตามที่ พ.ร.บ. กำหนด

5. สพร. สรางเครื่องมือ  เชน เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการพิสูจน

และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐานตางๆ ไดงายมากยิ่งขึ้น

 มาตรฐานถอืเปนเพยีงจดุเริม่ตนในการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย ใหหนวยงานภาครฐัสามารถ

ทำงานรวมกันได ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑตางๆ ยังคงจำเปนตองพัฒนา ปรับปรุงและดำเนินการ

อยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้ง เพื่อการสรางสมดุลของ

การทำงานเชิงดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ใหสามารถทำงานไดอยางคลองตัว ปลอดภัย และใหบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพบนการทำงานในมาตรฐานเดียวกัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานดานดิจิทัล

▪ หนวนงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับบุคลากรภาครัฐ

มาตรา 4 (2) โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่จำเปน ใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อสรางและพัฒนา

กระบวนการทำงานของหนวยงานของรัฐใหมีความสอดคลองและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

รวมทั้ง มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ

การดำเนินงานที่ผานมา

 หนวยงานของรฐัไดพัฒนาหรอืจัดหาแพลตฟอรม/บรกิารหรอืโครงสรางพืน้ฐานดานอปุกรณ คอมพวิเตอรและ

เครือขายขึ้นใชเองภายในแตละหนวยงาน ซ่ึงตองใชงบประมาณสูง ในขณะท่ีการจัดสรรงบประมาณดานดิจิทัลตอ

หนวยงานมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความแตกตางหลากหลายและไมมีมาตรฐานกลางของระบบดิจิทัล

ระหวางหนวยงานของรัฐ สงผลกระทบตอการบูรณาการดานดิจิทัลภาครัฐที่ไมสามารถดำเนินการหรือใชงานรวมกันได

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. ขาดการศึกษา วเิคราะหและพัฒนาแพลตฟอรม/บรกิารกลางหรอืโครงสรางพืน้ฐานกลางท่ีหนวยงานของรฐั

สวนใหญมีความจำเปนตองใชงาน สงผลใหหนวยงานจำเปนตองพัฒนาหรือจัดหาขึ้นใชเอง กอใหเกิด

ขอแตกตางทางเทคนคิของแพลตฟอรมทีม่คีวามหลากหลาย ไมเปนมาตรฐานเดยีวกนั และไมสามารถเชือ่มโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลหรือทำงานรวมกันระหวางหนวยงานได

2. ขาดการกำหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑหรอืวธิปีฏบิตักิารใชแพลตฟอรม/บรกิารกลางและโครงสรางพืน้ฐานกลาง 

เพื่อใชเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐนำไปปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางแกไข

1. วิเคราะหหาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญที่หนวยงานของรัฐสวนใหญมีความตองการใช 

และกำหนดเปนแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานกลางซึ่งจะเปนองคประกอบสำคัญในกรอบการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถใชงานรวมกันไดภายใตมาตรฐานเดียวกันบนพื้นฐานความมั่นคง

ปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยแพลตฟอรมกลางและโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่สำคัญ ประกอบดวย

     •    ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) 

     •    ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรือ GDX)

     •    แพลตฟอรมกลางท่ีอำนวยความสะดวกแกประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวตางชาติ ในการเขาถึง

และรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก ระบบพอรทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) 

ระบบศูนยกลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Business Portal หรือ Biz Portal) ระบบพอรทัลบริการ

เพื่อชาวตางชาติ (Foreigner Portal)

     •    ระบบเครอืขายส่ือสารขอมลูเชือ่มโยงหนวยงานภาครฐั (Government Information Network : GIN) 

     •   การพัฒนาดานความมั่นคงของโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (DG-LINK) 

     •   ระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC)

2. วิเคราะหความตองการระบบบริการที่หนวยงานของรัฐสวนใหญมีความตองการใช โดยหนวยงานกลางที่

เกีย่วของดำเนนิการพฒันาระบบบรกิารดงักลาวและกำหนดเปนบรกิารกลาง (Common / Shared Service) 

ในรูปแบบ Microservice เชน ระบบการชำระเงินทางดิจิทัล (มาตรา 12 (3)) และระบบการพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4)) เปนตน ซึ่งจะเปนองคประกอบสำคัญในกรอบการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถนำไปใชหรือตอยอดเปนบริการภาครัฐตามภารกิจของหนวยงาน

โดยระบบบริการกลางดิจิทัลที่สำคัญ ประกอบดวย

     •    ระบบพิสูจนยืนยันตัวตนดานดิจิทัล (Digital ID) 

     •    ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อรับสิทธิสวัสดิการตางๆ 

     •    ระบบการแจงเตือนขาวสารหรือสิทธิสวัสดิการของประชาชน 

     •    ระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)

     •    ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 

     •    ระบบการรับรองสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)

     •    ระบบการติดตามและแจงเตือน (Tracking and Notification)

     •    ระบบสนับสนุนการใหบริการผานระบบดิจิทัล (Digital Service Microservices) 

     •    ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกสสำหรับหนวยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) 

     •    ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified Communication)

3. สพร. และหนวยงานกลางที่เกี่ยวของกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติการใชแพลตฟอรม

/บรกิารกลาง และโครงสรางพืน้ฐานกลาง  และเสนอตอคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลัพจิารณาประกาศ

เปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐดำเนินการปฏิบัติใหสอดคลองกัน 

4. หนวยงานกลางผูพัฒนาแพลตฟอรม/บริการกลางและโครงสรางพ้ืนฐานเผยแพรและผลักดัน

ใหหนวยงานของรัฐใชงานแพลตฟอรม/บริการกลางและโครงสรางพ้ืนฐานกลางที่ไดมีการพัฒนาขึ้นแลว 

เชน ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ หรือระบบคลาวดกลางภาครัฐ เพื่อนำ

ไปใชงานใหบริการประชาชนตามภารกิจของหนวยงาน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

▪ กรมบัญชีกลาง

▪ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

▪ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

▪ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

▪ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในป พ.ศ. 2566 - 2570 จำเปนตองพิจารณาการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัลใน

ปจจุบัน เพื่อวิเคราะหหาชองวางการพัฒนา ปญหา อุปสรรคและโอกาส เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดรับ

กบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว และสอดคลองตามเจตนารมยของพระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการใหบรกิาร

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตองดำเนินการตามมาตราตางๆ 

ที่ระบุไวใน พ.ร.บ. ดังนี้ 

มาตรา 4 

 มุงเนนการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัลท่ีมีความสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกประชาชน เปนประเด็นสำคัญ

ทีภ่าครฐัตองเรงดำเนนิการเพือ่การเปลีย่นผานสูการเปนรฐับาลดจิทิลั บนพืน้ฐานความมัน่คงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล 

มาตรา 4 (1)  การนำระบบดจิทัิลมาใชในการบรหิารและการใหบรกิารของหนวยงานของรฐั  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

อยางคุมคาและเต็มศักยภาพ

การดำเนินงานที่ผานมา

 จากการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยท่ีผานมา พบวา ภาพรวม

ระดับความพรอมการพัฒนาดานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหนวยงานของรัฐมี

การพัฒนาบริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และมีสัดสวนบริการสำคัญของรัฐที่สามารถใหบริการแบบออนไลน ในป 2565 

คิดเปนรอยละ 72.71 เพิ่มสูงขึ้นจาก ป 2564 กวารอยละ 10 

ปญหาจากการดำเนินงาน

 ถึงแมวาการพัฒนาบริการดิจิทัลมีการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง แตยังคงมีความทาทายที่สำคัญ ไดแก 

การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ การตอบสนองความตองการและคาดหวังของประชาชน การลดทอนกระบวนการ

หรือขั้นตอนที่ไมจำเปน การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนงานที่ใชระยะเวลาและเอกสารจำนวนมาก รวมถึง

การกำหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐ ที่สามารถสงเสริมและผลักดันใหเกิดบริการของรัฐท่ีสะดวกสบาย และ

ตอบโจทยแกผูใชบริการ

แนวทางแกไข 

1. การจัดทำชุดขอมูลหลัก (Master Data) ของหนวยงานตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อให

หนวยงานของรัฐแหงอื่นสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดผาน API ที่ไดมาตรฐาน และมีขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย 

สามารถนำไปใชงานโดยไมตองจัดทำหรอืเกบ็ขอมลูนัน้ขึน้ใหม ซึง่จะชวยลดความซำ้ซอนในการรองขอขอมลู

จากประชาชนและลดปญหาการจดัเกบ็ขอมลูของหนวยงานทีม่คีวามซำ้ซอนกนั เปนการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการดำเนินงานและการใหบริการดิจิทัล

2. การบูรณาการในการบริหารงานและการใหบริการระหวางหนวยงานของรัฐใหสามารถทำงานรวมกันได 

(Interoperability) โดยการปรับเปลี่ยนระบบงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงระบบงานและ

การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานรัฐ ผานแพลตฟอรมกลางหรือโครงสรางพื้นฐานของการใชขอมูล

รวมกัน โดยตองมีการกำหนดนโยบายกลางท่ีสำคัญ อาทิ มาตรฐานขอมูล (Data Standard) ขอตกลง

การใชเทมเพลตขอมูลรวมกัน (Template Data Sharing Agreement) และแนวทางการสราง API 

(API Guidance) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดเก็บและคุณภาพของขอมูลภายใตหลักการของธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ รวมถึง ลดอุปสรรคทางเทคนิคดานความแตกตางของระบบ ใหหนวยงานสามารถทำงาน

รวมกันบนแพลตฟอรมกลางเดียวกันได

3. การจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน/แพลตฟอรมกลาง (Infrastructure / Common Platform) หรือระบบ

บริการกลาง (Common / Shared Service) ในรูปแบบ Microservice ที่หนวยงานของรัฐสามารถใชงาน

รวมกัน และนำไปพัฒนาตอยอดเปนบริการสาธารณะตามภารกิจของหนวยงานได โดยหนวยงานกลาง

เปนผูจดัหาหรอืพฒันาเพือ่ใหบรกิารหนวยงานของรฐัในลกัษณะบรกิารกลาง   ซึง่เปนการบรหิารงบประมาณ

อยางคุมคาและกอใหเกิดมาตรฐานของระบบบริการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ หนวยงานสวนกลาง 

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

มาตรา 4 (2) มุงเนนใหมีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล  ที่จะเปน

การกำหนดแนวทางพื้นฐานสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหมีความสอดคลองกันและสามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงาน

รวมกนัอยางเปนเอกภาพ เกดิการพฒันาการบรกิารภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ และนำไปสูการบรหิารราชการและการบรกิาร

ประชาชนแบบบูรณาการ รวมท้ังใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก ท้ังนี้ มาตรฐานสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบดวย

1. มาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน 

และเปนปจจบุนั มคีวามมัน่คงปลอดภยัของขอมลู การรกัษาความลบั การเขาถงึขอมลู และการรกัษาความเปน

สวนบุคคล ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นและนำไปประมวลผลตอไปได เพื่อ

ลดความซ้ำซอนของการจัดเก็บขอมูล รวมถึงสามารถเปดเผยตอสาธารณะและนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได

2. มาตรฐานการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐั เพือ่กำหนดแนวทางในการจัดทำบัญชีขอมลู ระบชุดุขอมลู จดัระดบัความสำคญั 

จำแนกหมวดหมู จัดระดับชั้นขอมูลและกำหนดรูปแบบของชุดขอมูล รวมถึงการเชื่อมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผาน

ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

3. มาตรฐานกระบวนการหรอืการดำเนนิงานทางดจิทิลั เพือ่กำหนดข้ันตอนการพฒันาระบบบรกิารและบรหิารจดัการ

ภาครัฐ ใหมีความสอดคลองและสามารถเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานของรัฐแหงอื่น เชน แนวปฏิบัติดานเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (e-Document) และดานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) สำหรับการติดตอราชการ เปนตน 

รวมถงึแนวปฏบิตัใินการพฒันาจดัใหมหีรอืนำระบบบรกิารกลาง (Common Services) ไปใชอำนวยความสะดวก

ในการบริการประชาชน เชน ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4))

4. มาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล เปนกรอบการพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

ภาครัฐ ที่กำหนดรูปแบบขอมูล โปรโตคอล แนวทางการยืนยันตัวตน (Authentication) การใหความยินยอมใช

ขอมูล (Consent) การจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงขอกำหนดดานความเปน

สวนตัว (Privacy) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)   

5. มาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัและความนาเชือ่ถอื เพือ่กำหนดแนวทางการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและบรกิารดจิทิลั

ใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cybersecurity) และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy)

การดำเนินงานที่ผานมา

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 4 ฉบับ ไดแก

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

ในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการจัดทำกระบวนการและ

การดำเนินงานทางดิจิทัลวาดวยเร่ืองการใชดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาท่ีมี

สัญชาติไทย (Digital ID) 

4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล วาดวยเรื่อง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

โดยมีรายช่ือมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่สำคัญปรากฏตามภาคผนวก 1 

อยางไรก็ดี ถึงแมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดประกาศมาตรฐาน จำนวน 4 ฉบับขางตน

แตมาตรฐานดังกลาวยังมิไดถูกนำไปใชในหนวยงานภาครัฐอยางกวางขวางมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานทีส่นใจเปนหนวยงานนำรองในการใชมาตรฐานมไีมมากนกั จงึขาดกรณตีวัอยางการนำมาตรฐาน

ไปประยุกตใชในการดำเนินงานท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม ทำใหไมสามารถขยายผลการใชมาตรฐานไปสู

หนวยงานภาครัฐในวงกวางได  

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น สงผลใหมาตรฐานมีขอมูลบางสวนที่ไมทันตอเทคโนโลยีและบริบทที่

เปล่ียนแปลงไป

3. เจาหนาที่ภาครัฐขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน จึงไมสามารถนำแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน

ไปใชดำเนินการในหนวยงานใหเปนรูปธรรมได

4. ขาดมาตรฐานที่สำคัญตาม พ.ร.บ. กำหนด อาทิเชน มาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล 

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ

แนวทางแกไข

1. สพร. ขอความรวมมือจากหนวยงานเครือขายหรือหนวยงานคูความรวมมือใหเปนหนวยงานนำรอง

2. สพร. สงเสริมใหมีการจัดทำ Sandbox เพื่อทดสอบการใชมาตรฐานกอนการประกาศใชจริง  เพื่อลดระยะ

เวลา และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหสอดคลองกับบริบทไดอยาง

ทันทวงที

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจดานมาตรฐานตาง ๆ ของรัฐบาลดิจิทัล 

4. สพร. เรงกำหนดมาตรฐานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

และความนาเชื่อถือ เพื่อใหเปนไปตามที่ พ.ร.บ. กำหนด

5. สพร. สรางเครื่องมือ  เชน เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการพิสูจน

และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐานตางๆ ไดงายมากยิ่งขึ้น

 มาตรฐานถอืเปนเพยีงจดุเริม่ตนในการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย ใหหนวยงานภาครฐัสามารถ

ทำงานรวมกันได ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑตางๆ ยังคงจำเปนตองพัฒนา ปรับปรุงและดำเนินการ

อยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้ง เพื่อการสรางสมดุลของ

การทำงานเชิงดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ใหสามารถทำงานไดอยางคลองตัว ปลอดภัย และใหบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพบนการทำงานในมาตรฐานเดียวกัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานดานดิจิทัล

▪ หนวนงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับบุคลากรภาครัฐ

มาตรา 4 (2) โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่จำเปน ใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อสรางและพัฒนา

กระบวนการทำงานของหนวยงานของรัฐใหมีความสอดคลองและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

รวมทั้ง มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเช่ือถือ

การดำเนินงานที่ผานมา

 หนวยงานของรฐัไดพัฒนาหรอืจดัหาแพลตฟอรม/บรกิารหรอืโครงสรางพืน้ฐานดานอปุกรณ คอมพวิเตอรและ

เครือขายข้ึนใชเองภายในแตละหนวยงาน ซ่ึงตองใชงบประมาณสูง ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณดานดิจิทัลตอ

หนวยงานมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความแตกตางหลากหลายและไมมีมาตรฐานกลางของระบบดิจิทัล

ระหวางหนวยงานของรัฐ สงผลกระทบตอการบูรณาการดานดิจิทัลภาครัฐที่ไมสามารถดำเนินการหรือใชงานรวมกันได

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. ขาดการศึกษา วเิคราะหและพฒันาแพลตฟอรม/บรกิารกลางหรือโครงสรางพืน้ฐานกลางทีห่นวยงานของรฐั

สวนใหญมีความจำเปนตองใชงาน สงผลใหหนวยงานจำเปนตองพัฒนาหรือจัดหาขึ้นใชเอง กอใหเกิด

ขอแตกตางทางเทคนคิของแพลตฟอรมทีม่คีวามหลากหลาย ไมเปนมาตรฐานเดยีวกนั และไมสามารถเชือ่มโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลหรือทำงานรวมกันระหวางหนวยงานได

2. ขาดการกำหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑหรอืวธิปีฏบิตักิารใชแพลตฟอรม/บรกิารกลางและโครงสรางพืน้ฐานกลาง 

เพื่อใชเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐนำไปปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางแกไข

1. วิเคราะหหาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญที่หนวยงานของรัฐสวนใหญมีความตองการใช 

และกำหนดเปนแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานกลางซึ่งจะเปนองคประกอบสำคัญในกรอบการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถใชงานรวมกันไดภายใตมาตรฐานเดียวกันบนพื้นฐานความมั่นคง

ปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยแพลตฟอรมกลางและโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่สำคัญ ประกอบดวย

     •    ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) 

     •    ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรือ GDX)

     •    แพลตฟอรมกลางที่อำนวยความสะดวกแกประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวตางชาติ ในการเขาถึง

และรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก ระบบพอรทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) 

ระบบศูนยกลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Business Portal หรือ Biz Portal) ระบบพอรทัลบริการ

เพื่อชาวตางชาติ (Foreigner Portal)

     •    ระบบเครอืขายสือ่สารขอมลูเชือ่มโยงหนวยงานภาครฐั (Government Information Network : GIN) 

     •   การพัฒนาดานความมั่นคงของโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (DG-LINK) 

     •   ระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC)

2. วิเคราะหความตองการระบบบริการท่ีหนวยงานของรัฐสวนใหญมีความตองการใช โดยหนวยงานกลางที่

เกีย่วของดำเนนิการพฒันาระบบบรกิารดงักลาวและกำหนดเปนบรกิารกลาง (Common / Shared Service) 

ในรูปแบบ Microservice เชน ระบบการชำระเงินทางดิจิทัล (มาตรา 12 (3)) และระบบการพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4)) เปนตน ซ่ึงจะเปนองคประกอบสำคัญในกรอบการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถนำไปใชหรือตอยอดเปนบริการภาครัฐตามภารกิจของหนวยงาน

โดยระบบบริการกลางดิจิทัลที่สำคัญ ประกอบดวย

     •    ระบบพิสูจนยืนยันตัวตนดานดิจิทัล (Digital ID) 

     •    ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อรับสิทธิสวัสดิการตางๆ 

     •    ระบบการแจงเตือนขาวสารหรือสิทธิสวัสดิการของประชาชน 

     •    ระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)

     •    ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 

     •    ระบบการรับรองสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)

     •    ระบบการติดตามและแจงเตือน (Tracking and Notification)

     •    ระบบสนับสนุนการใหบริการผานระบบดิจิทัล (Digital Service Microservices) 

     •    ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกสสำหรับหนวยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) 

     •    ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified Communication)

3. สพร. และหนวยงานกลางที่เกี่ยวของกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติการใชแพลตฟอรม

/บรกิารกลาง และโครงสรางพืน้ฐานกลาง  และเสนอตอคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทัิลพจิารณาประกาศ

เปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐดำเนินการปฏิบัติใหสอดคลองกัน 

4. หนวยงานกลางผูพัฒนาแพลตฟอรม/บริการกลางและโครงสรางพื้นฐานเผยแพรและผลักดัน

ใหหนวยงานของรัฐใชงานแพลตฟอรม/บริการกลางและโครงสรางพื้นฐานกลางที่ไดมีการพัฒนาขึ้นแลว 

เชน ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ หรือระบบคลาวดกลางภาครัฐ เพื่อนำ

ไปใชงานใหบริการประชาชนตามภารกิจของหนวยงาน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

▪ กรมบัญชีกลาง

▪ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

▪ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

▪ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

▪ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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มาตรา 4 (2) โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่จำเปน ใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อสรางและพัฒนา

กระบวนการทำงานของหนวยงานของรัฐใหมีความสอดคลองและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

รวมทั้ง มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ

การดำเนินงานที่ผานมา

 หนวยงานของรฐัไดพัฒนาหรอืจัดหาแพลตฟอรม/บรกิารหรอืโครงสรางพืน้ฐานดานอปุกรณ คอมพวิเตอรและ

เครือขายขึ้นใชเองภายในแตละหนวยงาน ซ่ึงตองใชงบประมาณสูง ในขณะท่ีการจัดสรรงบประมาณดานดิจิทัลตอ

หนวยงานมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความแตกตางหลากหลายและไมมีมาตรฐานกลางของระบบดิจิทัล

ระหวางหนวยงานของรัฐ สงผลกระทบตอการบูรณาการดานดิจิทัลภาครัฐที่ไมสามารถดำเนินการหรือใชงานรวมกันได

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. ขาดการศึกษา วเิคราะหและพัฒนาแพลตฟอรม/บรกิารกลางหรอืโครงสรางพืน้ฐานกลางท่ีหนวยงานของรฐั

สวนใหญมีความจำเปนตองใชงาน สงผลใหหนวยงานจำเปนตองพัฒนาหรือจัดหาขึ้นใชเอง กอใหเกิด

ขอแตกตางทางเทคนคิของแพลตฟอรมทีม่คีวามหลากหลาย ไมเปนมาตรฐานเดยีวกนั และไมสามารถเชือ่มโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลหรือทำงานรวมกันระหวางหนวยงานได

2. ขาดการกำหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑหรอืวธิปีฏบิตักิารใชแพลตฟอรม/บรกิารกลางและโครงสรางพืน้ฐานกลาง 

เพื่อใชเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐนำไปปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางแกไข

1. วิเคราะหหาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญที่หนวยงานของรัฐสวนใหญมีความตองการใช 

และกำหนดเปนแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานกลางซึ่งจะเปนองคประกอบสำคัญในกรอบการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถใชงานรวมกันไดภายใตมาตรฐานเดียวกันบนพื้นฐานความมั่นคง

ปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยแพลตฟอรมกลางและโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่สำคัญ ประกอบดวย

     •    ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) 

     •    ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรือ GDX)

     •    แพลตฟอรมกลางท่ีอำนวยความสะดวกแกประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวตางชาติ ในการเขาถึง

และรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก ระบบพอรทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) 

ระบบศูนยกลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Business Portal หรือ Biz Portal) ระบบพอรทัลบริการ

เพื่อชาวตางชาติ (Foreigner Portal)

     •    ระบบเครอืขายส่ือสารขอมลูเชือ่มโยงหนวยงานภาครฐั (Government Information Network : GIN) 

     •   การพัฒนาดานความมั่นคงของโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (DG-LINK) 

     •   ระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC)

2. วิเคราะหความตองการระบบบริการที่หนวยงานของรัฐสวนใหญมีความตองการใช โดยหนวยงานกลางที่

เกีย่วของดำเนนิการพฒันาระบบบรกิารดงักลาวและกำหนดเปนบรกิารกลาง (Common / Shared Service) 

ในรูปแบบ Microservice เชน ระบบการชำระเงินทางดิจิทัล (มาตรา 12 (3)) และระบบการพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4)) เปนตน ซึ่งจะเปนองคประกอบสำคัญในกรอบการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถนำไปใชหรือตอยอดเปนบริการภาครัฐตามภารกิจของหนวยงาน

โดยระบบบริการกลางดิจิทัลที่สำคัญ ประกอบดวย

     •    ระบบพิสูจนยืนยันตัวตนดานดิจิทัล (Digital ID) 

     •    ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อรับสิทธิสวัสดิการตางๆ 

     •    ระบบการแจงเตือนขาวสารหรือสิทธิสวัสดิการของประชาชน 

     •    ระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)

     •    ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 

     •    ระบบการรับรองสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)

     •    ระบบการติดตามและแจงเตือน (Tracking and Notification)

     •    ระบบสนับสนุนการใหบริการผานระบบดิจิทัล (Digital Service Microservices) 

     •    ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกสสำหรับหนวยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) 

     •    ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified Communication)

3. สพร. และหนวยงานกลางที่เกี่ยวของกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติการใชแพลตฟอรม

/บรกิารกลาง และโครงสรางพืน้ฐานกลาง  และเสนอตอคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลัพจิารณาประกาศ

เปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐดำเนินการปฏิบัติใหสอดคลองกัน 

4. หนวยงานกลางผูพัฒนาแพลตฟอรม/บริการกลางและโครงสรางพ้ืนฐานเผยแพรและผลักดัน

ใหหนวยงานของรัฐใชงานแพลตฟอรม/บริการกลางและโครงสรางพ้ืนฐานกลางที่ไดมีการพัฒนาขึ้นแลว 

เชน ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ หรือระบบคลาวดกลางภาครัฐ เพื่อนำ

ไปใชงานใหบริการประชาชนตามภารกิจของหนวยงาน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

▪ กรมบัญชีกลาง

▪ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

▪ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

▪ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

▪ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

มาตรา 4 (3) และ มาตรา 12 (5) มุงเนนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชระบบดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหมีการดำเนินการดังนี้

1. การสรางและพัฒนามาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเขาสูบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐ 

โดยอยางนอยตองจัดใหมรีะบบปองกนัหรือรบัมอืภยัคกุคามหรอืความเสีย่งทางไซเบอรตามกฎหมายวาดวยการรกัษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

2. การสรางและพฒันามาตรการปกปองคุมครองขอมลูทีอ่าจกระทบถงึความมัน่คงหรอืความเปนสวนตวัของประชาชน

ที่มีความพรอมใชและนาเชื่อถือ

การดำเนินงานที่ผานมา

 หนวยงานของรัฐมีการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

(Cybersecurity) เพิ่มสูงขึ้น แตยังไมสมบูรณหรือไมครอบคลุมทุกระบบ จากผลสำรวจระดับความพรอมการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลที่ผานมา พบวา หนวยงานสวนใหญไดมีการดำเนินการดานการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต และ

การควบคุมการเขาถึงขอมูลแลว แตในดานการเขารหัสขอมูลเพื่อปองกันขอมูลรั่วไหลนั้น (Encryption) ยังมี

การดำเนินการที่คอนขางนอย นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐสวนใหญยังขาดการดำเนินการดานการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล หรือมีการดำเนินการแลวแตยังไมเสร็จสมบูรณ

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. การขาดแคลนอุปกรณหรือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยไซเบอร ที่จำเปนตองปรับปรุงหรือทดแทนตาม

อายุการใชงาน รวมถึงการปรับระดับหนวยงานสูความเปนดิจิทัลมากขึ้น ที่ทำใหเกิดความตองการอุปกรณ

โครงสรางพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย

2. บคุลากรภาครฐัขาดความรู ความเขาใจและทกัษะดานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร และดานการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล

แนวทางแกไข

1. หนวยงานกลางพฒันาหรอืจดัใหมโีครงสรางพืน้ฐานกลางภาครฐัทีม่กีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร

และกำหนดเปนองคประกอบสำคัญในกรอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อใหหนวยงานของรัฐท่ัวไป

สามารถใชงาน โดยจะชวยลดภาระความตองการอุปกรณและบุคลากรในการดูแลรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบดิจิทัลจากหนวยงานของรัฐ

2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาทักษะควบคูไปกับการใหความรูดานกฎหมาย

การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร (Cybersecurity) และกฎหมายการคุมครองขอมลูสวนบุคคล (PDPA)

มาตรา 7 (2) และ มาตรา 8 มุงใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลและการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐจดัทำขอมลูใหอยูในรูปแบบดจิทิลัและเปนมาตรฐานเดยีวกนัตามหลกัธรรมาภบิาล

ขอมูล เพื่อใหการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐมีความสอดคลอง และสามารถเช่ือมโยงเขาดวยกัน

อยางมั่นคงปลอดภัย อันจะนำไปสูการพัฒนาระบบขอมูลที่สำคัญของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลใน

การอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน รวมถึงการพัฒนาศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง

และใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยไมละเมิดขอมูลสวนบุคคล ซึ่งได

กำหนดหลักเกณฑขั้นต่ำในการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ไวดังนี้ 

1. การกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงาน

2. การวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบและการรายงานผลการดำเนินงาน 

และการปรบัปรงุแผนการดำเนนิงานอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหระบบบรหิารและกระบวนการจดัการขอมลูมปีระสทิธิภาพ

สามารถเชือ่มโยง แลกเปลีย่น และบรูณาการขอมลูระหวางกนัทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน และคุมครองขอมลู

ใหมีประสิทธิภาพ

3. การกำหนดมาตรการควบคุมและพัฒนาคุณภาพขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคง

ปลอดภัย และไมถูกละเมิดความเปนสวนบุคคล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน บูรณาการ และใชประโยชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การวัดผลการบริหารจัดการขอมูล โดยอยางนอยประกอบดวย การประเมินความพรอมของธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐในระดับหนวยงาน การประเมินคุณภาพขอมูล และการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล

5. การจำแนกหมวดหมูของขอมูล เพื่อกำหนดนโยบายขอมูลหรือกฎเกณฑเกี่ยวกับผูมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชน

จากขอมูลตางๆ ภายในหนวยงาน สำหรับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎเกณฑไดอยางถูกตอง 

และสอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อันจะนำไปสูการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐอยางเปนระบบ

6. การจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน

 สำหรับหนวยงานของรัฐตองจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานตามธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ พรอมดำเนินการลำดับแรก คือ การจัดทำขอมูลตามภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล โดยเปนขอมูลที่มี

ความสมบูรณ เชื่อถือได และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน พรอมใหหนวยงานของ

รัฐเชื่อมโยงขอมูลและใชประโยชนรวมกันได ในกรณีที่หนวยงานไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลหรือมีขอมูลสวนบุคคลอยูใน

ครอบครอง หากหนวยงานรัฐแหงอื่นจะใชขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน ใหหนวยงาน

สามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐที่ครอบครองเพื่อนำมาวิเคราะหหรือ

ประมวลผลได และลำดับถัดมา คือ การจัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน

และการใหบริการประชาชน โดยกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลนั้นตองทำงานรวมกันไดตามมาตรฐาน 

ขอกำหนด และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานของรัฐแหงอื่นได โดยมุงเนนถึงการอำนวยความสะดวกและการเขาถึงของประชาชนท่ีเปนไปตามมาตรฐาน

และมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐเปนสำคัญ

การดำเนินงานที่ผานมา

1. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดออกประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ ลงราชกิจจานุเบกษา

2. หนวยงานของรัฐบางหนวยงานมีการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเสร็จเรียบรอยแลว

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ  สพร.  จัดอบรมหลักสูตรดานธรรมาภิบาลขอมูลเพื่อยกระดับ

ทักษะบุคลากรภาครัฐ

4. สพร. จดัต้ังทีมทีป่รกึษาเพือ่เปนพีเ่ลีย้งในการสรางความเขาใจในการจดัทำธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐัใหกบั

หนวยงานของรัฐ

 ทั้งนี้ หนวยงานสวนใหญรับทราบถึงเรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ แตในแงของการตระหนักถึงความสำคัญ 

และการนำไปปฏิบัติยังมีไมมากนัก โดยผลสำรวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พบวา หนวยงานสวนใหญ

มีการรับรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลขอมูลสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตจำนวนหนวยงานท่ีไดดำเนินการแลวเสร็จ และประกาศ

ใชมีสัดสวนที่คอนขางนอย โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดรายช่ือชุดขอมูลและปรับปรุงขอมูล เพื่อนำไปใชในการ

แลกเปลี่ยนขอมูล การจัดทำบัญชีรายชื่อขอมูล และการกำหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบขอมูล 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. กรอบธรรมาภิบาลขอมูลมีเนื้อหาที่เขาใจไดยาก ทำใหหนวยงานภาครัฐไมสามารถนำไปปฏิบัติใหเกิดผล

อยางเปนรูปธรรมได

2. บุคลากรขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกรอบธรรมาภิบาลขอมูล ทำใหเจาหนาท่ีไมสามารถดำเนินการ

ตามแนวปฏิบัติของกรอบธรรมาภิบาลขอมูลได

3. นโยบายเกี่ยวกับการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลและการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัลในระดับ

หนวยงานไมชดัเจน สงผลใหผูปฏบัิตไิมสามารถดำเนนิการตามกรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐัไดอยางเตม็ท่ี

แนวทางแกไข

1. สพร. ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลอยางตอเนื่อง และเสนอตอคณะกรรมการ

พฒันารฐับาลดจิทิลั เพือ่พจิารณาประกาศธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐัใหเปนหลกัการและแนวทางในการดำเนนิ

การใหหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งกำหนดนโยบายในกรณีหนวยงานของรัฐจะจัดทำขอมูลดิจิทัล และหากมี

หนวยงานของรฐัแหงอืน่ซึง่มหีนาทีแ่ละอำนาจจดัทำหรอืรวบรวมขอมลูดจิทิลัแลวไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน 

ใหหนวยงานของรฐัดงักลาวจดัใหมกีารเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลั โดยไมจำเปนตองจดัทำขอมลู

ขึ้นใหม

2. สพร. จดัทำคูมอืประกอบการดำเนนิงานดานธรรมาภบิาลขอมลูทีห่นวยงานของรฐัสามารถนำไปปฏบัิตไิดจรงิ 

พรอมท้ังจัดใหมีเครื่องมือหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหกับหนวยงานเพื่อสงเสริมใหเกิด

การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานมากยิ่งขึ้น

3. สพร. ปรับปรุงเน้ือหามาตรฐานใหเขาใจไดงายมากขึ้น เชน เพิ่มตัวอยาง ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 

ปรบัเปล่ียนรปูแบบการนำเสนอใหมคีวามชัดเจน และจัดทำข้ันตอนสำหรบัหนวยงานท่ีเริม่ตนจัดทำธรรมาภบิาล

ขอมูลในหนวยงาน รวมถึงจัดทำแนวทางโดยใชขั้นตอนที่สังเคราะหขึ้นเปนกรณีตัวอยาง เปนตน

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาในดานธรรมาภิบาลขอมูล ตั้งแตในเรื่องของ

การจัดตั้งทีมบริกรขอมูล การกำหนดรายช่ือชุดขอมูลและปรับปรุงขอมูล การกำหนดนโยบายการเขาถึง 

การจัดทำบัญชีรายช่ือขอมูล การประกาศบัญชีรายช่ือขอมูลกลาง ไปจนถึงการกำหนดมาตรการหรือ

กระบวนการตรวจสอบขอมูล

5. สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกำหนดรายช่ือชุดขอมูลสำคัญที่ตองเรงดำเนินการจัดทำให

เปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูล และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อใชในการเปดเผยขอมูล

และรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานและการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

การบริการดิจิทัลสาธารณะได

 ดังนั้น การขับเคลื่อนดานธรรมาภิบาลขอมูลของหนวยงานภาครัฐยังคงตองขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง เพื่อให

เกดิประสทิธภิาพการทำงานสงูสดุ สงผลใหเกดิการใหบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพแกประชาชน ทัง้จากการทบทวนแผนงาน

ดำเนินการ การขับเคลื่อนสรางความรูความเขาใจ และเตรียมแนวปฏิบัติที่งายตอการดำเนินการใหกับหนวยงานภาครัฐ

นำไปประยุกตใช พรอมการประเมินผลอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใชกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน และการกำหนดรูปแบบกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

สามารถเกิดขึ้นไดจริงและมีประสิทธิภาพสูง ทำใหหนวยงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกันได โดยไมจำเปนตองจัดทำ

หรือรองขอขอมูลที่มีอยูเดิม

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
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มาตรา 4 (2) โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่จำเปน ใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อสรางและพัฒนา

กระบวนการทำงานของหนวยงานของรัฐใหมีความสอดคลองและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

รวมทั้ง มีความมั่นคงปลอดภัยและนาเช่ือถือ

การดำเนินงานที่ผานมา

 หนวยงานของรฐัไดพัฒนาหรอืจดัหาแพลตฟอรม/บรกิารหรอืโครงสรางพืน้ฐานดานอปุกรณ คอมพวิเตอรและ

เครือขายข้ึนใชเองภายในแตละหนวยงาน ซ่ึงตองใชงบประมาณสูง ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณดานดิจิทัลตอ

หนวยงานมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความแตกตางหลากหลายและไมมีมาตรฐานกลางของระบบดิจิทัล

ระหวางหนวยงานของรัฐ สงผลกระทบตอการบูรณาการดานดิจิทัลภาครัฐที่ไมสามารถดำเนินการหรือใชงานรวมกันได

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. ขาดการศึกษา วเิคราะหและพฒันาแพลตฟอรม/บรกิารกลางหรือโครงสรางพืน้ฐานกลางทีห่นวยงานของรฐั

สวนใหญมีความจำเปนตองใชงาน สงผลใหหนวยงานจำเปนตองพัฒนาหรือจัดหาขึ้นใชเอง กอใหเกิด

ขอแตกตางทางเทคนคิของแพลตฟอรมทีม่คีวามหลากหลาย ไมเปนมาตรฐานเดยีวกนั และไมสามารถเชือ่มโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลหรือทำงานรวมกันระหวางหนวยงานได

2. ขาดการกำหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑหรอืวธิปีฏบิตักิารใชแพลตฟอรม/บรกิารกลางและโครงสรางพืน้ฐานกลาง 

เพื่อใชเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐนำไปปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางแกไข

1. วิเคราะหหาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญที่หนวยงานของรัฐสวนใหญมีความตองการใช 

และกำหนดเปนแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานกลางซึ่งจะเปนองคประกอบสำคัญในกรอบการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถใชงานรวมกันไดภายใตมาตรฐานเดียวกันบนพื้นฐานความมั่นคง

ปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยแพลตฟอรมกลางและโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่สำคัญ ประกอบดวย

     •    ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) 

     •    ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรือ GDX)

     •    แพลตฟอรมกลางที่อำนวยความสะดวกแกประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวตางชาติ ในการเขาถึง

และรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก ระบบพอรทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) 

ระบบศูนยกลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Business Portal หรือ Biz Portal) ระบบพอรทัลบริการ

เพื่อชาวตางชาติ (Foreigner Portal)

     •    ระบบเครอืขายสือ่สารขอมลูเชือ่มโยงหนวยงานภาครฐั (Government Information Network : GIN) 

     •   การพัฒนาดานความมั่นคงของโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (DG-LINK) 

     •   ระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC)

2. วิเคราะหความตองการระบบบริการที่หนวยงานของรัฐสวนใหญมีความตองการใช โดยหนวยงานกลางที่

เกีย่วของดำเนนิการพฒันาระบบบรกิารดงักลาวและกำหนดเปนบรกิารกลาง (Common / Shared Service) 

ในรูปแบบ Microservice เชน ระบบการชำระเงินทางดิจิทัล (มาตรา 12 (3)) และระบบการพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มาตรา 12 (4)) เปนตน ซ่ึงจะเปนองคประกอบสำคัญในกรอบการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถนำไปใชหรือตอยอดเปนบริการภาครัฐตามภารกิจของหนวยงาน

โดยระบบบริการกลางดิจิทัลที่สำคัญ ประกอบดวย

     •    ระบบพิสูจนยืนยันตัวตนดานดิจิทัล (Digital ID) 

     •    ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อรับสิทธิสวัสดิการตางๆ 

     •    ระบบการแจงเตือนขาวสารหรือสิทธิสวัสดิการของประชาชน 

     •    ระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)

     •    ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 

     •    ระบบการรับรองสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)

     •    ระบบการติดตามและแจงเตือน (Tracking and Notification)

     •    ระบบสนับสนุนการใหบริการผานระบบดิจิทัล (Digital Service Microservices) 

     •    ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกสสำหรับหนวยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) 

     •    ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified Communication)

3. สพร. และหนวยงานกลางที่เกี่ยวของกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติการใชแพลตฟอรม

/บรกิารกลาง และโครงสรางพืน้ฐานกลาง  และเสนอตอคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทัิลพจิารณาประกาศ

เปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐดำเนินการปฏิบัติใหสอดคลองกัน 

4. หนวยงานกลางผูพัฒนาแพลตฟอรม/บริการกลางและโครงสรางพื้นฐานเผยแพรและผลักดัน

ใหหนวยงานของรัฐใชงานแพลตฟอรม/บริการกลางและโครงสรางพื้นฐานกลางที่ไดมีการพัฒนาขึ้นแลว 

เชน ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ หรือระบบคลาวดกลางภาครัฐ เพื่อนำ

ไปใชงานใหบริการประชาชนตามภารกิจของหนวยงาน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

▪ กรมบัญชีกลาง

▪ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

▪ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

▪ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

▪ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

มาตรา 7 (2) และ มาตรา 8 มุงใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลและการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครฐัจดัทำขอมลูใหอยูในรปูแบบดจิิทัลและเปนมาตรฐานเดยีวกันตามหลกัธรรมาภบิาล

ขอมูล เพ่ือใหการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐมีความสอดคลอง และสามารถเช่ือมโยงเขาดวยกัน

อยางมั่นคงปลอดภัย อันจะนำไปสูการพัฒนาระบบขอมูลที่สำคัญของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลใน

การอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน รวมถึงการพัฒนาศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง

และใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยไมละเมิดขอมูลสวนบุคคล ซึ่งได

กำหนดหลักเกณฑขั้นต่ำในการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ไวดังนี้ 

1. การกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงาน

2. การวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบและการรายงานผลการดำเนินงาน 

และการปรบัปรงุแผนการดำเนินงานอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหระบบบรหิารและกระบวนการจดัการขอมลูมปีระสทิธิภาพ

สามารถเชือ่มโยง แลกเปลีย่น และบรูณาการขอมลูระหวางกนัทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน และคุมครองขอมลู

ใหมีประสิทธิภาพ

3. การกำหนดมาตรการควบคุมและพัฒนาคุณภาพขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคง

ปลอดภัย และไมถูกละเมิดความเปนสวนบุคคล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน บูรณาการ และใชประโยชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การวัดผลการบริหารจัดการขอมูล โดยอยางนอยประกอบดวย การประเมินความพรอมของธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐในระดับหนวยงาน การประเมินคุณภาพขอมูล และการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล

5. การจำแนกหมวดหมูของขอมูล เพื่อกำหนดนโยบายขอมูลหรือกฎเกณฑเก่ียวกับผูมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชน

จากขอมูลตางๆ ภายในหนวยงาน สำหรับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎเกณฑไดอยางถูกตอง 

และสอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อันจะนำไปสูการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐอยางเปนระบบ

6. การจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน

 สำหรับหนวยงานของรัฐตองจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานตามธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ พรอมดำเนินการลำดับแรก คือ การจัดทำขอมูลตามภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล โดยเปนขอมูลที่มี

ความสมบูรณ เชื่อถือได และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน พรอมใหหนวยงานของ

รัฐเชื่อมโยงขอมูลและใชประโยชนรวมกันได ในกรณีที่หนวยงานไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลหรือมีขอมูลสวนบุคคลอยูใน

ครอบครอง หากหนวยงานรัฐแหงอื่นจะใชขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน ใหหนวยงาน

สามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐที่ครอบครองเพื่อนำมาวิเคราะหหรือ

ประมวลผลได และลำดับถัดมา คือ การจัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน

และการใหบริการประชาชน โดยกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลนั้นตองทำงานรวมกันไดตามมาตรฐาน 

ขอกำหนด และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานของรัฐแหงอื่นได โดยมุงเนนถึงการอำนวยความสะดวกและการเขาถึงของประชาชนท่ีเปนไปตามมาตรฐาน

และมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐเปนสำคัญ

การดำเนินงานที่ผานมา

1. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดออกประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ ลงราชกิจจานุเบกษา

2. หนวยงานของรัฐบางหนวยงานมีการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเสร็จเรียบรอยแลว

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ  สพร.  จัดอบรมหลักสูตรดานธรรมาภิบาลขอมูลเพื่อยกระดับ

ทักษะบุคลากรภาครัฐ

4. สพร. จดัตัง้ทีมทีป่รกึษาเพือ่เปนพีเ่ลีย้งในการสรางความเขาใจในการจดัทำธรรมาภบิาลขอมลูภาครัฐใหกบั

หนวยงานของรัฐ

 ทั้งนี้ หนวยงานสวนใหญรับทราบถึงเรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ แตในแงของการตระหนักถึงความสำคัญ 

และการนำไปปฏิบัติยังมีไมมากนัก โดยผลสำรวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พบวา หนวยงานสวนใหญ

มีการรับรูเก่ียวกับธรรมาภิบาลขอมูลสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แตจำนวนหนวยงานที่ไดดำเนินการแลวเสร็จ และประกาศ

ใชมีสัดสวนท่ีคอนขางนอย โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดรายช่ือชุดขอมูลและปรับปรุงขอมูล เพื่อนำไปใชในการ

แลกเปลี่ยนขอมูล การจัดทำบัญชีรายชื่อขอมูล และการกำหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบขอมูล 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. กรอบธรรมาภิบาลขอมูลมีเนื้อหาที่เขาใจไดยาก ทำใหหนวยงานภาครัฐไมสามารถนำไปปฏิบัติใหเกิดผล

อยางเปนรูปธรรมได

2. บุคลากรขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกรอบธรรมาภิบาลขอมูล ทำใหเจาหนาที่ไมสามารถดำเนินการ

ตามแนวปฏิบัติของกรอบธรรมาภิบาลขอมูลได

3. นโยบายเก่ียวกับการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลและการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัลในระดับ

หนวยงานไมชดัเจน สงผลใหผูปฏบัิตไิมสามารถดำเนนิการตามกรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครัฐไดอยางเตม็ที่

แนวทางแกไข

1. สพร. ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลอยางตอเนื่อง และเสนอตอคณะกรรมการ

พฒันารฐับาลดจิทัิล เพือ่พจิารณาประกาศธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐัใหเปนหลกัการและแนวทางในการดำเนิน

การใหหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งกำหนดนโยบายในกรณีหนวยงานของรัฐจะจัดทำขอมูลดิจิทัล และหากมี

หนวยงานของรฐัแหงอืน่ซึง่มหีนาทีแ่ละอำนาจจดัทำหรอืรวบรวมขอมลูดิจิทลัแลวไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน 

ใหหนวยงานของรฐัดงักลาวจดัใหมกีารเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลั โดยไมจำเปนตองจดัทำขอมลู

ขึ้นใหม

2. สพร. จดัทำคูมอืประกอบการดำเนนิงานดานธรรมาภบิาลขอมลูทีห่นวยงานของรฐัสามารถนำไปปฏบิตัไิดจรงิ 

พรอมท้ังจัดใหมีเครื่องมือหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหกับหนวยงานเพื่อสงเสริมใหเกิด

การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานมากยิ่งขึ้น

3. สพร. ปรับปรุงเนื้อหามาตรฐานใหเขาใจไดงายมากขึ้น เชน เพิ่มตัวอยาง ปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัย 

ปรบัเปล่ียนรปูแบบการนำเสนอใหมคีวามชัดเจน และจัดทำข้ันตอนสำหรบัหนวยงานทีเ่ริม่ตนจดัทำธรรมาภบิาล

ขอมูลในหนวยงาน รวมถึงจัดทำแนวทางโดยใชขั้นตอนที่สังเคราะหขึ้นเปนกรณีตัวอยาง เปนตน

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพ่ือยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาในดานธรรมาภิบาลขอมูล ตั้งแตในเรื่องของ

การจัดตั้งทีมบริกรขอมูล การกำหนดรายชื่อชุดขอมูลและปรับปรุงขอมูล การกำหนดนโยบายการเขาถึง 

การจัดทำบัญชีรายชื่อขอมูล การประกาศบัญชีรายช่ือขอมูลกลาง ไปจนถึงการกำหนดมาตรการหรือ

กระบวนการตรวจสอบขอมูล

5. สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกำหนดรายช่ือชุดขอมูลสำคัญที่ตองเรงดำเนินการจัดทำให

เปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูล และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อใชในการเปดเผยขอมูล

และรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานและการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

การบริการดิจิทัลสาธารณะได

 ดังนั้น การขับเคลื่อนดานธรรมาภิบาลขอมูลของหนวยงานภาครัฐยังคงตองขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง เพื่อให

เกดิประสิทธภิาพการทำงานสงูสดุ สงผลใหเกดิการใหบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพแกประชาชน ทัง้จากการทบทวนแผนงาน

ดำเนินการ การขับเคลื่อนสรางความรูความเขาใจ และเตรียมแนวปฏิบัติที่งายตอการดำเนินการใหกับหนวยงานภาครัฐ

นำไปประยุกตใช พรอมการประเมินผลอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใชกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน และการกำหนดรูปแบบกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

สามารถเกิดขึ้นไดจริงและมีประสิทธิภาพสูง ทำใหหนวยงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกันได โดยไมจำเปนตองจัดทำ

หรือรองขอขอมูลที่มีอยูเดิม

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

▪ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

▪ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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มาตรา 7 (2) และ มาตรา 8 มุงใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลและการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐจดัทำขอมลูใหอยูในรูปแบบดจิทิลัและเปนมาตรฐานเดยีวกนัตามหลกัธรรมาภบิาล

ขอมูล เพื่อใหการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐมีความสอดคลอง และสามารถเช่ือมโยงเขาดวยกัน

อยางมั่นคงปลอดภัย อันจะนำไปสูการพัฒนาระบบขอมูลที่สำคัญของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลใน

การอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน รวมถึงการพัฒนาศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง

และใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยไมละเมิดขอมูลสวนบุคคล ซึ่งได

กำหนดหลักเกณฑขั้นต่ำในการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ไวดังนี้ 

1. การกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงาน

2. การวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบและการรายงานผลการดำเนินงาน 

และการปรบัปรงุแผนการดำเนนิงานอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหระบบบรหิารและกระบวนการจดัการขอมลูมปีระสทิธิภาพ

สามารถเชือ่มโยง แลกเปลีย่น และบรูณาการขอมลูระหวางกนัทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน และคุมครองขอมลู

ใหมีประสิทธิภาพ

3. การกำหนดมาตรการควบคุมและพัฒนาคุณภาพขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคง

ปลอดภัย และไมถูกละเมิดความเปนสวนบุคคล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน บูรณาการ และใชประโยชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การวัดผลการบริหารจัดการขอมูล โดยอยางนอยประกอบดวย การประเมินความพรอมของธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐในระดับหนวยงาน การประเมินคุณภาพขอมูล และการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล

5. การจำแนกหมวดหมูของขอมูล เพื่อกำหนดนโยบายขอมูลหรือกฎเกณฑเกี่ยวกับผูมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชน

จากขอมูลตางๆ ภายในหนวยงาน สำหรับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎเกณฑไดอยางถูกตอง 

และสอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อันจะนำไปสูการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐอยางเปนระบบ

6. การจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน

 สำหรับหนวยงานของรัฐตองจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานตามธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ พรอมดำเนินการลำดับแรก คือ การจัดทำขอมูลตามภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล โดยเปนขอมูลที่มี

ความสมบูรณ เชื่อถือได และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน พรอมใหหนวยงานของ

รัฐเชื่อมโยงขอมูลและใชประโยชนรวมกันได ในกรณีที่หนวยงานไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลหรือมีขอมูลสวนบุคคลอยูใน

ครอบครอง หากหนวยงานรัฐแหงอื่นจะใชขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน ใหหนวยงาน

สามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐที่ครอบครองเพื่อนำมาวิเคราะหหรือ

ประมวลผลได และลำดับถัดมา คือ การจัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน

และการใหบริการประชาชน โดยกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลนั้นตองทำงานรวมกันไดตามมาตรฐาน 

ขอกำหนด และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานของรัฐแหงอื่นได โดยมุงเนนถึงการอำนวยความสะดวกและการเขาถึงของประชาชนท่ีเปนไปตามมาตรฐาน

และมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐเปนสำคัญ

การดำเนินงานที่ผานมา

1. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดออกประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ ลงราชกิจจานุเบกษา

2. หนวยงานของรัฐบางหนวยงานมีการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเสร็จเรียบรอยแลว

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ  สพร.  จัดอบรมหลักสูตรดานธรรมาภิบาลขอมูลเพื่อยกระดับ

ทักษะบุคลากรภาครัฐ

4. สพร. จดัต้ังทีมทีป่รกึษาเพือ่เปนพีเ่ลีย้งในการสรางความเขาใจในการจดัทำธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐัใหกบั

หนวยงานของรัฐ

 ทั้งนี้ หนวยงานสวนใหญรับทราบถึงเรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ แตในแงของการตระหนักถึงความสำคัญ 

และการนำไปปฏิบัติยังมีไมมากนัก โดยผลสำรวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พบวา หนวยงานสวนใหญ

มีการรับรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลขอมูลสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตจำนวนหนวยงานท่ีไดดำเนินการแลวเสร็จ และประกาศ

ใชมีสัดสวนที่คอนขางนอย โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดรายช่ือชุดขอมูลและปรับปรุงขอมูล เพื่อนำไปใชในการ

แลกเปลี่ยนขอมูล การจัดทำบัญชีรายชื่อขอมูล และการกำหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบขอมูล 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. กรอบธรรมาภิบาลขอมูลมีเนื้อหาที่เขาใจไดยาก ทำใหหนวยงานภาครัฐไมสามารถนำไปปฏิบัติใหเกิดผล

อยางเปนรูปธรรมได

2. บุคลากรขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกรอบธรรมาภิบาลขอมูล ทำใหเจาหนาท่ีไมสามารถดำเนินการ

ตามแนวปฏิบัติของกรอบธรรมาภิบาลขอมูลได

3. นโยบายเกี่ยวกับการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลและการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัลในระดับ

หนวยงานไมชดัเจน สงผลใหผูปฏบัิตไิมสามารถดำเนนิการตามกรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐัไดอยางเตม็ท่ี

แนวทางแกไข

1. สพร. ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลอยางตอเนื่อง และเสนอตอคณะกรรมการ

พฒันารฐับาลดจิทิลั เพือ่พจิารณาประกาศธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐัใหเปนหลกัการและแนวทางในการดำเนนิ

การใหหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งกำหนดนโยบายในกรณีหนวยงานของรัฐจะจัดทำขอมูลดิจิทัล และหากมี

หนวยงานของรฐัแหงอืน่ซึง่มหีนาทีแ่ละอำนาจจดัทำหรอืรวบรวมขอมลูดจิทิลัแลวไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน 

ใหหนวยงานของรฐัดงักลาวจดัใหมกีารเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลั โดยไมจำเปนตองจดัทำขอมลู

ขึ้นใหม

2. สพร. จดัทำคูมอืประกอบการดำเนนิงานดานธรรมาภบิาลขอมลูทีห่นวยงานของรฐัสามารถนำไปปฏบัิตไิดจรงิ 

พรอมท้ังจัดใหมีเครื่องมือหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหกับหนวยงานเพื่อสงเสริมใหเกิด

การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานมากยิ่งขึ้น

3. สพร. ปรับปรุงเน้ือหามาตรฐานใหเขาใจไดงายมากขึ้น เชน เพิ่มตัวอยาง ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 

ปรบัเปล่ียนรปูแบบการนำเสนอใหมคีวามชัดเจน และจัดทำข้ันตอนสำหรบัหนวยงานท่ีเริม่ตนจัดทำธรรมาภบิาล

ขอมูลในหนวยงาน รวมถึงจัดทำแนวทางโดยใชขั้นตอนที่สังเคราะหขึ้นเปนกรณีตัวอยาง เปนตน

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาในดานธรรมาภิบาลขอมูล ตั้งแตในเรื่องของ

การจัดตั้งทีมบริกรขอมูล การกำหนดรายช่ือชุดขอมูลและปรับปรุงขอมูล การกำหนดนโยบายการเขาถึง 

การจัดทำบัญชีรายช่ือขอมูล การประกาศบัญชีรายช่ือขอมูลกลาง ไปจนถึงการกำหนดมาตรการหรือ

กระบวนการตรวจสอบขอมูล

5. สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกำหนดรายช่ือชุดขอมูลสำคัญที่ตองเรงดำเนินการจัดทำให

เปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูล และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อใชในการเปดเผยขอมูล

และรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานและการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

การบริการดิจิทัลสาธารณะได

 ดังนั้น การขับเคลื่อนดานธรรมาภิบาลขอมูลของหนวยงานภาครัฐยังคงตองขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง เพื่อให

เกดิประสทิธภิาพการทำงานสงูสดุ สงผลใหเกดิการใหบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพแกประชาชน ทัง้จากการทบทวนแผนงาน

ดำเนินการ การขับเคลื่อนสรางความรูความเขาใจ และเตรียมแนวปฏิบัติที่งายตอการดำเนินการใหกับหนวยงานภาครัฐ

นำไปประยุกตใช พรอมการประเมินผลอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใชกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน และการกำหนดรูปแบบกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

สามารถเกิดขึ้นไดจริงและมีประสิทธิภาพสูง ทำใหหนวยงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกันได โดยไมจำเปนตองจัดทำ

หรือรองขอขอมูลที่มีอยูเดิม

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
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มาตรา 7 (2) และ มาตรา 8 มุงใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลและการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครฐัจดัทำขอมลูใหอยูในรปูแบบดจิิทัลและเปนมาตรฐานเดยีวกันตามหลกัธรรมาภบิาล

ขอมูล เพ่ือใหการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐมีความสอดคลอง และสามารถเช่ือมโยงเขาดวยกัน

อยางมั่นคงปลอดภัย อันจะนำไปสูการพัฒนาระบบขอมูลที่สำคัญของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลใน

การอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน รวมถึงการพัฒนาศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง

และใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยไมละเมิดขอมูลสวนบุคคล ซึ่งได

กำหนดหลักเกณฑขั้นต่ำในการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ไวดังนี้ 

1. การกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงาน

2. การวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบและการรายงานผลการดำเนินงาน 

และการปรบัปรงุแผนการดำเนินงานอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหระบบบรหิารและกระบวนการจดัการขอมลูมปีระสทิธิภาพ

สามารถเชือ่มโยง แลกเปลีย่น และบรูณาการขอมลูระหวางกนัทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน และคุมครองขอมลู

ใหมีประสิทธิภาพ

3. การกำหนดมาตรการควบคุมและพัฒนาคุณภาพขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคง

ปลอดภัย และไมถูกละเมิดความเปนสวนบุคคล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน บูรณาการ และใชประโยชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การวัดผลการบริหารจัดการขอมูล โดยอยางนอยประกอบดวย การประเมินความพรอมของธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐในระดับหนวยงาน การประเมินคุณภาพขอมูล และการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล

5. การจำแนกหมวดหมูของขอมูล เพื่อกำหนดนโยบายขอมูลหรือกฎเกณฑเก่ียวกับผูมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชน

จากขอมูลตางๆ ภายในหนวยงาน สำหรับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎเกณฑไดอยางถูกตอง 

และสอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อันจะนำไปสูการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐอยางเปนระบบ

6. การจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน

 สำหรับหนวยงานของรัฐตองจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานตามธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ พรอมดำเนินการลำดับแรก คือ การจัดทำขอมูลตามภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล โดยเปนขอมูลที่มี

ความสมบูรณ เชื่อถือได และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน พรอมใหหนวยงานของ

รัฐเชื่อมโยงขอมูลและใชประโยชนรวมกันได ในกรณีที่หนวยงานไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลหรือมีขอมูลสวนบุคคลอยูใน

ครอบครอง หากหนวยงานรัฐแหงอื่นจะใชขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน ใหหนวยงาน

สามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐที่ครอบครองเพื่อนำมาวิเคราะหหรือ

ประมวลผลได และลำดับถัดมา คือ การจัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน

และการใหบริการประชาชน โดยกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลนั้นตองทำงานรวมกันไดตามมาตรฐาน 

ขอกำหนด และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานของรัฐแหงอื่นได โดยมุงเนนถึงการอำนวยความสะดวกและการเขาถึงของประชาชนท่ีเปนไปตามมาตรฐาน

และมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐเปนสำคัญ

การดำเนินงานที่ผานมา

1. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดออกประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ ลงราชกิจจานุเบกษา

2. หนวยงานของรัฐบางหนวยงานมีการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเสร็จเรียบรอยแลว

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ  สพร.  จัดอบรมหลักสูตรดานธรรมาภิบาลขอมูลเพื่อยกระดับ

ทักษะบุคลากรภาครัฐ

4. สพร. จดัตัง้ทีมทีป่รกึษาเพือ่เปนพีเ่ลีย้งในการสรางความเขาใจในการจดัทำธรรมาภบิาลขอมลูภาครัฐใหกบั

หนวยงานของรัฐ

 ทั้งนี้ หนวยงานสวนใหญรับทราบถึงเรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ แตในแงของการตระหนักถึงความสำคัญ 

และการนำไปปฏิบัติยังมีไมมากนัก โดยผลสำรวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พบวา หนวยงานสวนใหญ

มีการรับรูเก่ียวกับธรรมาภิบาลขอมูลสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แตจำนวนหนวยงานที่ไดดำเนินการแลวเสร็จ และประกาศ

ใชมีสัดสวนท่ีคอนขางนอย โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดรายช่ือชุดขอมูลและปรับปรุงขอมูล เพื่อนำไปใชในการ

แลกเปลี่ยนขอมูล การจัดทำบัญชีรายชื่อขอมูล และการกำหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบขอมูล 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. กรอบธรรมาภิบาลขอมูลมีเนื้อหาที่เขาใจไดยาก ทำใหหนวยงานภาครัฐไมสามารถนำไปปฏิบัติใหเกิดผล

อยางเปนรูปธรรมได

2. บุคลากรขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกรอบธรรมาภิบาลขอมูล ทำใหเจาหนาที่ไมสามารถดำเนินการ

ตามแนวปฏิบัติของกรอบธรรมาภิบาลขอมูลได

3. นโยบายเก่ียวกับการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลและการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัลในระดับ

หนวยงานไมชดัเจน สงผลใหผูปฏบัิตไิมสามารถดำเนนิการตามกรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครัฐไดอยางเตม็ที่

แนวทางแกไข

1. สพร. ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลอยางตอเนื่อง และเสนอตอคณะกรรมการ

พฒันารฐับาลดจิทัิล เพือ่พจิารณาประกาศธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐัใหเปนหลกัการและแนวทางในการดำเนิน

การใหหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งกำหนดนโยบายในกรณีหนวยงานของรัฐจะจัดทำขอมูลดิจิทัล และหากมี

หนวยงานของรฐัแหงอืน่ซึง่มหีนาทีแ่ละอำนาจจดัทำหรอืรวบรวมขอมลูดิจิทลัแลวไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน 

ใหหนวยงานของรฐัดงักลาวจดัใหมกีารเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลั โดยไมจำเปนตองจดัทำขอมลู

ขึ้นใหม

2. สพร. จดัทำคูมอืประกอบการดำเนนิงานดานธรรมาภบิาลขอมลูทีห่นวยงานของรฐัสามารถนำไปปฏบิตัไิดจรงิ 

พรอมท้ังจัดใหมีเครื่องมือหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหกับหนวยงานเพื่อสงเสริมใหเกิด

การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานมากยิ่งขึ้น

3. สพร. ปรับปรุงเนื้อหามาตรฐานใหเขาใจไดงายมากขึ้น เชน เพิ่มตัวอยาง ปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัย 

ปรบัเปล่ียนรปูแบบการนำเสนอใหมคีวามชัดเจน และจัดทำข้ันตอนสำหรบัหนวยงานทีเ่ริม่ตนจดัทำธรรมาภบิาล

ขอมูลในหนวยงาน รวมถึงจัดทำแนวทางโดยใชขั้นตอนที่สังเคราะหขึ้นเปนกรณีตัวอยาง เปนตน

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพ่ือยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาในดานธรรมาภิบาลขอมูล ตั้งแตในเรื่องของ

การจัดตั้งทีมบริกรขอมูล การกำหนดรายชื่อชุดขอมูลและปรับปรุงขอมูล การกำหนดนโยบายการเขาถึง 

การจัดทำบัญชีรายชื่อขอมูล การประกาศบัญชีรายช่ือขอมูลกลาง ไปจนถึงการกำหนดมาตรการหรือ

กระบวนการตรวจสอบขอมูล

5. สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกำหนดรายช่ือชุดขอมูลสำคัญที่ตองเรงดำเนินการจัดทำให

เปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูล และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อใชในการเปดเผยขอมูล

และรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานและการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

การบริการดิจิทัลสาธารณะได

 ดังนั้น การขับเคลื่อนดานธรรมาภิบาลขอมูลของหนวยงานภาครัฐยังคงตองขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง เพื่อให

เกดิประสิทธภิาพการทำงานสงูสดุ สงผลใหเกดิการใหบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพแกประชาชน ทัง้จากการทบทวนแผนงาน

ดำเนินการ การขับเคลื่อนสรางความรูความเขาใจ และเตรียมแนวปฏิบัติที่งายตอการดำเนินการใหกับหนวยงานภาครัฐ

นำไปประยุกตใช พรอมการประเมินผลอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใชกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน และการกำหนดรูปแบบกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

สามารถเกิดขึ้นไดจริงและมีประสิทธิภาพสูง ทำใหหนวยงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกันได โดยไมจำเปนตองจัดทำ

หรือรองขอขอมูลที่มีอยูเดิม

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

 

มาตรา 7 (5) การจัดใหมีหรือปรับปรุงกฎหมาย 

 โดยกำหนดใหมีการศึกษาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางของการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล และเสนอตอผูรักษากฎหมายเพื่อพิจารณายกเวนหรือลดคาธรรมเนียม และคาบริการ ฯลฯ

การดำเนินงานที่ผานมา

1. บัญญัติพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ถือเปนกลไก

สำคัญในการแกไขประเด็นที่ติดขัดในดานขอกฎหมายของหนวยงานภาครัฐ

2. บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลทั้งหมด เชน พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปนตน 

3. เผยแพรประชาสมัพันธ พ.ร.บ. ดานการพฒันารฐับาลดิจทัิลใหกับหนวยงานภาครฐั เพ่ือสรางความตระหนกัรู

และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ปญหาจากการดำเนินงาน

 ขอติดขัดดานกฎหมายและกฎระเบียบถือเปนปญหาสำคัญที่ทำใหไมสามารถพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได

อยางกาวกระโดด  ซึง่เกดิจากการไมปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบของหนวยงานใหเอือ้ตอการดำเนนิงานดานดจิทิลั

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานไมสอดคลองกับกฎหมายระดับชาติ ที่เอื้อใหเกิดการทำงานภายใต

สภาพแวดลอมเชิงดิจิทัล 

2. กฎหมายหลักของประเทศยงัไมสอดรับกบัสถานการณการเปลีย่นแปลงในยคุดจิทิลัไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
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 3.    การขาดความรวมมือของหนวยงานภาครัฐในการรวมกันแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ พรอมทั้งขาด

       การสรางความเขาใจในขอกฎหมายเชิงบูรณาการ

 4.  บคุลากรภาครัฐ ยงัคงปฏบิติังานในรปูแบบเดมิ ซึง่ไมสอดรบักบัการเปลีย่นแปลงทัง้ดานการบรหิารงาน

       และการใหบริการดิจิทัล

แนวทางแกไข

1. หนวยงานภาครัฐจำเปนตองตระหนกัถึงความสำคัญของเทคโนโลย ีและศกึษาทำความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 

กฎระเบยีบของตนเองทีเ่ปนอปุสรรคตอการพฒันางานดานการบรหิารและการใหบรกิารตามหลกัของรฐับาล

ดิจิทัล

2. หนวยงานภาครัฐศึกษาทำความเขาใจกฎหมายระดับชาติท่ีเก่ียวของกับดิจิทัล เชน พระราชบัญญัติการ

บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 เปนตน

3. คนหาชองโหวของการดำเนินงานดานกฎหมายในปจจุบันของหนวยงานตนเอง โดยอางอิงการทำงานให

สอดรับกับกฎหมายและกฎระเบียบระดับชาติ 

4. หนวยงานภาครัฐดำเนินการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน กฎระเบียบของหนวยงานใหสอดคลองกับกฎหมาย

ระดับชาติ 

5. หนวยงานภาครัฐมุงสรางความรวมมือกับหนวยงานภาคีในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ใชรวมกัน

ใหเปนปจจุบันและสอดรับบริบทดิจิทัล เพื่อสรางการทำงานเชิงบูรณาการขามหนวยงาน

         6.   สรางความตระหนักรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน ในการทำงานภายใตสภาพแวดลอมของกฎหมาย  กฎ 

               ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง 

         7.  หนวยงานกลางดำเนินการศึกษาและปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวของกับรัฐบาลดิจิทัลใหเปนปจจุบัน 

 ดังนั้น การปรับปรุงแกไขกฎหมายจึงเปนอีกสวนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยทุกหนวย

งานภาครัฐมีความจำเปนตองเรงทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ กฎระเบียบ รวมถึงการแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรค

ตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรืออาจจำเปนตองบัญญัติกฎหมายใหมเพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐใหสามารถตีความและใชกฎหมายไดอยางถูกตอง เพ่ือให

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนไปไดอยางตอเนื่องและคงไวซึ่งการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

▪ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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มาตรา 12 

 มุงเนนการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ พ.ร.บ. 

โดยใหหนวยงานของรัฐจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน และกำหนดใหมีการดำเนินการดังนี้

มาตรา 12 (1) จดัทำขอมลูตามภารกจิใหอยูในรปูแบบขอมลูดจิทิลั ทีม่คีวามสมบรูณ มคีณุภาพ เชือ่ถอืได มคีวามถกูตอง

และเปนปจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นและนำไปประมวลผลตอได 

การดำเนินงานที่ผานมา

 คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดมีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครฐั เพือ่เปนแนวทางใหหนวยงานรฐัจัดทำขอมลูใหอยูในรปูแบบดจิทิลัและเปนมาตรฐานเดยีวกัน จากผลสำรวจระดบั

ความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พบวา หนวยงานสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลขอมูล แตยังขาดการนำไป

ปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของการกำหนดรายช่ือชุดขอมูลหลักที่สำคัญและการปรับปรุงขอมูล

เพื่อนำไปใชในการแลกเปล่ียนขอมูล การจัดทำบัญชีรายชื่อขอมูล และการกำหนดมาตรการหรือกระบวนการ

ตรวจสอบขอมูล

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. ขอมูลหลัก (Master Data) ของหนวยงานยังไมถูกจัดทำใหอยูในรูปแบบดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาลขอมูล 

หรือเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตไมสามารถอานไดดวยเครื่อง (Machine Readable) และไมสามารถนำไป

ประมวลผลหรือเชื่อมโยงใหหนวยงานอื่นนำไปใชตอได ตลอดจนการขาดการดูแลปรับปรุงขอมูลใหมี

ความถูกตองและเปนปจจุบัน

2. บุคลากรภาครัฐขาดความรูความเขาใจดานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐและการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบ

ขอมูลดิจิทัล

แนวทางแกไข

1. สพร. ดำเนนิการศกึษา และกำหนดรายชือ่ชุดขอหลักทีส่ำคญั (Master Data) และชือ่หนวยงานเจาของขอมลู 

เพ่ิือใหมีการเปดเผยเชื่อมโยงผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ และใหหนวยงานอื่นนำไปใชตอได

2. หนวยงานของรัฐจัดทำขอมูลหลักของหนวยงานใหเปนตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ พรอมทั้งปรับปรุง

ขอมูลใหมคีวามถกูตองและเปนปจจบุนั ตามแนวทางการดำเนนิการทีอ่ธบิายไวในมาตรา 8 ธรรมาภบิาลขอมลู

ภาครฐั 

3. สพร. พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

4. การฝกอบรมทกัษะบคุลากรภาครัฐใหมคีวามรูความเขาใจดานธรรมาภบิาลขอมลู ตัง้แตในเรือ่งของการจดัตัง้

ทีมบริกรขอมูล การกำหนดรายชื่อชุดขอมูลและปรับปรุงขอมูล การกำหนดนนโยบายการเขาถึง การจัดทำ

บัญชีรายชื่อขอมูล การประกาศบัญชีรายชื่อขอมูลกลาง ไปจนถึงการกำหนดมาตรการหรือกระบวนการ

ตรวจสอบขอมูล

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
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มาตรา 12 (2) จัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล 

 โดย กำหนดใหมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑกระบวนการหรือการดำเนินการทางดิจิทัล

2. หนวยงานของรัฐจดัทำกระบวนการหรอืการดำเนนิงานทางดจิทิลัเพือ่การบรหิารราชการแผนดนิและการใหบรกิาร

ประชาชน ที่สามารถทำงานรวมกันได โดยมุงเนนการอำนวยความสะดวกและการเขาถึงบริการของประชาชน

การดำเนินงานที่ผานมา

 หนวยงานของรัฐมีการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แตการยกระดับ

กระบวนการทำงานหรือบริการใหเปนดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จครบบวงจรยังไมครบถวนสมบูรณ มีขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่ซับซอน และยังมีการรองขอเอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษ นอกจากนี้ ยังขาดการบูรณาการระบบงานระหวาง

หนวยงาน สงผลใหประชาชนและภาคธุรกิจไมไดรับความสะดวก รวมทั้งเสียเวลาและคาใชจายโดยไมจำเปน

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. กระบวนการทำงานและใหบริการของหนวยงานรัฐมีความซับซอน และไมสอดคลองกับการดำเนินชีวิต

ของประชาชนและการประกอบธรุกจิในปจจุบันท่ีพึง่พาเทคโนโลยดีจิทัิลมากข้ึน รวมถึงมกีารใชเอกสารหรือ

สำเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษจำนวนมาก

2. หนวยงานทีจ่ดัทำขอมลูหลกัไมมกีารเปดใหหนวยงานของรฐัอืน่เชือ่มโยงขอมลู และการขาดการบูรณาการ

ขอมูลระหวางหนวยงาน สงผลใหเกิดการขอขอมูลหรือเอกสารท่ีซ้ำซอนจากประชาชน และมีการจัดเก็บ

ขอมูลเดียวกันไวในหลายหนวยงาน

3. หนวยงานของรฐัไมมแีนวทางปฏบัิตกิลางในการพฒันากระบวนการทำงานหรอืบรกิารสาธารณะใหอยูในแบบ

ดิจิทัลที่ครบวงจรตั้งแตตนจนจบกระบวนงาน 

แนวทางแกไข

1. หนวยงานรัฐสำรวจกระบวนการทำงานและการใหบริการในปจจุบัน เพื่อระบุปญหาหรือกระบวนงานท่ี

ไมจำเปน พรอมทั้งจัดลำดับความสำคัญของกระบวนงาน และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแกไขปญหา

หรือลดกระบวนงานที่ทำซ้ำ ตลอดจน การลดกระบวนงานดานเอกสารตางๆ โดยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

และใชขอมูลดิจิทัลแทน

2. หนวยงานผูพฒันาบรกิารสาธารณะทีม่คีวามเกีย่วของกนัหรอืมกีารบรูณาการระหวางหนวยงานตองออกแบบ

ใหสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น (Interoperability) และยึดหลักการการขอขอมูลจากประชาชน

เพียงครั้งเดียว (Once Only Principle) โดยจัดใหมีการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลหลัก (Master Data) 

หรือขอมูลเอกสาร/หลักฐานราชการท่ีหนวยงานรัฐอื่นออกใหและประกาศไวท่ีศูนยแลกเปลี่ยน

ขอมลูกลางภาครฐั สำหรบัประกอบการพจิารณาอนมุตั ิอนญุาต ออกใบอนญุาต รบัจดทะเบยีน รบัจดแจง 

หรือรับแจง (มาตรา 11) ทั้งน้ี ใหหนวยงานของรัฐดำเนินการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนย

แลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด ตามแนวทาง

การดำเนินการที่อธิบายไวในมาตรา 12 วรรคทาย เรื่องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

3. การจัดทำกระบวนการดิจิทัลจำเปนตองดำเนินการตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 จึงควรเรงกำหนดแนวทางการปฏิบัติวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหกับ

กระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ ประกอบดวย 

การสบืคนขอมลู การพสิจูนและยนืยนัตวัตน การจดัทำแบบคำขอและยืน่คำขอ การตรวจสอบและพิจารณา

คำขอ การอนุมัติ การชำระคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นๆ และการจัดสงใบอนุญาต

หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาประกาศใชใหสอดคลองกัน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

▪ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

▪ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
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มาตรา 12 (2) จัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล 

 โดย กำหนดใหมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑกระบวนการหรือการดำเนินการทางดิจิทัล

2. หนวยงานของรัฐจดัทำกระบวนการหรอืการดำเนนิงานทางดจิทิลัเพือ่การบรหิารราชการแผนดินและการใหบริการ

ประชาชน ที่สามารถทำงานรวมกันได โดยมุงเนนการอำนวยความสะดวกและการเขาถึงบริการของประชาชน

การดำเนินงานที่ผานมา

 หนวยงานของรัฐมีการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แตการยกระดับ

กระบวนการทำงานหรือบริการใหเปนดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จครบบวงจรยังไมครบถวนสมบูรณ มีขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่ซับซอน และยังมีการรองขอเอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษ นอกจากนี้ ยังขาดการบูรณาการระบบงานระหวาง

หนวยงาน สงผลใหประชาชนและภาคธุรกิจไมไดรับความสะดวก รวมทั้งเสียเวลาและคาใชจายโดยไมจำเปน

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. กระบวนการทำงานและใหบริการของหนวยงานรัฐมีความซับซอน และไมสอดคลองกับการดำเนินชีวิต

ของประชาชนและการประกอบธรุกจิในปจจุบันท่ีพึง่พาเทคโนโลยดิีจิทลัมากขึน้ รวมถงึมกีารใชเอกสารหรือ

สำเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษจำนวนมาก

2. หนวยงานทีจ่ดัทำขอมลูหลกัไมมกีารเปดใหหนวยงานของรฐัอืน่เชือ่มโยงขอมลู และการขาดการบูรณาการ

ขอมูลระหวางหนวยงาน สงผลใหเกิดการขอขอมูลหรือเอกสารที่ซ้ำซอนจากประชาชน และมีการจัดเก็บ

ขอมูลเดียวกันไวในหลายหนวยงาน

3. หนวยงานของรฐัไมมแีนวทางปฏบัิตกิลางในการพฒันากระบวนการทำงานหรอืบรกิารสาธารณะใหอยูในแบบ

ดิจิทัลที่ครบวงจรตั้งแตตนจนจบกระบวนงาน 

แนวทางแกไข

1. หนวยงานรัฐสำรวจกระบวนการทำงานและการใหบริการในปจจุบัน เพื่อระบุปญหาหรือกระบวนงานที่

ไมจำเปน พรอมทั้งจัดลำดับความสำคัญของกระบวนงาน และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแกไขปญหา

หรือลดกระบวนงานที่ทำซ้ำ ตลอดจน การลดกระบวนงานดานเอกสารตางๆ โดยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

และใชขอมูลดิจิทัลแทน

2. หนวยงานผูพฒันาบรกิารสาธารณะทีม่คีวามเกีย่วของกนัหรอืมกีารบรูณาการระหวางหนวยงานตองออกแบบ

ใหสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น (Interoperability) และยึดหลักการการขอขอมูลจากประชาชน

เพียงครั้งเดียว (Once Only Principle) โดยจัดใหมีการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลหลัก (Master Data) 

หรือขอมูลเอกสาร/หลักฐานราชการท่ีหนวยงานรัฐอื่นออกใหและประกาศไวที่ศูนยแลกเปลี่ยน

ขอมลูกลางภาครฐั สำหรบัประกอบการพจิารณาอนมุตั ิอนญุาต ออกใบอนญุาต รบัจดทะเบยีน รับจดแจง 

หรือรับแจง (มาตรา 11) ท้ังน้ี ใหหนวยงานของรัฐดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนย

แลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด ตามแนวทาง

การดำเนินการที่อธิบายไวในมาตรา 12 วรรคทาย เรื่องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

3. การจัดทำกระบวนการดิจิทัลจำเปนตองดำเนินการตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 จึงควรเรงกำหนดแนวทางการปฏิบัติวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหกับ

กระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ ประกอบดวย 

การสืบคนขอมลู การพิสจูนและยนืยนัตวัตน การจดัทำแบบคำขอและยืน่คำขอ การตรวจสอบและพิจารณา

คำขอ การอนุมัติ การชำระคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นๆ และการจัดสงใบอนุญาต

หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาประกาศใชใหสอดคลองกัน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

▪ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

▪ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

มาตรา 12 (3) จัดใหมีระบบการชำระเงินทางดิจิทัล 

 โดยกำหนดใหมีระบบการชำระเงินทางดิจิทัลอีกชองทางหนึ่ง กรณีที่กฎหมายกำหนดใหหนวยงานของรัฐ

สามารถเรยีกเกบ็เงนิคาธรรมเนยีม คาบรกิาร คาปรบั หรอืคาใชจายอืน่ใดจากประชาชน จากการใหบรกิารของหนวยงาน

ของรัฐนั้น และอาจตกลงกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นใหจัดเก็บเงินดังกลาวแทนได

การดำเนินงานที่ผานมา

 หนวยงานของรัฐพัฒนาบริการใหอยูในรูปแบบออนไลน และมีการพัฒนาชองทางการชำระเงินทางดิจิทัล 

แตบางบริการอาจยังไมสามารถใหบริการไดตลอดทั้งกระบวนการต้ังแตตนจนจบ (End-to-End Process) สงผลให

ประชาชนไมไดรับความสะดวก เสียเวลาและคาใชจายในการตองไปชำระเงิน ณ จุดบริการรับชำระเงินอื่น

ปญหาจากการดำเนินงาน

 การพัฒนาบริการดิจิทลัทีมี่ขัน้ตอนการชำระเงนิยงัไมมกีารเชือ่มตอกับระบบชำระเงนิของธนาคารหรอืตวัแทน

จัดเก็บเงิน

แนวทางแกไข

 สงเสรมิและสนบัสนุนใหหนวยงานรฐัดำเนนิการเชือ่มตอกบัระบบรบัชำระเงนิของธนาคาร หรอืเชือ่มโยงกบั

ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ กรมบัญชีกลาง

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

20



มาตรา 12 (4) ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

 โดย กำหนดใหมีการดำเนินการดังนี้

1. จัดใหมีระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

2. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดมาตรฐานและแนวทางการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

การดำเนินงานที่ผานมา

 คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดมีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและ

หลกัเกณฑการจัดทำกระบวนการและการดำเนนิงานทางดจิทัิลวาดวยเรือ่งการใชดจิทัิลไอดสีำหรบับรกิารภาครฐั สำหรับ

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย (Digital ID) แลว โดยมีการอธิบายวิธีการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ตั้งแต แบบจำลอง

ดิจิทัลไอดี (Digital Identity Model) การลงทะเบียนและพิสูจนตัวตน (Enrolment and Identity Proofing) 

การยืนยันตัวตน (Authentication) การจำแนกกลุมการใหบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Government Digital 

Service Classification) การบริหารความเสี่ยงของดิจิทัลไอดี (Digital Identity Risk Management) การกำหนด

ระดับความนาเชื่อถือของไอเดนทิตี (Selecting Identity Assurance Levels) และการกำหนดระดับความนาเชื่อถือ

ของสิ่งที่ใชยืนยันตัวตน (Selecting Authenticator Assurance Levels) ทั้งนี้ การพัฒนาระบบงานยังอยูในขั้นตอน

การพัฒนาตนแบบและทดลองใชงาน

ปญหาจากการดำเนินงาน

 หนวยงานของรฐัไมมงีบประมาณและขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูและทกัษะในการพฒันาระบบการพสิจูน

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

แนวทางแกไข

1. หนวยงานกลางเรงพฒันาระบบการพสิจูนและยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั ในรปูแบบ Microservice ใหหนวยงาน

ของรัฐสามารถนำไปใช

2. สพร.   พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานและแนวทางการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอยางตอเนื่อง และ

นำเสนอตอคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลัพจิารณาประกาศใหหนวยงานของรฐัปฏิบตัใิหสอดคลองกนั 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ กรมการปกครอง 

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

มาตรา 12 (6) และมาตรา 7 (4) การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ 

 โดยกำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถในการบริหารงานและการใหบริการ

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล โดยการใชกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

การดำเนินงานที่ผานมา

1. จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) 

ภายใตการดำเนินการของ สพร. เพื่อเปนแกนหลักในการพัฒนาทักษะดิจิทัลแกบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 

2. จดัทำหลักสูตรกลางเพือ่ใหหนวยงานตางๆ  ใชในการพฒันาทกัษะดจิทิลัแกบคุลากรภาครฐัใหเปนมาตรฐาน

เดยีวกนั  โดยเปนหลักสูตรกลางทีค่รอบคลุมทกัษะดจิทิลัท่ีจำเปนตอการปฏบิตังิานในยคุดจิิทลัตัง้แตผูบรหิาร

ระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย 26 หลักสูตร และหลักสูตรเฉพาะสำหรับผูบริหารระดับสูงของ

หนวยงานภาครัฐ 1 หลักสูตร โดยสามารถแบงกลุมหลักสูตรตามหัวขอสำคัญ ไดดังนี้ Digital Literacy, 

Digital Laws and Regulations, Cyber Security, Open Data & Data Governance, Data Analytics, 

Enterprise Architecture, Strategy & Project Management, Process and Service Design, 

Digital Leadership และ Information Technology ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

เร่ืองแนวทางการพัฒนาทักษะดานดจิทัิลของขาราชการและบคุลากรภาครัฐเพือ่การปรบัเปล่ียนเปนรฐับาล

ดิจิทัลที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

3. สรางความรวมมอืกบัหนวยงานภาครฐั เอกชน และสถาบนัการศกึษา ในการสรางมาตรฐานการพฒันาบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ 

4. สรางชองทางทีห่ลากหลายทัง้ออนไลนและออฟไลน เพือ่ใหเกดิความเหมาะสมและสะดวกตอการเขาอบรม

สำหรับผูเขาอบรมในแตละระดับ 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หลักสูตรมเีน้ือหาไมเทาทนัตอการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของบรบิทเชิงดจิทิลั จงึจำเปนตองเตรยีมความพรอม

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอยูตลอดเวลา 

2. การปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลและบริหารงานดานดิจิทัล อาจไมได

มาจากสายงานเทคโนโลย ีจงึสงผลใหขาดความตอเนือ่งในการบรหิารและพฒันางานดานดจิทิลัของหนวยงาน 

3. บุคลากรภาครัฐขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานภายใตสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว 

4. หนวยงานภาครัฐขาดงบประมาณในการอบรมและยกระดับศักยภาพบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัล 

แนวทางแกไข

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. และหนวยงานกลางที่เกี่ยวของรวมกันพัฒนาหลักสูตร

ใหมีมาตรฐานระดับสากล พรอมทั้ง จัดหาชองทางที่เหมาะสมในการอบรมใหกับผูรับบริการ 

2. สรางความรวมมอืกับภาคเอกชนผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยทีัง้ในและตางประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ

และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแกบุคลากรภาครัฐ

3. สนบัสนนุการบรกิารวชิาการเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากรดานดจิทิลัใหบคุลากรทุกระดบัสามารถเขาถึงบรกิาร

วิชาการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม

4. หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหเจาหนาที่ของหนวยงานเขารับการอบรม และการพัฒนาตนเองดานรัฐบาล

ดิจิทัล ผานสถาบันจัดอบรมที่มีมาตรฐาน 

5. ประเมินผล ตรวจสอบความเปนมาตรฐาน และความเปนปจจุบันของหลักสูตร 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

▪ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

▪ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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มาตรา 12 (4) ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

 โดย กำหนดใหมีการดำเนินการดังนี้

1. จัดใหมีระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

2. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดมาตรฐานและแนวทางการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

การดำเนินงานที่ผานมา

 คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดมีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง มาตรฐานและ

หลักเกณฑการจดัทำกระบวนการและการดำเนนิงานทางดจิทัิลวาดวยเรือ่งการใชดิจิทลัไอดีสำหรบับรกิารภาครฐั สำหรับ

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย (Digital ID) แลว โดยมีการอธิบายวิธีการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ตั้งแต แบบจำลอง

ดิจิทัลไอดี (Digital Identity Model) การลงทะเบียนและพิสูจนตัวตน (Enrolment and Identity Proofing) 

การยืนยันตัวตน (Authentication) การจำแนกกลุมการใหบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Government Digital 

Service Classification) การบริหารความเสี่ยงของดิจิทัลไอดี (Digital Identity Risk Management) การกำหนด

ระดับความนาเชื่อถือของไอเดนทิตี (Selecting Identity Assurance Levels) และการกำหนดระดับความนาเชื่อถือ

ของสิ่งที่ใชยืนยันตัวตน (Selecting Authenticator Assurance Levels) ทั้งนี้ การพัฒนาระบบงานยังอยูในขั้นตอน

การพัฒนาตนแบบและทดลองใชงาน

ปญหาจากการดำเนินงาน

 หนวยงานของรฐัไมมงีบประมาณและขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูและทกัษะในการพฒันาระบบการพิสจูน

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

แนวทางแกไข

1. หนวยงานกลางเรงพฒันาระบบการพสิจูนและยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั ในรปูแบบ Microservice ใหหนวยงาน

ของรัฐสามารถนำไปใช

2. สพร.   พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานและแนวทางการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอยางตอเนื่อง และ

นำเสนอตอคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลัพจิารณาประกาศใหหนวยงานของรฐัปฏิบตัใิหสอดคลองกนั 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ กรมการปกครอง 

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

มาตรา 12 (6) และมาตรา 7 (4) การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ 

 โดยกำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถในการบริหารงานและการใหบริการ

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล โดยการใชกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

การดำเนินงานที่ผานมา

1. จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) 

ภายใตการดำเนินการของ สพร. เพื่อเปนแกนหลักในการพัฒนาทักษะดิจิทัลแกบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 

2. จดัทำหลกัสตูรกลางเพือ่ใหหนวยงานตางๆ  ใชในการพฒันาทักษะดจิทัิลแกบุคลากรภาครฐัใหเปนมาตรฐาน

เดยีวกนั  โดยเปนหลกัสตูรกลางทีค่รอบคลมุทกัษะดจิทัิลท่ีจำเปนตอการปฏบัิตงิานในยคุดจิิทัลตัง้แตผูบรหิาร

ระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย 26 หลักสูตร และหลักสูตรเฉพาะสำหรับผูบริหารระดับสูงของ

หนวยงานภาครัฐ 1 หลักสูตร โดยสามารถแบงกลุมหลักสูตรตามหัวขอสำคัญ ไดดังนี้ Digital Literacy, 

Digital Laws and Regulations, Cyber Security, Open Data & Data Governance, Data Analytics, 

Enterprise Architecture, Strategy & Project Management, Process and Service Design, 

Digital Leadership และ Information Technology ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

เรือ่งแนวทางการพฒันาทักษะดานดิจทิลัของขาราชการและบคุลากรภาครฐัเพือ่การปรบัเปล่ียนเปนรฐับาล

ดิจิทัลที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

3. สรางความรวมมอืกบัหนวยงานภาครฐั เอกชน และสถาบนัการศกึษา ในการสรางมาตรฐานการพฒันาบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ 

4. สรางชองทางทีห่ลากหลายทัง้ออนไลนและออฟไลน เพือ่ใหเกดิความเหมาะสมและสะดวกตอการเขาอบรม

สำหรับผูเขาอบรมในแตละระดับ 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หลกัสูตรมเีน้ือหาไมเทาทนัตอการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วของบรบิทเชิงดจิทัิล จงึจำเปนตองเตรยีมความพรอม

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอยูตลอดเวลา 

2. การปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลและบริหารงานดานดิจิทัล อาจไมได

มาจากสายงานเทคโนโลย ีจึงสงผลใหขาดความตอเนือ่งในการบรหิารและพฒันางานดานดจิทัิลของหนวยงาน 

3. บุคลากรภาครัฐขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการทำงานภายใตสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว 

4. หนวยงานภาครัฐขาดงบประมาณในการอบรมและยกระดับศักยภาพบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัล 

แนวทางแกไข

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. และหนวยงานกลางที่เกี่ยวของรวมกันพัฒนาหลักสูตร

ใหมีมาตรฐานระดับสากล พรอมทั้ง จัดหาชองทางที่เหมาะสมในการอบรมใหกับผูรับบริการ 

2. สรางความรวมมอืกับภาคเอกชนผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยทีัง้ในและตางประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ

และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแกบุคลากรภาครัฐ

3. สนับสนนุการบรกิารวชิาการเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากรดานดจิทิลัใหบคุลากรทกุระดบัสามารถเขาถงึบรกิาร

วิชาการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม

4. หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหเจาหนาที่ของหนวยงานเขารับการอบรม และการพัฒนาตนเองดานรัฐบาล

ดิจิทัล ผานสถาบันจัดอบรมที่มีมาตรฐาน 

5. ประเมินผล ตรวจสอบความเปนมาตรฐาน และความเปนปจจุบันของหลักสูตร 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

▪ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

▪ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

22



มาตรา 12 (6) และมาตรา 7 (4) การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ 

 โดยกำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถในการบริหารงานและการใหบริการ

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล โดยการใชกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

การดำเนินงานที่ผานมา

1. จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) 

ภายใตการดำเนินการของ สพร. เพื่อเปนแกนหลักในการพัฒนาทักษะดิจิทัลแกบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 

2. จดัทำหลักสูตรกลางเพือ่ใหหนวยงานตางๆ  ใชในการพฒันาทกัษะดจิทิลัแกบคุลากรภาครฐัใหเปนมาตรฐาน

เดยีวกนั  โดยเปนหลักสูตรกลางทีค่รอบคลุมทกัษะดจิทิลัท่ีจำเปนตอการปฏบิตังิานในยคุดจิิทลัตัง้แตผูบรหิาร

ระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย 26 หลักสูตร และหลักสูตรเฉพาะสำหรับผูบริหารระดับสูงของ

หนวยงานภาครัฐ 1 หลักสูตร โดยสามารถแบงกลุมหลักสูตรตามหัวขอสำคัญ ไดดังนี้ Digital Literacy, 

Digital Laws and Regulations, Cyber Security, Open Data & Data Governance, Data Analytics, 

Enterprise Architecture, Strategy & Project Management, Process and Service Design, 

Digital Leadership และ Information Technology ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

เร่ืองแนวทางการพัฒนาทักษะดานดจิทัิลของขาราชการและบคุลากรภาครัฐเพือ่การปรบัเปล่ียนเปนรฐับาล

ดิจิทัลที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

3. สรางความรวมมอืกบัหนวยงานภาครฐั เอกชน และสถาบนัการศกึษา ในการสรางมาตรฐานการพฒันาบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ 

4. สรางชองทางทีห่ลากหลายทัง้ออนไลนและออฟไลน เพือ่ใหเกดิความเหมาะสมและสะดวกตอการเขาอบรม

สำหรับผูเขาอบรมในแตละระดับ 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หลักสูตรมเีน้ือหาไมเทาทนัตอการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของบรบิทเชิงดจิทิลั จงึจำเปนตองเตรยีมความพรอม

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอยูตลอดเวลา 

2. การปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลและบริหารงานดานดิจิทัล อาจไมได

มาจากสายงานเทคโนโลย ีจงึสงผลใหขาดความตอเนือ่งในการบรหิารและพฒันางานดานดจิทิลัของหนวยงาน 

3. บุคลากรภาครัฐขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานภายใตสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว 

4. หนวยงานภาครัฐขาดงบประมาณในการอบรมและยกระดับศักยภาพบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัล 

แนวทางแกไข

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. และหนวยงานกลางที่เกี่ยวของรวมกันพัฒนาหลักสูตร

ใหมีมาตรฐานระดับสากล พรอมทั้ง จัดหาชองทางที่เหมาะสมในการอบรมใหกับผูรับบริการ 

2. สรางความรวมมอืกับภาคเอกชนผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยทีัง้ในและตางประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ

และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแกบุคลากรภาครัฐ

3. สนบัสนนุการบรกิารวชิาการเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากรดานดจิทิลัใหบคุลากรทุกระดบัสามารถเขาถึงบรกิาร

วิชาการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม

4. หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหเจาหนาที่ของหนวยงานเขารับการอบรม และการพัฒนาตนเองดานรัฐบาล

ดิจิทัล ผานสถาบันจัดอบรมที่มีมาตรฐาน 

5. ประเมินผล ตรวจสอบความเปนมาตรฐาน และความเปนปจจุบันของหลักสูตร 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

▪ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

▪ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

มาตรา 12 วรรคทาย มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 มุงเนนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล 

 โดยกำหนดใหมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเปนการดำเนินงานสำคัญของ

การพฒันารฐับาลดจิทิลั เพือ่ใหหนวยงานรฐัสามารถเขาถงึขอมลูทีจ่ำเปนในการดำเนนิงานบรหิารจดัการและใหบรกิาร

ประชาชน รวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย และลดการขอขอมูลที่ซ้ำซอนจากประชาชน เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐและการใหบริการประชาชน โดยใหมีการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลที่มีความจำเปนตามที่หนวยงานของรัฐแหงอื่นรองขอ เพื่อใหเกิด

การบูรณาการรวมกัน 

2. พัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนยฯ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนจาก

การนำขอมูลไปใช อีกทั้งสนับสนุนการนำขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลใหเกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยการดำเนิน

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

การดำเนินงานที่ผานมา

1. สพร. พัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ โดยเชื่อมโยงขอมูลที่สำคัญกับหนวยงานของรัฐ อาทิเชน 

กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการจัดหางาน เปนตน

2. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดมีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง มาตรฐานและ

หลกัเกณฑการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทัิลวาดวยเรือ่ง กรอบแนวทางการพฒันามาตรฐานการเชือ่ม

โยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

            จากความพยายามในการพัฒนาฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อใหสามารถแบงปนขอมูล

และบริการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการดำเนินการดังกลาวยังไมประสบความสำเร็จมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. ขอมลูสำคัญของบางหนวยงานยงัไมอยูในรปูแบบดจิทัิล หรอืมคีณุภาพไมเพียงพอท่ีจะนำไปใชประโยชนได 

2. รปูแบบการจดัเกบ็ขอมลูทีแ่ตกตางกนัระหวางหนวยงาน ทำใหหนวยงานไมสามารถเช่ือมโยงแลกเปลีย่นขอมลู

กันได 

3. ขาดแนวทางการบูรณาการขอมูลที่เปนมาตรฐานกลางที่มีการบังคับใชอยางเครงครัด 

4. มีศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลางที่มีการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานเจาของขอมูลตามที่ไดรับอนุญาตแลว 

แตหนวยงานภาครัฐผูใชขอมูลตองการเชื่อมโยงขอมูลผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง จะตองขออนุญาต

เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลอีกครั้ง ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่ยุงยากใชระยะเวลานานกวา

จะไดรับอนุญาตใหเชื่อมโยงขอมูลผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางได

5. การผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลและบริการผานแพลตฟอรมกลางเปนไปโดยความสมัครใจของ

หนวยงานมากกวาการคำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้น

แนวทางการแกไข

1. สพร. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดทำขอมูลในรูปแบบดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาลขอมูล

2. สพร. จัดทำกระบวนการแปลงขอมูลไปสูรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ที่ไมซับซอน 

3. สพร. จัดใหมีเคร่ืองมือสนับสนุนหนวยงานใหสามารถนำไปใชงานได พรอมทั้งกำหนดคูมือหรือแนวทาง 

(Guideline) ในการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

4. สพร. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล

5. สพร. กำหนดระเบียบในการจัดเก็บขอมูลใหม โดยใหมีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ลดการใชเอกสาร 

(Paperless) ควบคูไปกับการปรับปรุงขอมูลเดิมที่สำคัญท่ีอยูในรูปแบบกระดาษไปสูฐานขอมูลดิจิทัล

6. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดแนวปฏิบัติ มาตรฐานและขอตกลงกลางสำหรับหนวยงานผูให

บริการและผูใชบริการผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลไดโดยไม

จำเปนตองจัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) หรือขออนุญาตจากหนวยงานเจาของขอมูลทีละหนวยงานอีก 

ดังนี้

 6.1 หนวยงานของรัฐที่ให บริการประชาชนและจำเปนตองใชข อมูลที่หนวยงานของรัฐแหงอื่น

      จดัทำหรอืเปนเจาของขอมลูและประกาศไวทีศ่นูยแลกเปลีย่นขอมลูกลางภาครฐั (Government Data

      Exchange Center หรอื GDX) ของ สพร. หากประชาชนหรอืผูขอใชบรกิารไดใหความยนิยอมในการใช

      ขอมูลดังกลาว ใหหนวยงานดำเนินการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูล

      ภาครัฐ 

 6.2  การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมลูใหเปนไปตามรปูแบบขอมลู ขอกำหนดหรอืขอตกลง (Protocol) ที ่สพร. 

    กำหนดไว และตองมีการดำเนินการทางดิจิทัลที่สำคัญ ไดแก การยืนยันตัวตน (Authentication) 

       การให ความยนิยอมใชขอมลู (Consent) การจดัเกบ็บนัทกึหลกัฐานของการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลู  

     (Log File/Timestamp) รวมถงึการดำเนนิการตามขอกำหนดดานความเปนสวนตวั (Privacy) และ

      ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ดวย 

 6.3  เมือ่หนวยงานผูใหบรกิารขอมลูไดรบัคำรองขอขอมลูและตรวจสอบความถกูตองสมบรูณของคำขอแลว  

      ใหจดัสงขอมลูทีม่กีารเขารหสั (Encrypted Data) ใหแกหนวยงานผูใชบรกิารขอมลูผานศนูยแลกเปลีย่น 

      ขอมูลกลางภาครัฐ โดยหนวยงานของผูใชขอมูลดิจิทัลตองใชขอมูลตามวัตถุประสงคในหนาที่และ

      อำนาจของตนเทานั้น และตองดูแลรักษาขอมูลใหมีความมั่นคงปลอดภัย ไมมีการเปดเผยหรือโอน

      ขอมูลไปยังบุคคลที่ไมมีสิทธิเขาถึงขอมูล 

          7.  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดรายชื่อหนวยงานภาครัฐและชุดขอมูลหลักที่เปนประโยชน

    ตอสาธารณะ สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ 

            8.  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศใหศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐเปนแพลตฟอรมกลาง

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  และหนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปนตองใชขอมลูทีห่นวยงาน

ของรัฐแหงอื่นจัดทำหรือเปนเจาของขอมูลและประกาศไวที่ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ
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มาตรา 12 (6) และมาตรา 7 (4) การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ 

 โดยกำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถในการบริหารงานและการใหบริการ

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล โดยการใชกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

การดำเนินงานที่ผานมา

1. จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) 

ภายใตการดำเนินการของ สพร. เพื่อเปนแกนหลักในการพัฒนาทักษะดิจิทัลแกบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 

2. จดัทำหลกัสตูรกลางเพือ่ใหหนวยงานตางๆ  ใชในการพฒันาทักษะดจิทัิลแกบุคลากรภาครฐัใหเปนมาตรฐาน

เดยีวกนั  โดยเปนหลกัสตูรกลางทีค่รอบคลมุทกัษะดจิทัิลท่ีจำเปนตอการปฏบัิตงิานในยคุดจิิทัลตัง้แตผูบรหิาร

ระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย 26 หลักสูตร และหลักสูตรเฉพาะสำหรับผูบริหารระดับสูงของ

หนวยงานภาครัฐ 1 หลักสูตร โดยสามารถแบงกลุมหลักสูตรตามหัวขอสำคัญ ไดดังนี้ Digital Literacy, 

Digital Laws and Regulations, Cyber Security, Open Data & Data Governance, Data Analytics, 

Enterprise Architecture, Strategy & Project Management, Process and Service Design, 

Digital Leadership และ Information Technology ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

เรือ่งแนวทางการพฒันาทักษะดานดิจทิลัของขาราชการและบคุลากรภาครฐัเพือ่การปรบัเปล่ียนเปนรฐับาล

ดิจิทัลที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

3. สรางความรวมมอืกบัหนวยงานภาครฐั เอกชน และสถาบนัการศกึษา ในการสรางมาตรฐานการพฒันาบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ 

4. สรางชองทางทีห่ลากหลายทัง้ออนไลนและออฟไลน เพือ่ใหเกดิความเหมาะสมและสะดวกตอการเขาอบรม

สำหรับผูเขาอบรมในแตละระดับ 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หลกัสูตรมเีน้ือหาไมเทาทนัตอการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วของบรบิทเชิงดจิทัิล จงึจำเปนตองเตรยีมความพรอม

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอยูตลอดเวลา 

2. การปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลและบริหารงานดานดิจิทัล อาจไมได

มาจากสายงานเทคโนโลย ีจึงสงผลใหขาดความตอเนือ่งในการบรหิารและพฒันางานดานดจิทัิลของหนวยงาน 

3. บุคลากรภาครัฐขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการทำงานภายใตสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว 

4. หนวยงานภาครัฐขาดงบประมาณในการอบรมและยกระดับศักยภาพบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัล 

แนวทางแกไข

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. และหนวยงานกลางที่เกี่ยวของรวมกันพัฒนาหลักสูตร

ใหมีมาตรฐานระดับสากล พรอมทั้ง จัดหาชองทางที่เหมาะสมในการอบรมใหกับผูรับบริการ 

2. สรางความรวมมอืกับภาคเอกชนผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยทีัง้ในและตางประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ

และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแกบุคลากรภาครัฐ

3. สนับสนนุการบรกิารวชิาการเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากรดานดจิทิลัใหบคุลากรทกุระดบัสามารถเขาถงึบรกิาร

วิชาการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม

4. หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหเจาหนาที่ของหนวยงานเขารับการอบรม และการพัฒนาตนเองดานรัฐบาล

ดิจิทัล ผานสถาบันจัดอบรมที่มีมาตรฐาน 

5. ประเมินผล ตรวจสอบความเปนมาตรฐาน และความเปนปจจุบันของหลักสูตร 

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

▪ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

▪ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

มาตรา 12 วรรคทาย มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 มุงเนนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล 

 โดยกำหนดใหมีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนการดำเนินงานสำคัญของ

การพฒันารฐับาลดจิทิลั เพือ่ใหหนวยงานรฐัสามารถเขาถงึขอมลูทีจ่ำเปนในการดำเนนิงานบรหิารจดัการและใหบรกิาร

ประชาชน รวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย และลดการขอขอมูลที่ซ้ำซอนจากประชาชน เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐและการใหบริการประชาชน โดยใหมีการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลที่มีความจำเปนตามที่หนวยงานของรัฐแหงอื่นรองขอ เพื่อใหเกิด

การบูรณาการรวมกัน 

2. พัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนยฯ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนจาก

การนำขอมูลไปใช อีกทั้งสนับสนุนการนำขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลใหเกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยการดำเนิน

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

การดำเนินงานที่ผานมา

1. สพร. พัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ โดยเชื่อมโยงขอมูลที่สำคัญกับหนวยงานของรัฐ อาทิเชน 

กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการจัดหางาน เปนตน

2. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดมีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง มาตรฐานและ

หลกัเกณฑการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทัิลวาดวยเรือ่ง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชือ่ม

โยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

            จากความพยายามในการพัฒนาฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อใหสามารถแบงปนขอมูล

และบริการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการดำเนินการดังกลาวยังไมประสบความสำเร็จมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. ขอมลูสำคัญของบางหนวยงานยงัไมอยูในรปูแบบดจิทัิล หรอืมคุีณภาพไมเพียงพอทีจ่ะนำไปใชประโยชนได 

2. รปูแบบการจดัเกบ็ขอมลูท่ีแตกตางกนัระหวางหนวยงาน ทำใหหนวยงานไมสามารถเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลู

กันได 

3. ขาดแนวทางการบูรณาการขอมูลที่เปนมาตรฐานกลางที่มีการบังคับใชอยางเครงครัด 

4. มีศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลางที่มีการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานเจาของขอมูลตามท่ีไดรับอนุญาตแลว 

แตหนวยงานภาครัฐผูใชขอมูลตองการเชื่อมโยงขอมูลผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง จะตองขออนุญาต

เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลอีกครั้ง ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่ยุงยากใชระยะเวลานานกวา

จะไดรับอนุญาตใหเชื่อมโยงขอมูลผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางได

5. การผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลและบริการผานแพลตฟอรมกลางเปนไปโดยความสมัครใจของ

หนวยงานมากกวาการคำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้น

แนวทางการแกไข

1. สพร. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดทำขอมูลในรูปแบบดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาลขอมูล

2. สพร. จัดทำกระบวนการแปลงขอมูลไปสูรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ที่ไมซับซอน 

3. สพร. จัดใหมีเคร่ืองมือสนับสนุนหนวยงานใหสามารถนำไปใชงานได พรอมทั้งกำหนดคูมือหรือแนวทาง 

(Guideline) ในการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

4. สพร. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล

5. สพร. กำหนดระเบียบในการจัดเก็บขอมูลใหม โดยใหมีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ลดการใชเอกสาร 

(Paperless) ควบคูไปกับการปรับปรุงขอมูลเดิมที่สำคัญที่อยูในรูปแบบกระดาษไปสูฐานขอมูลดิจิทัล

6. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดแนวปฏิบัติ มาตรฐานและขอตกลงกลางสำหรับหนวยงานผูให

บริการและผูใชบริการผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลไดโดยไม

จำเปนตองจัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) หรือขออนุญาตจากหนวยงานเจาของขอมูลทีละหนวยงานอีก 

ดังนี้

 6.1 หนวยงานของรัฐที่ให บริการประชาชนและจำเปนตองใชข อมูลที่หนวยงานของรัฐแหงอื่น

      จดัทำหรอืเปนเจาของขอมลูและประกาศไวทีศ่นูยแลกเปลีย่นขอมลูกลางภาครฐั (Government Data

      Exchange Center หรอื GDX) ของ สพร. หากประชาชนหรอืผูขอใชบรกิารไดใหความยนิยอมในการใช

      ขอมูลดังกลาว ใหหนวยงานดำเนินการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูล

      ภาครัฐ 

 6.2  การเช่ือมโยงแลกเปลีย่นขอมลูใหเปนไปตามรปูแบบขอมลู ขอกำหนดหรอืขอตกลง (Protocol) ท่ี สพร. 

    กำหนดไว และตองมีการดำเนินการทางดิจิทัลที่สำคัญ ไดแก การยืนยันตัวตน (Authentication) 

       การให ความยนิยอมใชขอมลู (Consent) การจดัเกบ็บันทึกหลกัฐานของการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นขอมลู  

     (Log File/Timestamp) รวมถงึการดำเนนิการตามขอกำหนดดานความเปนสวนตวั (Privacy) และ

      ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ดวย 

 6.3  เมือ่หนวยงานผูใหบรกิารขอมลูไดรบัคำรองขอขอมลูและตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคำขอแลว  

      ใหจัดสงขอมลูทีม่กีารเขารหสั (Encrypted Data) ใหแกหนวยงานผูใชบรกิารขอมลูผานศนูยแลกเปลีย่น 

      ขอมูลกลางภาครัฐ โดยหนวยงานของผูใชขอมูลดิจิทัลตองใชขอมูลตามวัตถุประสงคในหนาท่ีและ

      อำนาจของตนเทานั้น และตองดูแลรักษาขอมูลใหมีความมั่นคงปลอดภัย ไมมีการเปดเผยหรือโอน

      ขอมูลไปยังบุคคลที่ไมมีสิทธิเขาถึงขอมูล 

          7.  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดรายชื่อหนวยงานภาครัฐและชุดขอมูลหลักที่เปนประโยชน

    ตอสาธารณะ สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ 

            8.  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศใหศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐเปนแพลตฟอรมกลาง

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  และหนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปนตองใชขอมลูทีห่นวยงาน

ของรัฐแหงอื่นจัดทำหรือเปนเจาของขอมูลและประกาศไวที่ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ
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มาตรา 12 วรรคทาย มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 มุงเนนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล 

 โดยกำหนดใหมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเปนการดำเนินงานสำคัญของ

การพฒันารฐับาลดจิทิลั เพือ่ใหหนวยงานรฐัสามารถเขาถงึขอมลูทีจ่ำเปนในการดำเนนิงานบรหิารจดัการและใหบรกิาร

ประชาชน รวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย และลดการขอขอมูลที่ซ้ำซอนจากประชาชน เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐและการใหบริการประชาชน โดยใหมีการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลที่มีความจำเปนตามที่หนวยงานของรัฐแหงอื่นรองขอ เพื่อใหเกิด

การบูรณาการรวมกัน 

2. พัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนยฯ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนจาก

การนำขอมูลไปใช อีกทั้งสนับสนุนการนำขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลใหเกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยการดำเนิน

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

การดำเนินงานที่ผานมา

1. สพร. พัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ โดยเชื่อมโยงขอมูลที่สำคัญกับหนวยงานของรัฐ อาทิเชน 

กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการจัดหางาน เปนตน

2. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดมีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง มาตรฐานและ

หลกัเกณฑการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทัิลวาดวยเรือ่ง กรอบแนวทางการพฒันามาตรฐานการเชือ่ม

โยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

            จากความพยายามในการพัฒนาฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อใหสามารถแบงปนขอมูล

และบริการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการดำเนินการดังกลาวยังไมประสบความสำเร็จมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. ขอมลูสำคัญของบางหนวยงานยงัไมอยูในรปูแบบดจิทัิล หรอืมคีณุภาพไมเพียงพอท่ีจะนำไปใชประโยชนได 

2. รปูแบบการจดัเกบ็ขอมลูทีแ่ตกตางกนัระหวางหนวยงาน ทำใหหนวยงานไมสามารถเช่ือมโยงแลกเปลีย่นขอมลู

กันได 

3. ขาดแนวทางการบูรณาการขอมูลที่เปนมาตรฐานกลางที่มีการบังคับใชอยางเครงครัด 

4. มีศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลางที่มีการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานเจาของขอมูลตามที่ไดรับอนุญาตแลว 

แตหนวยงานภาครัฐผูใชขอมูลตองการเชื่อมโยงขอมูลผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง จะตองขออนุญาต

เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลอีกครั้ง ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่ยุงยากใชระยะเวลานานกวา

จะไดรับอนุญาตใหเชื่อมโยงขอมูลผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางได

5. การผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลและบริการผานแพลตฟอรมกลางเปนไปโดยความสมัครใจของ

หนวยงานมากกวาการคำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้น

แนวทางการแกไข

1. สพร. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดทำขอมูลในรูปแบบดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาลขอมูล

2. สพร. จัดทำกระบวนการแปลงขอมูลไปสูรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ที่ไมซับซอน 

3. สพร. จัดใหมีเคร่ืองมือสนับสนุนหนวยงานใหสามารถนำไปใชงานได พรอมทั้งกำหนดคูมือหรือแนวทาง 

(Guideline) ในการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

4. สพร. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล

5. สพร. กำหนดระเบียบในการจัดเก็บขอมูลใหม โดยใหมีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ลดการใชเอกสาร 

(Paperless) ควบคูไปกับการปรับปรุงขอมูลเดิมที่สำคัญท่ีอยูในรูปแบบกระดาษไปสูฐานขอมูลดิจิทัล

6. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดแนวปฏิบัติ มาตรฐานและขอตกลงกลางสำหรับหนวยงานผูให

บริการและผูใชบริการผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลไดโดยไม

จำเปนตองจัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) หรือขออนุญาตจากหนวยงานเจาของขอมูลทีละหนวยงานอีก 

ดังนี้

 6.1 หนวยงานของรัฐที่ให บริการประชาชนและจำเปนตองใชข อมูลที่หนวยงานของรัฐแหงอื่น

      จดัทำหรอืเปนเจาของขอมลูและประกาศไวทีศ่นูยแลกเปลีย่นขอมลูกลางภาครฐั (Government Data

      Exchange Center หรอื GDX) ของ สพร. หากประชาชนหรอืผูขอใชบรกิารไดใหความยนิยอมในการใช

      ขอมูลดังกลาว ใหหนวยงานดำเนินการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูล

      ภาครัฐ 

 6.2  การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมลูใหเปนไปตามรปูแบบขอมลู ขอกำหนดหรอืขอตกลง (Protocol) ที ่สพร. 

    กำหนดไว และตองมีการดำเนินการทางดิจิทัลที่สำคัญ ไดแก การยืนยันตัวตน (Authentication) 

       การให ความยนิยอมใชขอมลู (Consent) การจดัเกบ็บนัทกึหลกัฐานของการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลู  

     (Log File/Timestamp) รวมถงึการดำเนนิการตามขอกำหนดดานความเปนสวนตวั (Privacy) และ

      ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ดวย 

 6.3  เมือ่หนวยงานผูใหบรกิารขอมลูไดรบัคำรองขอขอมลูและตรวจสอบความถกูตองสมบรูณของคำขอแลว  

      ใหจดัสงขอมลูทีม่กีารเขารหสั (Encrypted Data) ใหแกหนวยงานผูใชบรกิารขอมลูผานศนูยแลกเปลีย่น 

      ขอมูลกลางภาครัฐ โดยหนวยงานของผูใชขอมูลดิจิทัลตองใชขอมูลตามวัตถุประสงคในหนาที่และ

      อำนาจของตนเทานั้น และตองดูแลรักษาขอมูลใหมีความมั่นคงปลอดภัย ไมมีการเปดเผยหรือโอน

      ขอมูลไปยังบุคคลที่ไมมีสิทธิเขาถึงขอมูล 

          7.  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดรายชื่อหนวยงานภาครัฐและชุดขอมูลหลักที่เปนประโยชน

    ตอสาธารณะ สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ 

            8.  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศใหศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐเปนแพลตฟอรมกลาง

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  และหนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปนตองใชขอมลูทีห่นวยงาน

ของรัฐแหงอื่นจัดทำหรือเปนเจาของขอมูลและประกาศไวที่ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ

มาตรา 17 และ มาตรา 18 การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data) 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ โดยใหมี

ศนูยกลางขอมลูเปดภาครฐั เพือ่ทำหนาทีป่ระสานงานใหหนวยงานของรฐัจดัสงหรอืเชือ่มโยงขอมลูดงักลาว เพือ่เปดเผย

แกประชาชนและกำหนดใหมมีาตรฐานหลกัเกณฑการเปดเผยขอมลูเปนไปตามหลกัการและแนวทางของคณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การดำเนินงานที่ผานมา

1. จัดตั้งศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th)

2. สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานใหเปดเผยขอมูล และใหอยูในรูปแบบท่ีอานไดดวยเครื่อง (Machine 

Readable) เพื่อใหงายตอการนำไปใชในการวิเคราะหตอยอดในอนาคต 

3. ประชาสัมพันธถึงความสำคัญและจำเปนของการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณะ อันเปนประโยชนตอ

การสรางความโปรงใสและการสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณะ

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานของรัฐสวนใหญมีการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือเปนเอกสารประกาศท่ี

ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยราชการนั้นๆ สงผลใหขอมูลกระจัดกระจาย ยากตอการใชบริการ

2. การเปดเผยขอมูลภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) ยังมีขอมูลไมมากเทาที่ควร 

3. ขอมูลที่เปดเผยสวนใหญอยูในรูปแบบไฟลขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถนำไปใชในการวิเคราะหเชิงลึกได ทำให

เกิดขอจำกัดในการนำขอมูลไปใชเพื่อวิเคราะหหรือสรางนวัตกรรม 

4. บุคลากรภาครัฐยังไมตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยขอมูล รวมถึงขาดการพัฒนาและเตรียม

ความพรอมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการเปดเผยขอมูล ตลอดจน ความสับสนในการตีความตาม

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

5. การขาดการสงเสริม ประชาสัมพันธ และสนับสนุนใหหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนนำขอมูลท่ีเปดเผย

บนศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐไปใชวิเคราะหหรือพัฒนาบริการดิจิทัลที่เปนประโยชน

6. หนวยงานภาครฐัขาดการนำขอมลูเปดภาครฐัไปปรบัใชในเชิงการบรหิาร การจดัทำนโยบาย และนำไปพฒันา

บริการอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางแกไข

1. สพร. จัดทำมาตรฐาน/คูมือที่อธิบายวิธีการและข้ันตอนในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ

จัดทำขอมูลเปดในรูปแบบที่อานไดดวยเครื่อง (Machine Readable) อยางนอยระดับ 3 ดาวขึ้นไป เชน  

CSV/TSV, JSON, XML, ODS เปนตน เพื่อใหสามารถนำขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหหรือประมวลผลตอได 

2. สพร. สำรวจและจัดลำดับความสำคัญชุดขอมูลภาครัฐท่ีประชาชนตองการใหมีการเปดเผย และกำหนด

รายชื่อชุดขอมูลหลักและหนวยงานของรัฐที่จำเปนตองเปดเผยขอมูลที่ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

(ภาคผนวก 2) เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหประกาศเผยแพรตอไป 

3. หนวยงานรัฐดำเนินการเปดเผยขอมูลตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง มาตรฐานและ

หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ ผานศูนยกลางขอมูลเปด

ภาครัฐ (Data.go.th) โดยมีขั้นตอนที่ตองดำเนินการ สรุปไดดังนี้

 3.1 จัดทำบัญชีขอมูลภายในหนวยงาน ระบุชุดขอมูล และจัดระดับความสำคัญของขอมูลเปดภาครัฐที่จะ

      นำไปเปดเผยตามหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

 3.2 จำแนกหมวดหมู กำหนดและจดัระดบัช้ันขอมลู โดยพิจารณาถงึการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเปนสำคัญ

 3.3 กำหนดรูปแบบของชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ อยางนอยใหอยูในรูปแบบคุณลักษณะแบบเปด  

           (Open Format) ที่ไมขึ้นกับแพลตฟอรม หรือไมจำกัดสิทธิโดยบุคคลใด  (Non-proprietary) 

   สามารถอานไดดวยเคร่ือง (Machine Readable) โดยควรมีระดับการเปดเผยชุดขอมูลอยางนอย

      ระดับ 3 ดาวขึ้นไป และจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลเพื่อใหทราบรายละเอียดของชุดขอมูล 

 3.4 จัดสงหรือเช่ือมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) ตามประเภท  

           รปูแบบ และมาตรฐานของขอมลูทีเ่ปดเผยแกประชาชน ตามทีส่ำนกังานพฒันา รฐับาลดจิทิลักำหนด ทั้งน้ี  

           กอนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ

 3.5 ใหหนวยงานของรัฐและผูใชขอมูลตองปฏิบัติตามขอกำหนด ขอตกลง หรือเง่ือนไขการใหบริการและ 

           การใชขอมูลของศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด

          4.   สถาบนัพฒันาบคุลากรภาครฐัดานดจิทิลัของ สพร. รวมกบัหนวยงานสวนกลางทีเ่กีย่วของพฒันาหลกัสตูร

  ที่มุงสงเสริมบุคลากรภาครัฐตั้งแตระดับผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการใหมีความรู ความเขาใจ 

  เกี่ยวกับหลักการธรรมาภิบาลขอมูล แนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (การจำแนกหมวดหมูขอมูล  

  ขอมูลหลัก และขอมูลที่สมควรเปดเผยเปนสาธารณะ เปนตน) และวิธีการเชื่อมโยงชุดขอมูลผาน 

  ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐเพื่อการเปดเผยขอมูลและนำขอมูลไปใชประโยชน รวมถึง ความจำเปนใน 

  การเปดเผยขอมลูภาครฐัตามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของราชการในรปูแบบขอมลูดจิทิลัตอสาธารณะ

          5.   เผยแพร/ประชาสัมพันธใหหนวยงานของรัฐทราบถึงชุดขอมูลท่ีไดเปดเผยผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

  รวมถึงสงเสริมและผลักดันใหมีการเปดเผยขอมูลภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐมากขึ้น

         6.   สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในการใชประโยชนของขอมูลจาก

  ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ เพ่ือตอยอดหรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม ผานกิจกรรมการสราง

   นวัตกรรมใหม (Hackathon) ใหประชาชนและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาหรือยกระดับบริการดิจิทัล

  ที่มีมูลคาทางธุรกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

 นอกจากน้ี การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหสามารถดำเนินงานในการขับเคล่ือน

การพัฒนาไปสูเปาหมายอนาคตของประเทศท่ีพึงประสงคไดในระยะยาวน้ัน รัฐบาลไดกำหนดแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ใหเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในระยะยาว พรอมท้ังไดกำหนดแผนแมบทภายใต

ยุุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรููปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาในระยะ

กลางและระยะส้ัน นอกจากน้ี รัฐบาลไดมีการจัดทำแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรองรับการพัฒนาและเติบโต

ของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยท่ีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนสวนหน่ึงของเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงมีความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่

4 ธันวาคม 2560 ไดแก 

• แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580

• แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

• แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

• (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 - 2570

• นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)

25



มาตรา 12 วรรคทาย มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 มุงเนนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล 

 โดยกำหนดใหมีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนการดำเนินงานสำคัญของ

การพฒันารฐับาลดจิทิลั เพือ่ใหหนวยงานรฐัสามารถเขาถงึขอมลูทีจ่ำเปนในการดำเนนิงานบรหิารจดัการและใหบรกิาร

ประชาชน รวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย และลดการขอขอมูลที่ซ้ำซอนจากประชาชน เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐและการใหบริการประชาชน โดยใหมีการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลที่มีความจำเปนตามที่หนวยงานของรัฐแหงอื่นรองขอ เพื่อใหเกิด

การบูรณาการรวมกัน 

2. พัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนยฯ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนจาก

การนำขอมูลไปใช อีกทั้งสนับสนุนการนำขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลใหเกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยการดำเนิน

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

การดำเนินงานที่ผานมา

1. สพร. พัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ โดยเชื่อมโยงขอมูลที่สำคัญกับหนวยงานของรัฐ อาทิเชน 

กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการจัดหางาน เปนตน

2. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดมีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง มาตรฐานและ

หลกัเกณฑการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทัิลวาดวยเรือ่ง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชือ่ม

โยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

            จากความพยายามในการพัฒนาฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อใหสามารถแบงปนขอมูล

และบริการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการดำเนินการดังกลาวยังไมประสบความสำเร็จมากนัก 

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. ขอมลูสำคัญของบางหนวยงานยงัไมอยูในรปูแบบดจิทัิล หรอืมคุีณภาพไมเพียงพอทีจ่ะนำไปใชประโยชนได 

2. รปูแบบการจดัเกบ็ขอมลูท่ีแตกตางกนัระหวางหนวยงาน ทำใหหนวยงานไมสามารถเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลู

กันได 

3. ขาดแนวทางการบูรณาการขอมูลที่เปนมาตรฐานกลางที่มีการบังคับใชอยางเครงครัด 

4. มีศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลางที่มีการเช่ือมโยงขอมูลจากหนวยงานเจาของขอมูลตามท่ีไดรับอนุญาตแลว 

แตหนวยงานภาครัฐผูใชขอมูลตองการเชื่อมโยงขอมูลผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง จะตองขออนุญาต

เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลอีกครั้ง ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่ยุงยากใชระยะเวลานานกวา

จะไดรับอนุญาตใหเชื่อมโยงขอมูลผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางได

5. การผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลและบริการผานแพลตฟอรมกลางเปนไปโดยความสมัครใจของ

หนวยงานมากกวาการคำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้น

แนวทางการแกไข

1. สพร. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดทำขอมูลในรูปแบบดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาลขอมูล

2. สพร. จัดทำกระบวนการแปลงขอมูลไปสูรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ที่ไมซับซอน 

3. สพร. จัดใหมีเคร่ืองมือสนับสนุนหนวยงานใหสามารถนำไปใชงานได พรอมทั้งกำหนดคูมือหรือแนวทาง 

(Guideline) ในการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

4. สพร. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัล

5. สพร. กำหนดระเบียบในการจัดเก็บขอมูลใหม โดยใหมีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ลดการใชเอกสาร 

(Paperless) ควบคูไปกับการปรับปรุงขอมูลเดิมที่สำคัญที่อยูในรูปแบบกระดาษไปสูฐานขอมูลดิจิทัล

6. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดแนวปฏิบัติ มาตรฐานและขอตกลงกลางสำหรับหนวยงานผูให

บริการและผูใชบริการผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลไดโดยไม

จำเปนตองจัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) หรือขออนุญาตจากหนวยงานเจาของขอมูลทีละหนวยงานอีก 

ดังนี้

 6.1 หนวยงานของรัฐที่ให บริการประชาชนและจำเปนตองใชข อมูลที่หนวยงานของรัฐแหงอื่น

      จดัทำหรอืเปนเจาของขอมลูและประกาศไวทีศ่นูยแลกเปลีย่นขอมลูกลางภาครฐั (Government Data

      Exchange Center หรอื GDX) ของ สพร. หากประชาชนหรอืผูขอใชบรกิารไดใหความยนิยอมในการใช

      ขอมูลดังกลาว ใหหนวยงานดำเนินการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูล

      ภาครัฐ 

 6.2  การเช่ือมโยงแลกเปลีย่นขอมลูใหเปนไปตามรปูแบบขอมลู ขอกำหนดหรอืขอตกลง (Protocol) ท่ี สพร. 

    กำหนดไว และตองมีการดำเนินการทางดิจิทัลที่สำคัญ ไดแก การยืนยันตัวตน (Authentication) 

       การให ความยนิยอมใชขอมลู (Consent) การจดัเกบ็บันทึกหลกัฐานของการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นขอมลู  

     (Log File/Timestamp) รวมถงึการดำเนนิการตามขอกำหนดดานความเปนสวนตวั (Privacy) และ

      ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ดวย 

 6.3  เมือ่หนวยงานผูใหบรกิารขอมลูไดรบัคำรองขอขอมลูและตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคำขอแลว  

      ใหจัดสงขอมลูทีม่กีารเขารหสั (Encrypted Data) ใหแกหนวยงานผูใชบรกิารขอมลูผานศนูยแลกเปลีย่น 

      ขอมูลกลางภาครัฐ โดยหนวยงานของผูใชขอมูลดิจิทัลตองใชขอมูลตามวัตถุประสงคในหนาท่ีและ

      อำนาจของตนเทานั้น และตองดูแลรักษาขอมูลใหมีความมั่นคงปลอดภัย ไมมีการเปดเผยหรือโอน

      ขอมูลไปยังบุคคลที่ไมมีสิทธิเขาถึงขอมูล 

          7.  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดรายชื่อหนวยงานภาครัฐและชุดขอมูลหลักที่เปนประโยชน

    ตอสาธารณะ สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ 

            8.  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศใหศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐเปนแพลตฟอรมกลาง

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  และหนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปนตองใชขอมลูทีห่นวยงาน

ของรัฐแหงอื่นจัดทำหรือเปนเจาของขอมูลและประกาศไวที่ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ

มาตรา 17 และ มาตรา 18 การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data) 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ โดยใหมี

ศูนยกลางขอมลูเปดภาครฐั เพือ่ทำหนาทีป่ระสานงานใหหนวยงานของรฐัจดัสงหรอืเชือ่มโยงขอมลูดงักลาว เพือ่เปดเผย

แกประชาชนและกำหนดใหมมีาตรฐานหลกัเกณฑการเปดเผยขอมลูเปนไปตามหลกัการและแนวทางของคณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การดำเนินงานที่ผานมา

1. จัดตั้งศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th)

2. สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานใหเปดเผยขอมูล และใหอยูในรูปแบบที่อานไดดวยเคร่ือง (Machine 

Readable) เพื่อใหงายตอการนำไปใชในการวิเคราะหตอยอดในอนาคต 

3. ประชาสัมพันธถึงความสำคัญและจำเปนของการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณะ อันเปนประโยชนตอ

การสรางความโปรงใสและการสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณะ

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานของรัฐสวนใหญมีการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือเปนเอกสารประกาศที่

ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยราชการนั้นๆ สงผลใหขอมูลกระจัดกระจาย ยากตอการใชบริการ

2. การเปดเผยขอมูลภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) ยังมีขอมูลไมมากเทาที่ควร 

3. ขอมูลที่เปดเผยสวนใหญอยูในรูปแบบไฟลขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถนำไปใชในการวิเคราะหเชิงลึกได ทำให

เกิดขอจำกัดในการนำขอมูลไปใชเพื่อวิเคราะหหรือสรางนวัตกรรม 

4. บุคลากรภาครัฐยังไมตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยขอมูล รวมถึงขาดการพัฒนาและเตรียม

ความพรอมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการเปดเผยขอมูล ตลอดจน ความสับสนในการตีความตาม

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

5. การขาดการสงเสริม ประชาสัมพันธ และสนับสนุนใหหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนนำขอมูลที่เปดเผย

บนศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐไปใชวิเคราะหหรือพัฒนาบริการดิจิทัลที่เปนประโยชน

6. หนวยงานภาครฐัขาดการนำขอมลูเปดภาครฐัไปปรบัใชในเชิงการบรหิาร การจัดทำนโยบาย และนำไปพฒันา

บริการอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางแกไข

1. สพร. จัดทำมาตรฐาน/คูมือท่ีอธิบายวิธีการและข้ันตอนในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ

จัดทำขอมูลเปดในรูปแบบที่อานไดดวยเครื่อง (Machine Readable) อยางนอยระดับ 3 ดาวขึ้นไป เชน  

CSV/TSV, JSON, XML, ODS เปนตน เพื่อใหสามารถนำขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหหรือประมวลผลตอได 

2. สพร. สำรวจและจัดลำดับความสำคัญชุดขอมูลภาครัฐที่ประชาชนตองการใหมีการเปดเผย และกำหนด

รายชื่อชุดขอมูลหลักและหนวยงานของรัฐที่จำเปนตองเปดเผยขอมูลที่ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

(ภาคผนวก 2) เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหประกาศเผยแพรตอไป 

3. หนวยงานรัฐดำเนินการเปดเผยขอมูลตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง มาตรฐานและ

หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ ผานศูนยกลางขอมูลเปด

ภาครัฐ (Data.go.th) โดยมีขั้นตอนที่ตองดำเนินการ สรุปไดดังนี้

 3.1 จัดทำบัญชีขอมูลภายในหนวยงาน ระบุชุดขอมูล และจัดระดับความสำคัญของขอมูลเปดภาครัฐที่จะ

      นำไปเปดเผยตามหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

 3.2 จำแนกหมวดหมู กำหนดและจัดระดบัชัน้ขอมลู โดยพิจารณาถงึการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเปนสำคัญ

 3.3 กำหนดรูปแบบของชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ อยางนอยใหอยูในรูปแบบคุณลักษณะแบบเปด  

           (Open Format) ที่ไมขึ้นกับแพลตฟอรม หรือไมจำกัดสิทธิโดยบุคคลใด  (Non-proprietary) 

   สามารถอานไดดวยเครื่อง (Machine Readable) โดยควรมีระดับการเปดเผยชุดขอมูลอยางนอย

      ระดับ 3 ดาวขึ้นไป และจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลเพื่อใหทราบรายละเอียดของชุดขอมูล 

 3.4 จัดสงหรือเชื่อมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) ตามประเภท  

           รปูแบบ และมาตรฐานของขอมลูทีเ่ปดเผยแกประชาชน ตามทีส่ำนกังานพฒันา รฐับาลดจิทิลักำหนด ทั้งนี้  

           กอนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ

 3.5 ใหหนวยงานของรัฐและผูใชขอมูลตองปฏิบัติตามขอกำหนด ขอตกลง หรือเง่ือนไขการใหบริการและ 

           การใชขอมูลของศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด

          4.   สถาบนัพฒันาบคุลากรภาครฐัดานดจิทิลัของ สพร. รวมกบัหนวยงานสวนกลางทีเ่กีย่วของพฒันาหลกัสตูร

  ที่มุงสงเสริมบุคลากรภาครัฐตั้งแตระดับผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการใหมีความรู ความเขาใจ 

  เกี่ยวกับหลักการธรรมาภิบาลขอมูล แนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (การจำแนกหมวดหมูขอมูล  

  ขอมูลหลัก และขอมูลที่สมควรเปดเผยเปนสาธารณะ เปนตน) และวิธีการเช่ือมโยงชุดขอมูลผาน 

  ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐเพ่ือการเปดเผยขอมูลและนำขอมูลไปใชประโยชน รวมถึง ความจำเปนใน 

  การเปดเผยขอมลูภาครฐัตามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของราชการในรปูแบบขอมลูดจิทัิลตอสาธารณะ

          5.   เผยแพร/ประชาสัมพันธใหหนวยงานของรัฐทราบถึงชุดขอมูลที่ไดเปดเผยผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

  รวมถึงสงเสริมและผลักดันใหมีการเปดเผยขอมูลภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐมากขึ้น

         6.   สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในการใชประโยชนของขอมูลจาก

  ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ เพื่อตอยอดหรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม ผานกิจกรรมการสราง

   นวัตกรรมใหม (Hackathon) ใหประชาชนและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาหรือยกระดับบริการดิจิทัล

  ที่มีมูลคาทางธุรกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

 นอกจากน้ี การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหสามารถดำเนินงานในการขับเคล่ือน

การพัฒนาไปสูเปาหมายอนาคตของประเทศท่ีพึงประสงคไดในระยะยาวน้ัน รัฐบาลไดกำหนดแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ใหเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในระยะยาว พรอมท้ังไดกำหนดแผนแมบทภายใต

ยุุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรููปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาในระยะ

กลางและระยะส้ัน นอกจากน้ี รัฐบาลไดมีการจัดทำแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรองรับการพัฒนาและเติบโต

ของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยท่ีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนสวนหน่ึงของเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงมีความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่

4 ธันวาคม 2560 ไดแก 

• แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580

• แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

• แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

• (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 - 2570

• นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
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 และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ีไดกำหนดแนวทาง

ใหแตละประเทศดำเนินการเพ่ือรวมกันบรรลุ “การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน โดยไมท้ิงใคร

ไวขางหลัง” ภายในป ค.ศ. 2030

โดยความเช่ือมโยงกับแผนตาง ๆ และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) สรุปไดดังตารางตอไปน้ี 

ตารางสรุปความสอดคลองกับเเผน 3 ระดับและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

แผน/นโยบาย

แผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

• ดานการปรับสมดุลและ
  พัฒนาระบบการบริหาร
  จัดการภาครัฐ*

• ดานความม่ันคง • ดานการสราง
  ขีดความสามารถ
  ในการแขงขัน 

• ดานการพัฒนาและ
  เสริมสรางศักยภาพ
  ทรัพยากรมนุษย 

• ดานการสรางโอกาส
  และความเสมอภาค
  ทางสังคม

• ดานการสรางการเติบโต
  บนคุณภาพชีวิต
  ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

• ประเด็นการบริการประชาชน
   และประสิทธิภาพภาครัฐ*
• ประเด็นกฎหมายและกระบวน
   การยุติธรรม

• ประเด็นความม่ันคง • ประเด็นเกษตร
• ประเด็นอุตสาหกรรม
  และบริการแหงอนาคต
• ประเด็นการทองเท่ียว
• ประเด็นผูประกอบการ
  และวิสาหกิจขนาดกลาง
  และขนาดยอมยุคใหม

• ประเด็นการพัฒนา
   ศักยภาพคนตลอด
   ชวงชีวิต
• ประเด็นการพัฒนา
   การเรียนรู

• ประเด็นการเสริมสราง
   ใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี
• ประเด็นความเสมอภาค
  และหลักประกันทางสังคม

• ประเด็นพ้ืนท่ีและเมือง
  นาอยูอัจฉริยะ
• ประเด็นการเติบโต
  อยางย่ังยืน

• ดานการบริหารราชการ
  แผนดิน*
• ดานการเมือง
• ดานการปองกันและ
  ปราบปรามการทุจริตและ
  ประพฤติมิชอบ
• ดานส่ือสารมวลชน
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ดานกฎหมาย
• ดานกระบวนการยุติธรรม

• ดานเศรษฐกิจ • ดานวัฒนธรรม
  กีฬา แรงงาน
  และการพัฒนา
  ทรัพยากรมนุษย

• ดานการสาธารณสุข
• ดานสังคม
• ดานการศึกษา

• ดานทรัพยากรธรรมชาติ
  และส่ิงแวดลอม

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง)

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ความมั่นคง การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาค

ทางสังคม

การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม

นโยบายและแผนระดับชาติ ระดับที่ 1

นโยบายและแผนระดับชาติ ระดับที่ 2

มาตรา 17 และ มาตรา 18 การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data) 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ โดยใหมี

ศนูยกลางขอมลูเปดภาครฐั เพือ่ทำหนาทีป่ระสานงานใหหนวยงานของรฐัจดัสงหรอืเชือ่มโยงขอมลูดงักลาว เพือ่เปดเผย

แกประชาชนและกำหนดใหมมีาตรฐานหลกัเกณฑการเปดเผยขอมลูเปนไปตามหลกัการและแนวทางของคณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การดำเนินงานที่ผานมา

1. จัดตั้งศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th)

2. สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานใหเปดเผยขอมูล และใหอยูในรูปแบบท่ีอานไดดวยเครื่อง (Machine 

Readable) เพื่อใหงายตอการนำไปใชในการวิเคราะหตอยอดในอนาคต 

3. ประชาสัมพันธถึงความสำคัญและจำเปนของการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณะ อันเปนประโยชนตอ

การสรางความโปรงใสและการสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณะ

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานของรัฐสวนใหญมีการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือเปนเอกสารประกาศท่ี

ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยราชการนั้นๆ สงผลใหขอมูลกระจัดกระจาย ยากตอการใชบริการ

2. การเปดเผยขอมูลภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) ยังมีขอมูลไมมากเทาที่ควร 

3. ขอมูลที่เปดเผยสวนใหญอยูในรูปแบบไฟลขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถนำไปใชในการวิเคราะหเชิงลึกได ทำให

เกิดขอจำกัดในการนำขอมูลไปใชเพื่อวิเคราะหหรือสรางนวัตกรรม 

4. บุคลากรภาครัฐยังไมตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยขอมูล รวมถึงขาดการพัฒนาและเตรียม

ความพรอมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการเปดเผยขอมูล ตลอดจน ความสับสนในการตีความตาม

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

5. การขาดการสงเสริม ประชาสัมพันธ และสนับสนุนใหหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนนำขอมูลท่ีเปดเผย

บนศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐไปใชวิเคราะหหรือพัฒนาบริการดิจิทัลที่เปนประโยชน

6. หนวยงานภาครฐัขาดการนำขอมลูเปดภาครฐัไปปรบัใชในเชิงการบรหิาร การจดัทำนโยบาย และนำไปพฒันา

บริการอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางแกไข

1. สพร. จัดทำมาตรฐาน/คูมือที่อธิบายวิธีการและข้ันตอนในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ

จัดทำขอมูลเปดในรูปแบบที่อานไดดวยเครื่อง (Machine Readable) อยางนอยระดับ 3 ดาวขึ้นไป เชน  

CSV/TSV, JSON, XML, ODS เปนตน เพื่อใหสามารถนำขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหหรือประมวลผลตอได 

2. สพร. สำรวจและจัดลำดับความสำคัญชุดขอมูลภาครัฐท่ีประชาชนตองการใหมีการเปดเผย และกำหนด

รายชื่อชุดขอมูลหลักและหนวยงานของรัฐที่จำเปนตองเปดเผยขอมูลที่ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

(ภาคผนวก 2) เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหประกาศเผยแพรตอไป 

3. หนวยงานรัฐดำเนินการเปดเผยขอมูลตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง มาตรฐานและ

หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ ผานศูนยกลางขอมูลเปด

ภาครัฐ (Data.go.th) โดยมีขั้นตอนที่ตองดำเนินการ สรุปไดดังนี้

 3.1 จัดทำบัญชีขอมูลภายในหนวยงาน ระบุชุดขอมูล และจัดระดับความสำคัญของขอมูลเปดภาครัฐที่จะ

      นำไปเปดเผยตามหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

 3.2 จำแนกหมวดหมู กำหนดและจดัระดบัชัน้ขอมลู โดยพิจารณาถงึการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเปนสำคัญ

 3.3 กำหนดรูปแบบของชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ อยางนอยใหอยูในรูปแบบคุณลักษณะแบบเปด  

           (Open Format) ท่ีไมขึ้นกับแพลตฟอรม หรือไมจำกัดสิทธิโดยบุคคลใด  (Non-proprietary) 

   สามารถอานไดดวยเคร่ือง (Machine Readable) โดยควรมีระดับการเปดเผยชุดขอมูลอยางนอย

      ระดับ 3 ดาวขึ้นไป และจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลเพื่อใหทราบรายละเอียดของชุดขอมูล 

 3.4 จัดสงหรือเช่ือมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) ตามประเภท  

           รปูแบบ และมาตรฐานของขอมลูทีเ่ปดเผยแกประชาชน ตามทีส่ำนกังานพฒันา รฐับาลดจิทิลักำหนด ทั้งน้ี  

           กอนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ

 3.5 ใหหนวยงานของรัฐและผูใชขอมูลตองปฏิบัติตามขอกำหนด ขอตกลง หรือเง่ือนไขการใหบริการและ 

           การใชขอมูลของศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด

          4.   สถาบนัพฒันาบคุลากรภาครฐัดานดจิทิลัของ สพร. รวมกบัหนวยงานสวนกลางทีเ่กีย่วของพฒันาหลกัสตูร

  ที่มุงสงเสริมบุคลากรภาครัฐตั้งแตระดับผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการใหมีความรู ความเขาใจ 

  เกี่ยวกับหลักการธรรมาภิบาลขอมูล แนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (การจำแนกหมวดหมูขอมูล  

  ขอมูลหลัก และขอมูลที่สมควรเปดเผยเปนสาธารณะ เปนตน) และวิธีการเช่ือมโยงชุดขอมูลผาน 

  ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐเพื่อการเปดเผยขอมูลและนำขอมูลไปใชประโยชน รวมถึง ความจำเปนใน 

  การเปดเผยขอมลูภาครฐัตามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของราชการในรปูแบบขอมลูดจิทิลัตอสาธารณะ

          5.   เผยแพร/ประชาสัมพันธใหหนวยงานของรัฐทราบถึงชุดขอมูลท่ีไดเปดเผยผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

  รวมถึงสงเสริมและผลักดันใหมีการเปดเผยขอมูลภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐมากขึ้น

         6.   สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในการใชประโยชนของขอมูลจาก

  ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ เพ่ือตอยอดหรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม ผานกิจกรรมการสราง

   นวัตกรรมใหม (Hackathon) ใหประชาชนและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาหรือยกระดับบริการดิจิทัล

  ที่มีมูลคาทางธุรกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

 นอกจากน้ี การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหสามารถดำเนินงานในการขับเคล่ือน

การพัฒนาไปสูเปาหมายอนาคตของประเทศท่ีพึงประสงคไดในระยะยาวน้ัน รัฐบาลไดกำหนดแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ใหเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในระยะยาว พรอมท้ังไดกำหนดแผนแมบทภายใต

ยุุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรููปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาในระยะ

กลางและระยะส้ัน นอกจากน้ี รัฐบาลไดมีการจัดทำแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรองรับการพัฒนาและเติบโต

ของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยท่ีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนสวนหน่ึงของเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงมีความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่

4 ธันวาคม 2560 ไดแก 

• แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580

• แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

• แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

• (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 - 2570

• นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
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มาตรา 17 และ มาตรา 18 การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data) 

 โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ โดยใหมี

ศูนยกลางขอมลูเปดภาครฐั เพือ่ทำหนาทีป่ระสานงานใหหนวยงานของรฐัจดัสงหรอืเชือ่มโยงขอมลูดงักลาว เพือ่เปดเผย

แกประชาชนและกำหนดใหมมีาตรฐานหลกัเกณฑการเปดเผยขอมลูเปนไปตามหลกัการและแนวทางของคณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การดำเนินงานที่ผานมา

1. จัดตั้งศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th)

2. สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานใหเปดเผยขอมูล และใหอยูในรูปแบบที่อานไดดวยเคร่ือง (Machine 

Readable) เพื่อใหงายตอการนำไปใชในการวิเคราะหตอยอดในอนาคต 

3. ประชาสัมพันธถึงความสำคัญและจำเปนของการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณะ อันเปนประโยชนตอ

การสรางความโปรงใสและการสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณะ

ปญหาจากการดำเนินงาน

1. หนวยงานของรัฐสวนใหญมีการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือเปนเอกสารประกาศที่

ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยราชการนั้นๆ สงผลใหขอมูลกระจัดกระจาย ยากตอการใชบริการ

2. การเปดเผยขอมูลภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) ยังมีขอมูลไมมากเทาที่ควร 

3. ขอมูลที่เปดเผยสวนใหญอยูในรูปแบบไฟลขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถนำไปใชในการวิเคราะหเชิงลึกได ทำให

เกิดขอจำกัดในการนำขอมูลไปใชเพื่อวิเคราะหหรือสรางนวัตกรรม 

4. บุคลากรภาครัฐยังไมตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยขอมูล รวมถึงขาดการพัฒนาและเตรียม

ความพรอมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการเปดเผยขอมูล ตลอดจน ความสับสนในการตีความตาม

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ

5. การขาดการสงเสริม ประชาสัมพันธ และสนับสนุนใหหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนนำขอมูลที่เปดเผย

บนศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐไปใชวิเคราะหหรือพัฒนาบริการดิจิทัลที่เปนประโยชน

6. หนวยงานภาครฐัขาดการนำขอมลูเปดภาครฐัไปปรบัใชในเชิงการบรหิาร การจัดทำนโยบาย และนำไปพฒันา

บริการอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางแกไข

1. สพร. จัดทำมาตรฐาน/คูมือท่ีอธิบายวิธีการและข้ันตอนในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ

จัดทำขอมูลเปดในรูปแบบที่อานไดดวยเครื่อง (Machine Readable) อยางนอยระดับ 3 ดาวขึ้นไป เชน  

CSV/TSV, JSON, XML, ODS เปนตน เพื่อใหสามารถนำขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหหรือประมวลผลตอได 

2. สพร. สำรวจและจัดลำดับความสำคัญชุดขอมูลภาครัฐที่ประชาชนตองการใหมีการเปดเผย และกำหนด

รายชื่อชุดขอมูลหลักและหนวยงานของรัฐที่จำเปนตองเปดเผยขอมูลที่ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

(ภาคผนวก 2) เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหประกาศเผยแพรตอไป 

3. หนวยงานรัฐดำเนินการเปดเผยขอมูลตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง มาตรฐานและ

หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ ผานศูนยกลางขอมูลเปด

ภาครัฐ (Data.go.th) โดยมีขั้นตอนที่ตองดำเนินการ สรุปไดดังนี้

 3.1 จัดทำบัญชีขอมูลภายในหนวยงาน ระบุชุดขอมูล และจัดระดับความสำคัญของขอมูลเปดภาครัฐที่จะ

      นำไปเปดเผยตามหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

 3.2 จำแนกหมวดหมู กำหนดและจัดระดบัชัน้ขอมลู โดยพิจารณาถงึการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเปนสำคัญ

 3.3 กำหนดรูปแบบของชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ อยางนอยใหอยูในรูปแบบคุณลักษณะแบบเปด  

           (Open Format) ท่ีไมขึ้นกับแพลตฟอรม หรือไมจำกัดสิทธิโดยบุคคลใด  (Non-proprietary) 

   สามารถอานไดดวยเครื่อง (Machine Readable) โดยควรมีระดับการเปดเผยชุดขอมูลอยางนอย

      ระดับ 3 ดาวขึ้นไป และจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลเพื่อใหทราบรายละเอียดของชุดขอมูล 

 3.4 จัดสงหรือเชื่อมโยงชุดขอมูลเปดภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) ตามประเภท  

           รปูแบบ และมาตรฐานของขอมลูทีเ่ปดเผยแกประชาชน ตามทีส่ำนกังานพฒันา รฐับาลดจิทิลักำหนด ทั้งนี้  

           กอนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ

 3.5 ใหหนวยงานของรัฐและผูใชขอมูลตองปฏิบัติตามขอกำหนด ขอตกลง หรือเง่ือนไขการใหบริการและ 

           การใชขอมูลของศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด

          4.   สถาบนัพฒันาบคุลากรภาครฐัดานดจิทิลัของ สพร. รวมกบัหนวยงานสวนกลางทีเ่กีย่วของพฒันาหลกัสตูร

  ที่มุงสงเสริมบุคลากรภาครัฐตั้งแตระดับผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการใหมีความรู ความเขาใจ 

  เกี่ยวกับหลักการธรรมาภิบาลขอมูล แนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (การจำแนกหมวดหมูขอมูล  

  ขอมูลหลัก และขอมูลที่สมควรเปดเผยเปนสาธารณะ เปนตน) และวิธีการเช่ือมโยงชุดขอมูลผาน 

  ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐเพ่ือการเปดเผยขอมูลและนำขอมูลไปใชประโยชน รวมถึง ความจำเปนใน 

  การเปดเผยขอมลูภาครฐัตามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของราชการในรปูแบบขอมลูดจิทัิลตอสาธารณะ

          5.   เผยแพร/ประชาสัมพันธใหหนวยงานของรัฐทราบถึงชุดขอมูลที่ไดเปดเผยผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

  รวมถึงสงเสริมและผลักดันใหมีการเปดเผยขอมูลภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐมากขึ้น

         6.   สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในการใชประโยชนของขอมูลจาก

  ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ เพื่อตอยอดหรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม ผานกิจกรรมการสราง

   นวัตกรรมใหม (Hackathon) ใหประชาชนและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาหรือยกระดับบริการดิจิทัล

  ที่มีมูลคาทางธุรกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน

 นอกจากน้ี การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหสามารถดำเนินงานในการขับเคล่ือน

การพัฒนาไปสูเปาหมายอนาคตของประเทศท่ีพึงประสงคไดในระยะยาวน้ัน รัฐบาลไดกำหนดแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ใหเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในระยะยาว พรอมท้ังไดกำหนดแผนแมบทภายใต

ยุุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรููปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาในระยะ

กลางและระยะส้ัน นอกจากน้ี รัฐบาลไดมีการจัดทำแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรองรับการพัฒนาและเติบโต

ของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยท่ีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนสวนหน่ึงของเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงมีความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่

4 ธันวาคม 2560 ไดแก 

• แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580

• แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

• แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

• (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 - 2570

• นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)

หมายเหตุ  :  ยุทธศาสตร/ประเด็น/แผน/หมุดหมายที่ระบุ * คือมีความสอดคลองทางตรง (หลัก) กับแผนฯ

                 ยุทธศาสตร/ประเด็น/แผน/หมุดหมายที่ไมระบุ * คือมีความสอดคลองทางออม (รอง) กับแผนฯ

แผน/นโยบาย
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ความมั่นคง การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

นโยบายและแผนระดับชาติ ระดับที่ 3

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs)

• หมุดหมายท่ี 13 ไทยมี
  ภาครัฐท่ีทันสมัย
  มีประสิทธิภาพและ
  ตอบโจทยประชาชน*

• นโยบายและแผน
   ความม่ันคงท่ี  10
   การปองกันและแกไข
   ปญหาความม่ันคง
   ทางไซเบอร*

• หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปน
  ประเทศช้ันนำดานสินคา
  เกษตรและเกษตรแปรรูป
  มูลคาสูง
• หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปน
  จุดหมายของการทองเท่ียว
   ท่ีเนนคุณภาพและความ
   ย่ังยืน
• หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปน
  ศูนยกลางอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและ
  อุตสาหกรรมดิจิทัลของ
  อาเซียน
• หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี
  วิสาหกิจขนาดกลาง
  และขนาดยอมท่ีเขมแข็ง
  มีศักยภาพสูง และ
  สามารถแขงขันได

• หมุดหมายท่ี 12
   ไทยมีกำลังคน
   สมรรถนะสูงมุงเรียนรู
   อยางตอเน่ืองตอบโจทย
   การพัฒนาแหงอนาคต

• หมุดหมายที่ 9 ไทยมี
  ความยากจนขามรุน
  ลดลง และคนไทยทุกคนมี
  ความคุมครองทางสังคม
  ที่เพียงพอ เหมาะสม

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13

(ราง) นโยบายและ
แผนระดับชาติ

วาดวยความม่ันคง
แหงชาติ

• ยุทธศาสตรที่ 6
   สรางความเช่ือม่ันใน
   การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

• ยุทธศาสตรท่ี 2
  ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
  ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

• ยุทธศาสตรท่ี 5
  พัฒนากำลังคน
  ใหพรอมเขาสูยุค
  เศรษฐกิจและ
  สังคมดิจิทัล

• ยุทธศาสตรท่ี 3
   สรางสังคมคุณภาพ
   ท่ีท่ัวถึงเทาเทียม
   ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

• ยุทธศาสตรท่ี 4
  ปรับเปล่ียนภาครัฐ
  สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล*

• เปาหมายท่ี 16 
   ความสงบสุขยุติธรรม
   และสถาบันเขมแข็ง
• เปาหมายท่ี 17
   ความรวมมือเพ่ือ
   การพัฒนาท่ีย่ังยืน

• เปาหมายท่ี 8 งาน
   ท่ีมีคุณคาและการเติบโต
   ทางเศรษฐกิจ
• เปาหมายท่ี 9 โครงสราง
   พ้ืนฐานนวัตกรรมและ
   อุตสาหกรรม

• เปาหมาย 4 การศึกษา
   ท่ีมีคุณภาพ

• เปาหมายท่ี 1 ขจัดความ
   ยากจน
• เปาหมายท่ี 2 ขจัด
   ความหิวโหย บรรลุ
   ความม่ันคงทางอาหาร
   และยกระดับโภชนาการ
   และสงเสริมเกษตรกรรม
   ท่ีย่ังยืน
• เปาหมายท่ี 3 สุขภาพและ
  ความเปนอยูท่ีดี
• เปาหมาย 4 การศึกษา
   ท่ีมีคุณภาพ
• เปาหมายท่ี 10 ลด
   ความเหล่ือมล้ำ

• เปาหมายท่ี 12
  การผลิตและ
  การบริโภคท่ีย่ังยืน
  (การจัดการท่ีย่ังยืน
  และการใชทรัพยากร
  ธรรมชาติอยางมี
  ประสิทธิภาพ)
• เปาหมายท่ี 13
   การรับมือกับ
   การเปล่ียนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ

นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

เปาหมาย
การพัฒนา
ที่ยั่งยืนแหง

สหประชาชาติ
(SDGs)
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03 สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3.1 สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในตางประเทศ  

 การศึกษาแนวโนมสำคัญเก่ียวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การศึกษาบทเรียนจากความสำเร็จและอุปสรรคของ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในตางประเทศ เพ่ือนำวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) มาระบุปจจัยการสงเสริมสภาพแวดลอม

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย และเปนแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยที่เหมาะสมตอไป 

โดยไดทำการศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบแผน นโยบาย และแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศชั้นนำ

เชน เอสโตเนีย1 สหราชอาณาจักร2 สิงคโปร3 เปนตน ซึ่งสามารถสรุปการพัฒนาที่สำคัญไดดังตอไปนี้

1
Enterprise Estonia (2020). E-estonia Guide. Available from: https://e-estonia.com/wp-content/uploads/eestonia-guide-2018.pdf และ

Ministry of Economic Affairs and Communications of Estonia (2018). Digital Agenda 2020 for Estonia. Available from: https://wp.itl.ee/

files/DigitalAgenda2020_Estonia_ENG.pdf
2
Government Digital Service (2021). Government Digital Service: Our strategy for 2021-2024. Available from: https://gds.blog.gov.uk/

2021/05/20/government-digital-service-our-strategy-for-2021-2024/
3
Government Technology Agency (2020). Digital Government Blueprint. Available from: https://www.tech.gov.sg/digital-government-blueprint/

ในกรณีของประเทศไทย การใหบริการของภาครัฐแกประชาชนสวนใหญยังเปนเพียงการพัฒนาบริการ

ออนไลนผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต หรือแอปพลิเคชันของหนวยงานเจาของบริการ แตขาดการบูรณาการ

รวมกันผานการพัฒนาแพลตฟอรมกลางที่ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเปนกระบวนการตั้งแต

ตนจนจบ ทั้งนี้ ไดมีความพยายามในการพัฒนาแพลตฟอรมกลางที่เชื่อมตองานบริการภาครัฐออนไลนไว

ที่เดียว เชน ระบบพอรทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) และระบบศูนยกลางบริการภาครัฐเพื่อ

ภาคธุรกิจ (Biz Portal) หากแตยังจำเปนตองมีการพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถใหบริการ

ท่ีครบจบดวยระบบดิจิทัล ดังน้ัน เพ่ือใหภาครัฐสามารถมอบบริการท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก

รวดเร็ว ณ จุดเดียว จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองสงเสริมใหมีการพัฒนาบริการออนไลนและสรางแพลตฟอรม

ดิจิทัลกลาง สำหรับการเช่ือมโยงบริการดิจิทัลภาครัฐตางๆ ใหตรงกับความตองการของผูใชอยางครบวงจร

1) การพัฒนาบริการหรือแพลตฟอรมดิจิทัลภาครัฐที่ยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลาง
(Citizen Centric) โดยประชาชนสามารถเขาถึงบริการตางๆ ไดอยางครบถวน ณ จุดเดียว (One-Stop Service)

หรือไดรับการเสนอบริการจากภาครัฐโดยอัตโนมัติ โดยเปนกระบวนการท่ีครบถวนต้ังแตตนจนจบ (End - to -

End Process) ท้ังน้ี การใหบริการดิจิทัลภาครัฐจะตองงาย สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพสูง มีความนาเช่ือถือ

ยืดหยุน และมีความมั่นคงปลอดภัยจากการคุุกคามทางไซเบอร ตัวอยางการพัฒนาที่สำคัญ ไดแก 

แพลตฟอรม LifeSG ของสิงคโปร ซ่ึงรวบรวมบริการตางๆ ของหนวยงานท่ัวท้ังรัฐบาลมาไวในท่ีเดียว โดยจัด

กลุมบริการ ตามความตองการในแตละชวงชีวิต มีระบบแนะนำเน้ือหาและบริการตามโปรไฟลและลักษณะ

ของผูใช เชน ขอมูลประจำตัวท่ีอยูอาศัย และรายละเอียดการศึกษา บนแดชบอรดสวนบุคคล (Personalized 

Dashboard) เปนตน
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2) การเช่ือมโยงและการบูรณาการขอมูลระหวางภาครัฐ อาทิ การสำรวจและพัฒนาระบบตัวกลาง

ท่ีทำใหหนวยงานภาครัฐสามารถแบงปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนประโยชนใหหนวยงานอ่ืน การสรางสถาปตยกรรม

ขอมูลกลางเพ่ือใหหนวยงานตางๆ ใชอางอิงเปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูล เปนตน นอกจากน้ี การจัดทำ

ขอมูลดิจิทัลจากการรวบรวมและปรับเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัล โดยการสรางเครื่องมือใหกับ

หนวยงานภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงบริการสูระบบดิจิทัล เชน การแปลงแบบฟอรมท่ีมี

อยูในปจจุบันใหเปนดิจิทัลโดยอัตโนมัติ และการสรางแบบฟอรมดิจิทัลเพื่อใหสามารถนำขอมูลไปใช

ตอยอดใหเกิดประโยชน และพัฒนาบริการประชาชนและภาคธุรกิจได ตัวอยางการพัฒนาท่ีสำคัญ ไดแก 

Digital X-Road ของเอสโตเนีย ซึ่งเปนโครงขายกลางที่ทำหนาที่เปนถนนในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ฐานขอมูลสำหรับการใหบริการ อาทิ ฐานขอมูลการทะเบียนประชากร การทะเบียนประกันสุขภาพ 

การจดทะเบียนธุรกิจ ฯลฯ ท่ีมีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเพ่ือปกปองความเปนสวนตัว

ของขอมูลประชาชน

ในกรณีของประเทศไทย หนวยงานภาครัฐไดมีความพยายามท่ีจะพัฒนาฐานขอมูลและเช่ือมโยงขอมูลระหวาง

หนวยงาน เพ่ือใหสามารถแบงปนขอมูลและบริการรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผานการใชเทคโนโลยี เชน API เปนตน อยางไรก็ตาม การดำเนินการดังกลาวตองใชเวลานานหลายป เพราะ

การเก็บขอมูลของแตละหนวยงานอยูในรูปแบบตางกัน กฎระเบียบท่ีจำกัดการแบงปนขอมูลของหนวยงาน 

ขอจำกัดดานกฎหมายในการแบงปนขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการขาดแนวทางการบูรณาการท่ีเปนมาตรฐาน

กลางท่ีมีการบังคับใชอยางเครงครัด และการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ดังน้ัน เพ่ือใหการเช่ือมโยง

และการบูรณาการขอมูลระหวางภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีตองสงเสริมใหมี

การบูรณาการขอมูลระหวางภาครัฐอยางตอเน่ือง

3) การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนกลาง (Digital ID) สำหรับการลงชื่อเขาใชและยืนยันตัวตนเพื่อ

รับบริการจากภาครัฐท่ีมีความงายและสะดวกสบายสำหรับผูใชงานมากย่ิงข้ึน และทำใหขอมูลของผูใชงานท่ีใหไว

ท่ีหนวยงานหน่ึงสามารถตอยอดไปใชในการขอรับบริการของหนวยงานอ่ืนๆ ได เปนการอำนวยความสะดวก

แกประชาชนและผูประกอบการในการดำเนินการดานธุรกรรม ตัวอยางการพัฒนาท่ีสำคัญ ไดแก Singapore 

Personal Access หรือ Singpass ซึ่งเปนบริการเขาสูระบบกลางของรัฐบาลสิงคโปรที่รวบรวมบริการ

ออนไลนภาครัฐ สวนใหญเขาไวดวยกันและเขาถึงไดผานการเขาระบบเดียว และในปจจุบัน ประชาชนยัง

สามารถใชบัตรประชาชนจากหนาจอแอปพลิเคชัน SingPass แทนบัตรประชาชนตัวจริงในการเขารับ

บริการจากภาครัฐไดอีกดวย

ในกรณีของประเทศไทย ไดมีการวางโครงสรางพื้นฐานสำคัญในเรื่อง National Digital ID Platform 

เชน การจัดทำหลักเกณฑและมาตรฐานตาง ๆ รวมถึงมีการนำระบบ Digital ID ไปใชกับการใหบริการของ

หนวยงานภาครัฐบางสวน อยางไรก็ตาม ผูใชงานยังคงประสบปญหาในการใชงานจริง เชน การเรียกขอสำเนา

เอกสารยืนยันตัวตน โดยหนวยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนบางสวนยังไมมีอุปกรณท่ีรองรับการลงทะเบียน

ผานระบบดิจิทัล ดังนั้นภาครัฐจึงตองดำเนินการตอเนื่องเพื่อใหประชาชนมีบัญชีผูใชงาน Digital ID 

ท่ีมีความนาเช่ือถือสูงไดโดยสะดวก และสงเสริมการใชระบบ Digital ID ในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
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4) การพัฒนาแพลตฟอรมกลางสำหรับบริการรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่ออำนวย

ความสะดวกใหแกกลุมผูใชงานที่ตองทำธุรกรรมกับภาครัฐเปนจำนวนมาก เชน การพัฒนาระบบบัญชี

อิเล็กทรอนิกสกลางเพ่ือนำขอมูลผูใชมาตอยอดการใหบริการแบบเจาะจง การพัฒนาระบบ Single Sign-On 

สำหรับบริการภาครัฐออนไลน และการพัฒนาระบบนำทาง “Step-by-Step Navigation” เพ่ืออำนวย

ความสะดวกในการขอรับบริการตลอดทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ เปนตน ตัวอยางการพัฒนาที่สำคัญ 

ไดแก ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกสกลางของสหราชอาณาจักร หรือ GOV.UK Account ซ่ึงชวยอำนวยความสะดวก

ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการทั้งหมดของภาครัฐอยางไรรอยตอ อีกทั้งยังไดรับการเสนอขอมูล

และบริการที่ตรงกับความตองการและมีระบบนำทางบนเว็บไซต GOV.UK ที่ไดรับการออกแบบเพื่อให

ความชวยเหลือหรือคำแนะนำแกผูรับบริการในทุกขั้นตอน

ในกรณีของประเทศไทย ไดมีการพัฒนาแพลตฟอรมกลางเพ่ือใหบริการรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 

เชน ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) และระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกลาง (MailGo 

Thai) แตยังจำเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหระบบงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และตอยอดพัฒนาระบบ 

Single Sign-On เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ ลดการกรอกขอมูลซ้ำ และลดการสงเอกสาร

ในรูปแบบกระดาษหรือโทรสาร รวมถึงประชาสัมพันธใหหนวยงานและบุคลากรของรัฐใชงานในวงกวาง 

5) การสรางชุดเทคโนโลยีสำหรับหนวยงานภาครัฐ หรือ ชุดบริการและโครงสรางพ้ืนฐานดาน

ดิจิทัลทั่วไป เชน การพัฒนาแพลตฟอรมพื้นฐานที่หนวยงานภาครัฐสามารถใชงานรวมกันได การพัฒนา

มาตรฐานรวม การพัฒนาแอปพลิเคชัน การใชเทคโนโลยีและซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open Source) 

เปนตน ตัวอยางการพัฒนาท่ีสำคัญไดแก Singapore Government Tech Stack (SGTS) ของรัฐบาล

สิงคโปร ซึ่งใหบริการซอฟตแวรและโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญตาง ๆ สำหรับหนวยงานภาครัฐนำไปใช

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการดิจิทัล

ในกรณีของประเทศไทย ไดมีการพัฒนาระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and 

Cloud service: GDCC) ที่นอกจากจะใหบริการโครงสรางพื้นฐานคลาวด ยังมีบริการเสริมอื่นๆ เชน AI 

IoT และ ขอมูลเปด (Open Data) สำหรับหนวยงานภาครัฐนำไปประยุกตใชตอยอดพัฒนาบริการใหแก

ประชาชน เปนตน อยางไรก็ตาม ภาครัฐตองดำเนินการจัดสรรบริการใหเพียงพอกับความตองการของ

หนวยงาน และเพิ่มเติมบริการพื้นฐานกลางประเภทอื่นๆ ที่หนวยงานภาครัฐสามารถใชรวมกันได เชน 

การจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอ (Register) การแจงเตือน (Notify) การพิสูจนและยืนยันตัวตน (Verify) 

และการชำระคาธรรมเนียม (Payment) เปนตน 
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6) การเปดเผยขอมูลและการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหประชาชนมีชองทางที่หลากหลาย 

และมีประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลและตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ รวมถึงรวมตัดสินใจ

ในกิจการตางๆ เพ่ือสรางความโปรงใส และการสรางสภาพแวดลอม (Ecosystem) ใหมท่ีภาครัฐ ภาคธุรกิจ

และภาคประชาชนสามารถรวมมือกันไดและมีการรับฟงความเห็นจากประชาชน เพื่อสรางและพัฒนา

นวัตกรรมบริการที่ดีขึ้นรวมกับภาคประชาชน (Co-creating) ตัวอยางการพัฒนาที่สำคัญ ไดแก ระบบ 

e-People ของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเปนระบบจัดการเรื่องรองเรียนของประชาชนตอหนวยงานรัฐ ที่มี

การจัดหมวดหมูอัตโนมัติทำใหขอรองเรียนถูกสงตอไปยังหนวยงานท่ีเหมาะสม และสามารถจัดการขอรองเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนเก่ียวกับ

การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐ

ในกรณีของประเทศไทย ไดมีการพัฒนาชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐ และเร่ิมมีการพัฒนาชองทาง

ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในดานกฎหมาย ไดแก ระบบกลางดานกฎหมาย (Law 

Portal)  ท่ีรวบรวมขอมูลทางดานกฎหมายของประเทศ และเปนชองทางสำหรับรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนและภาคสวนตางๆ อยางไรก็ตาม การเขาถึงขอมูลสำหรับแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบ

ประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ เชน กระบวนการจัดทำงบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจางยังมีจำกัด

ดังน้ัน เพ่ือสรางความเช่ือม่ันในรัฐบาลผานธรรมาภิบาลขอมูลและการมีสวนรวมของประชาชน จึงจำเปน

อยางย่ิงท่ีตองสงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลภาครัฐและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

และตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐในขอบเขตที่กวางขึ้น

7) การเสริมสรางความแข็งแรงดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร และการเตรียมความพรอม

ภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร โดยการปรับปรุงมาตรฐานดานความปลอดภัย

ใหทันสมัย การพัฒนาขีดความสามารถของภาครัฐ การสรางความตระหนักในหมูประชาชนทั่วไป และ

การตรวจสอบความตองการดานความปลอดภัยแตแรกเริ่ม รวมทั้งกระตุนการพัฒนานวัตกรรมดาน

การบริหารจัดการภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยใหภาค

เอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาผลผลิตและการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึน ตัวอยาง

แนวทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศผูนำดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรอยางเอสโตเนียให

ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยโดยการออกแบบ (Secure by Design) เชน การออกแบบ

สถาปตยกรรม X-Road บนแนวคิดระบบกระจายศูนย (Decentralization) เพ่ือกระจายความเส่ียงจาก

ภัยคุกคามไซเบอร ควบคูไปกับการสรางความตระหนักใหแกผูใชงานและการบังคับใชกฎระเบียบดาน

ความม่ันคงปลอดภัยอยางเครงครัดภายใตการกำกับดูแลของหนวยงาน Information System Authority

(RIA) เปนตน

ในกรณีของประเทศไทย ภัยคุกคามไซเบอรรูปแบบตางๆ มีการพัฒนา และเปล่ียนแปลงรูปแบบอยางตอเน่ือง

หนวยงานภาครัฐจึงตองเตรียมความพรอมในการรับมือ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี และ

ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการสรางแพลตฟอรมใหบริการภาครัฐท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย มีกลไก

ปกปองและคุมครองขอมูล รวมถึงเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบ
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8) การใชเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางดิจิทัล
ใหกับเจาหนาที่รัฐใหทันตอเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล 

และการสงเสริมทักษะดิจิทัลข้ันสูง เพ่ือรองรับนวัตกรรมใหม และสนับสนุนใหผูเช่ียวชาญท่ีไมใชสายงาน

ดิจิทัลเขาใจถึงความเปนไปไดในการทำงานในรููปแบบใหม หรือในรูปแบบที่แตกตางจากเดิม

ในกรณีของประเทศไทย ไดมีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล หรือ Thailand Digital 

Government Academy (TDGA) ภายใตการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือดำเนินการ

สงเสริม สนับสนุน ใหบริการวิชาการ และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรูความสามารถของเจาหนาท่ี

ของรัฐ เพ่ือรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมท้ังมีการสงเสริมการใชนวัตกรรมดิจิทัลสูหนวยงานทองถ่ิน 

อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทำใหเจาหนาท่ีรัฐมีความจำเปนตองพัฒนาทักษะ

และความรูดานดิจิทัลอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อใหเจาหนาที่รัฐสามารถใชและเขาใจเทคโนโลยีดิจิทัล

จึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีตองสงเสริมศักยภาพและวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากรภาครัฐ

9) การเปน Agile Government หรือภาครัฐท่ีมีการปรับตัวและมีความยืดหยุนมากข้ึน ซ่ึงรวมถึง

การกำหนดนโยบาย กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจางและบุคลากร ทั้งนี้การปรับปรุงกระบวนการภาครัฐ

จะมีการกำหนดรูปแบบการทำงานระหวางหนวยงาน และบทบาทการสนับสนุนของหนวยงานกลาง โดย

การนำระบบดิจิทัลมาลดข้ันตอน ลดกระบวนการทำงาน ลดงานเอกสาร และมีการจัดลำดับการปรับปรุง

ตามความสำคัญของกระบวนงานและจัดกลุมความสำคัญของหนวยงานท่ีใหบริการ ตัวอยางแนวทางการพัฒนา

ที่สำคัญ ไดแก ยุทธศาสตรการปรับปรุงกระบวนงานภาครัฐของแผน Digital Government Blueprint 

2023 ท่ีเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมๆ  และการปฏิรูปการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีเก่ียวกับดิจิทัล 

(Digital Procurement Reform) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพ่ือใหเอ้ือตอการทำงานรวมกับภาคเอกชน

ในกรณีของประเทศไทย ไดมีการดำเนินการพัฒนาระบบนิเวศดานกฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลท้ังการปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ หากแตเปนการดำเนิน

การที่ตองใชระยะเวลา จึงตองอาศัยการดำเนินการที่ตอเนื่อง นอกจากนั้น ภาครัฐไทยยังจำเปนตองเรง

ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ใหมีความยืดหยุน

และคลองตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถรับมือกับความทาทายใหมๆ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

เทคโนโลยีสมัยใหมไดอยางทันทวงที
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10) การพัฒนาดานเทคโนโลยี องคกร และกฎหมายท่ีเก่ียวของในดานขอมูล เพ่ือใหประชาชน

สามารถทราบไดวาขอมูลสวนตัวที่จัดเก็บโดยภาครัฐถูกนำไปใชโดยหนวยงานใด เมื่อใด และเพื่อ

วัตถุประสงคใด โดยภาครัฐตองสรางความไววางใจและปรับปรุงกลยุทธในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใชในการระบุอัตลักษณบุคคล รวมถึงวางแผนในการใชงานในกรณีเรงดวน ดังตัวอยางในกรณีีของสหภาพ

ยุโรปท่ีมีการออกกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) 

สงผลใหทุกภาคสวนไมเวนแมแตภาครัฐ ตองเรงใหความสำคัญกับการปรับปรุงแนวปฎิบัติดานขอมูล

สวนบุคคล

ในกรณีของประเทศไทย ไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือคุมครอง

และใหสิทธิกับเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมถึงไดสรางมาตรฐานใหกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการใชขอมูล หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ตาม ภาครัฐยังตองเรง

สรางความรูความเขาใจใหแกเจาหนาที่ภาครัฐเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงสรางความตระหนักรูถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลใหแกประชาชน เพื่อเปดโอกาสให

สามารถพัฒนานวัตกรรมการใชขอมูลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไดอยางถูกตอง
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4
Gartner, Inc. (2021). Top Technology Trends in Government for 2021. Available from: https://www.gartner.com/en/doc/

742950-top-technology-trends-in-government-for-2021

 ความทาทายท่ีหนวยงานภาครัฐตองเผชิญ ท้ังจากความตองการรูปแบบการดำเนินงานท่ียืดหยุนมากข้ึน เพ่ือรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เชน การแพรระบาดของโควิด-19 นำมาซึ่งแนวโนมการใชขอมูล

และเทคโนโลยีเพื่อสรางความไววางใจ เสริมความคลองตัว และเพิ่มความยืดหยุนดานการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

โดยบริษัทวิจัย Gartner ไดสรุป 10 แนวโนมเทคโนโลยีสำคัญสำหรับภาครัฐ4  ไวดังนี้

แนวโนมเทคโนโลยีในภาครัฐ
(Top Technology Trends in Government)

1

2

3

4

การเรงปรับปรุงระบบใหมีความทันสมัย (Accelerated Legacy Modernization) 
ภาครัฐควรเรงปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชันหลักท่ีสำคัญใหทันสมัย โดยเรงผลักดันการเปล่ียนผานไปสูสถาปตยกรรม

โมดูลาร (Modular Architecture) และประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ อาทิ คลาวดสาธารณะ การบริหารจัดการ API

และ Software-defined Networking เพื่อสรางความยืดหยุนและความคลองตัวใหกับระบบ

เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได  (Adaptive Security)
แนวทางการรักษาความปลอดภัยแบบปรับตัวไดมองวาความเสี่ยง ความไววางใจ และความปลอดภัยเปน

กระบวนการที่ตอเนื่องและปรับได ภาครัฐจึงตองคาดการณ ปองกัน ตรวจจับ และตอบสนองตอภัยคุกคาม

ทางไซเบอรอยางไมหยุดนิ่ง

การใหบริการแบบ Anything as a Service (XaaS)
การจัดหาบริการตางๆ บนคลาวด ซึ่งรวบรวมบริการทางธุรกิจและไอทีแบบครบวงจรในรูปแบบของการสมัคร

สมาชิก (Subscription Basis) เปนทางเลือกสำหรับภาครัฐ ในการเรงปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเดิมให

ทันสมัย ขยายขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐ และลดระยะเวลาในการสงมอบบริการ

บริการสำหรับจัดการในรายกรณี (Case Management as  a Service)
การจัดการรายกรณีเปนรูปแบบการทํางานใหมที่สงเสริมบูรณาการภาครัฐ โดยใชหลักการออกแบบผสมสาน

เพื่อแทนที่ระบบการจัดการเคสแบบเดิมดวยแนวทางแบบ Building Blocks ที่มีการออกแบบบริการใหสามารถ

แยกสวนและประกอบกันไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสามารถแบงปนใหหนวยงานรัฐนำไปใชและทำงานรวมกันได
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6

5

7

8

9

10

การระบุตัวตนทางดิจิทัล (Citizen Digital Identity)
การระบุอัตลักษณบุคคลผานชองทางดิจิทัลมีความสำคัญอยางย่ิงในการเขาถึงและไดรับบริการตางๆ ในปจจุบัน

ภาครัฐจึงตองเรงสรางความไววางใจ และเชื่อมโยงขอมูลประจำตัวดิจิทัลของประชาชนมาใชเพื่อจัดการกับ

กรณีสำคัญเรงดวนตางๆ มากขึ้น

การผสานรวมองคกรภาครัฐ (Composable Government Enterprise)
การใชหลักการออกแบบผสมผสาน ซ่ึงชวยใหเพ่ิมความสามารถดานการทำงานและปรับตัวใหเขากับความตองการ

ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น

การแบงปนขอมูลทางโปรแกรม (Data Sharing as a Program)
ภาครัฐมีการแบงปนขอมูลในรูปแบบเฉพาะกิจ หากแตในทางกลับกัน การสรางโปรแกรมแบงปนขอมูลเปนแนวทาง

ที่มีความเปนระบบ และชวยใหสามารถปรับขนาดและนำกลับมาใชใหมไดตามความเหมาะสม

การบริการสาธารณะแบบไฮเปอรคอนเนค (Hyperconnected Public Service) 
การนำเทคโนโลยี เคร่ืองมือ และแพลตฟอรมท่ีหลากหลาย อาทิ ปญญาประดิษฐ (AI) การเรียนรูของเคร่ืองจักร 

(Machine Learning) และ Robotic Process Automation (RPA) มาใชพัฒนากระบวนการและบริการ

สาธารณะใหอยูในรูปแบบอัตโนมัติมากท่ีสุด โดยลดการใชแรงงานคนใหนอยท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน และ

ลดตนทุนในการดำเนินการ

การวิเคราะหเชิงปฏิบัติการ (Operationalized Analytics)
การนําเทคโนโลยีท่ีขับเคล่ือนดวยขอมูลมาใชอยางมีกลยุทธและเปนระบบ เชน ปญญาประดิษฐ (AI) การเรียนรู

ของเคร่ืองจักร (Machine Learning) และการวิเคราะหข้ันสูง (Advanced Analytics) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และชวยการตัดสินใจใหดีขึ ้น

การมีสวนรวมของประชาชนหลายชองทาง (Multichannel Citizen Engagement) 
การนำเทคโนโลยีมาใชอำนวยความสะดวกในการเขาถึงประชาชน โดยสรางชองทางท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ

เพ่ือสงเสริมปฏิสัมพันธสองทางระหวางภาครัฐและประชาชน และชวยใหส่ือสารกับกลุมเปาหมายไดอยางตรงจุด
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3.2 สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

5
United Nations (2020). E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. Available

from: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020

อันดับและคาคะแนนดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทยในการจัดลำดับขององคการสหประชาชาติ

E-Government Development Index (EGDI)
คาคะแนนดัชนียอยของประเทศไทย

25592557 2561 2563 2565

0.56

0.46

0.65

0.75

0.77

อันดับ
77

อันดับ
102

อันดับ
73

อันดับ
57

อันดับ
55

ท่ีมา : องคการสหประชาชาติ

ป

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ระบุเปาหมาย ป 2566 - 2570 ประเทศไทยตองอยูในกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนา

ดานรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 50 อันดับแรกในการจัดลำดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสขององคการสหประชาชาติ

(E-Government Development Index: EGDI) โดยจากการศึกษาผลการสำรวจในป 2565 พบวา 

ประเทศไทยมีคะแนนและอันดับสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผลการสำรวจ ในป 2563 โดยไดรับการปรับอันดับข้ึน

จากอันดับท่ี 57 เปนอันดับท่ี 55 จาก 193 ประเทศ ซ่ึงเปนการยกระดับข้ึนจากประเทศในกลุมท่ีมีการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง มาอยูในกลุมท่ีมีการพัฒนาในระดับสูงมาก รวมกับอีก 60 ประเทศ และยังถือได

วาเปนอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร ซึ่งอยูในอันดับที่ 12 ของโลก และมาเลเซีย อันดับที่ 53  

และเม่ือพิจารณาคะแนนในแตละดาน พบวา ดานท่ีมีคะแนนเพ่ิมข้ึน จากปกอน ไดแก โครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index: TII) และทุนมนุษย (Human Capital 

Index: HII) การใหบริการออนไลน (Online Service Index: OSI) มีคะแนนปรับลดเพียงเล็กนอย แสดง

ใหเห็นวา การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนผลมาจากการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่รองรับเขาถึงขอมูลและบริการภาครัฐผานชองทางออนไลนของประชาชน5 และการพัฒนาทุนมนุษย

ดานดิจิทัลที่จำเปนตอการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และความสามารถในการใชบริการภาครัฐผาน

ระบบดิจิทัล

2563256125592557 2565

HCI

OSI
0.4409 0.5507 0.6389 0.7941

0.6640

0.6942

0.7903

0.7751
0.7879 0.7338

0.7763

TII

0.2843

0.4117

0.5338

0.7004
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เเผนภาพระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ

ท่ีมา : สำนักงาน ก.พ.ร.

6
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2564). รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประจำป 2564. สืบคนขอมูลจาก:

  http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ-ประจำป-2564.pdf

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ

ระดับความพึงพอใจดานบริการชองทางออนไลน

2559 2560 2562 2564
ป

72.80%

75.42%

84.75%
84.81%

79.76%

 ในขณะเดียวกัน ผลการจัดอันดับดัชนีการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Participation Index 

(EPI) ในรายงานผลการสำรวจฉบับเดียวกันพบวา ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 18 ในป 2565 ปรับตัวดีขึ้น

จากอันดับท่ี 51 ในป 2563 พัฒนาข้ึนมา 33 อันดับ สะทอนระดับการมีสวนรวมของประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส

ที่พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในประเด็นความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการภาครัฐ พบวา มีระดับ

ความพึงพอใจตอบริการภาครัฐในภาพรวมสูงขึ้นทุกป โดยลาสุดในป 2564 มีระดับความพึงพอใจอยูที่รอยละ 

84.81 เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนาท่ีอยูท่ีรอยละ 84.75 โดยมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีใหบริการมากท่ีสุด รองลงมา

ไดแก ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และดานขั้นตอนและระยะเวลาตามลำดับ ทั้งนี้ หากพิจารณา

เฉพาะระดับความพึงพอใจดานบริการชองทางออนไลนพบวา ในป 2564 อยูที่รอยละ 79.766
 

หมายเหตุ : จากผลการสำรวจป 2565 พบวา ประเทศไทยมีอันดับ EPI สูงขึ้น เปนอันดับที่ 18 พัฒนาขึ้นมา 33 อันดับ 

        

40



แผนภาพจำนวนบริการและบริการดิจิทัลของหนวยงาน

2562ป

59.2%
56.6%

59.6%

1,503

1,999

1,101

2563 2564

7
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน). รายงานบทวิเคราะหระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยป 2561 - 2564

โดยเปนการเปรียบเทียบขอมูลเฉพาะหนวยงานที่มีการตอบแบบสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลทุกป จึงทำใหสามารถนำผลการสำรวจมาเปรียบเทียบกันได

บริการที่อยูในรูปแบบดิจิทัล (บริการ)

สัดสวนบริการที่อยูในรูปแบบดิจิทัล (%)

 นอกจากนี้ จากการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยป 
2561 -  25647 ซ่ึงทำการสำรวจหนวยงานระดับกรมท้ังหมด 315 หนวยงาน ผลการสำรวจระบุไดวา ในภาพรวม
หนวยงานภาครัฐมีแนวโนมปรับตัวดานดิจิทัลมากข้ึน และมีความแตกตางของคะแนนระหวางหนวยงานท่ีนอยลง 
โดยผลการสำรวจจำแนกตามตัวชี้วัด 6 เสาหลัก และเรียงลำดับตามความพรอมรัฐบาลดิจิทัลจากอันดับสูงสุด
ไปต่ำสุดมีประเด็นที่นาสนใจสรุปได ดังนี้

 ตัวชี้วัดอันดับที่ 1 ดานบริการภาครัฐ (Public Services) หนวยงานระดับกรมโดยรวมทำคะแนน

อยูในระดับ High และ Very high สูงท่ีสุด และมีความโดดเดนในตัวช้ีวัดดานน้ีมากท่ีสุด จากผลการสำรวจพบวา 

จำนวนบริการท่ีอยูในรูปแบบดิจิทัลมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน จาก 1,503 บริการ ในป 2562 เปน 1,999 บริการ ในป 

2564 แตสัดสวนการยกระดับบริการเปนดิจิทัลมีอัตราคงที่อยูที่ราวรอยละ 60 โดยในป 2564 มีสัดสวนบริการที่

อยูในรูปแบบดิจิทัล คิดเปนรอยละ 56.6 
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18.26%

งานบริหาร
จัดการพัสดุ

27.80%

งานติดตามและ
ประเมินผล

25.31%

งานติดตอ
สื่อสาร

6.22%

งานตรวจสอบ

6.64%

งานจัดการ
ประชุม

27.60%

งานสารบรรณ

4.98%

งานเลขานุการ

3.73%

งานสถานที่
และยานพาหนะ

งานทรัพยากร
บุคคล

51.04% 52.70%
49.38%

งานบริหาร
งบประมาณ

งานการเงิน
การบัญชี

77.18%

งานจัดซื้อจัดจาง

2562 2563 2564

แผนภาพสัดสวนหนวยงานที่มีอุปกรณโครงสรางพื้นฐาน
ในดานตาง ๆ ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการใชงานจริง

โครงสรางพื้นฐาน
ทางดานฮารดแวร

Hardware

โครงสรางพื้นฐาน
ทางดานซอฟตแวร

 Software

โครงสรางพื้นฐาน
ทางดานเซิรฟเวอร

และเน็ตเวิรค

Server และ Network

2563
ป

52.28% 53.53%
47.30%

56.85%

59.34%
61.83%

2564 2563 2564 2563 2564

 ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure

and Efficient Infrastructure) เปนดานท่ีหนวยงาน

ระดับกรมทำคะแนนไดโดดเดนรองลงมา โดยจาก

ผลการสำรวจพบวา สัดสวนหนวยงานที่มีอุปกรณ

โครงสรางพ้ืนฐานเพียงพอ และเหมาะสมกับการใชงาน

จริงนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกดาน โดยโครงสราง

พ้ืนฐานดานซอฟตแวรมีแนวโนมความพรอมเพ่ิมข้ึน

มากท่ีสุด (9.55%) รองลงมา ไดแก ดานเซิรฟเวอร

ดานเน็ตเวิรค และดานฮารดแวร ซ่ึงยังคงมีแนวโนม

ความพรอมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น (2.49%

และ 1.25% ตามลำดับ)

เเผนภาพสัดสวนหนวยงานที่มีระบบบริหารจัดการภายใน
ที่เปนดิจิทัล โดยมีการใชระบบกลางของภาครัฐ

 ตัวชี้วัดอันดับที่ 3 ดานการบริหาร

จัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) จาก

ผลการสำรวจพบวา หนวยงานสวนมากมีการปรับใช

ระบบบริหารจัดการภายในท่ีเปนดิจิทัลแลว โดยจะ

เปนการดำเนินงานเองภายในเปนสวนใหญ ทวายัง

มีแนวโนมในการปรับใชระบบกลางภาครัฐเพ่ิมมาก

ขึ้นอยางมีนัยสำคัญในบางประเภทงาน เชน งาน

ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงิน

และการบัญชีี และงานจัดซื้อจัดจาง เปนหลัก
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แผนภาพการพัฒนาของทักษะดิจิทัลของบุคลากร

ชองทางการเปดเผยขอมูล

86.7%

67.2% 67.2%

92.9%
95.0%

65.6%

สัดสวนการเปดเผยขอมูลของหนวยงานในแตละป

88.4%

66.8%

69.7%

การเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน การเปดเผยขอมูลผานชองทางอื่นๆ

แผนภาพสัดสวนการเปดเผยขอมูลและชองทางการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐ

2562
ป

2563 2564

 ตัวชี้วัดอันดับที่ 4 ดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/ Practices) หนวยงานระดับกรมทำคะแนน

ไดในระดับปานกลาง โดยจากผลการสำรวจพบวา สัดสวนการจัดทำแผนดานดิจิทัลของหนวยงานมีแนวโนมที่สูงขึ้น และ

ในสวนของการดำเนินการเปดเผยขอมูล พบวา สัดสวนของหนวยงานที่มีการเปดเผยขอมูลบนชองทางตาง ๆ มีแนวโนมที่

สูงขึ้นทั้งชองทางเว็บไซตของหนวยงาน และชองทางอื่น ๆ ในขณะที่สัดสวนของหนวยงานที่มีการเปดเผยขอมูลในแตละปนั้น

ยังมีจำนวนที่ไมแนนอน

 ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 5 ดานศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities) เปนตัวช้ีวัดท่ีโดดเดนนอย

เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่น โดยจากผลการสำรวจพบวา คาเฉลี่ยบุคลากรทุกหนวยงานในทุก ๆ ทักษะเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม

ทักษะตาง ๆ ยังคงถูกจัดอยูท่ีระดับคะแนน 3 จากระดับคะแนนสูงสุด 5 ซ่ึงตามนิยามของแบบสำรวจ ถือเปนระดับท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ไดเพียงขั้นพื้นฐานเทานั้น

1. ทักษะดาน Digital Literacy

2. ทักษะดาน Digital Governance, Standard,
     and Compliance
3. ทักษะดาน Digital Technology

4. ทักษะดาน Internal Integration and Service Design

5. ทักษะดาน Strategic and Project Management

6. ทักษะดาน Digital Leadership

7. ทักษะดาน Digital Transformation
8. ทักษะดาน Cyber security

3.45

2561 2562 2563 2564 %การเพิ่มขึ้นตอปยอนหลัง

3.57 3.64 3.75 2.77%

3.41 3.57 3.54 3.56 1.43%

3.40 3.53 3.57 3.66 2.52%

3.27 3.40 3.42 3.54 2.69%

3.51 3.60 3.55 3.60 0.84%

3.44 3.49 3.53 3.56 1.18%
3.38 3.53 3.53 3.57 1.83%

3.40 3.65- - 7.20%
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 นอกจากน้ี จากผลการสำรวจดังกลาว มีประเด็นดานขอมูลท่ีจำเปนตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีไดรับการวิเคราะห

ความพรอมเพ่ิมเติม ดังน้ี

 ดานการไดมาของขอมูล มีการจัดเก็บขอมูล เชื่อมโยงขอมูล และใชเทคโนโลยีเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลมากขึ้น

 ดานการจัดการขอมูล มีการอัพเดทขอมูลแบบเรียลไทม และรายวัน มีการทำ Data Cleansing กอนจัดเก็บ

 ขอมูลมีการปรับใช Data Warehouse และ Data Lake เพิ่มขึ้น แตในอัตราสวนที่ลดลง

 ดานการวิเคราะหขอมูล ยังเนนการวิเคราะหแบบ Descriptive Analysis เปนหลัก ซ่ึงถือวาเปนเพียงข้ันพ้ืนฐาน

 ดานการเชื่อมตอขอมูล การจัดทำแพลตฟอรมเพื่อใหหนวยงานอื่นสามารถเขาใชมากขึ้น

 ดานการใชประโยชนจากขอมูล มีการใชประโยชนจากขอมูลขอเสนอแนะมาใชปรับปรุงบริการ แตสัดสวน

 การนำขอมูลเปดไปใชประโยชนโดยหนวยงานภายนอก และการพัฒนาตอยอดบริการยังไมมีนัยสำคัญ

 ดานธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลขอมูล มีหนวยงานท่ีมีแนวโนมพัฒนาท้ัง 6 ดานในเร่ืองธรรมาภิบาลขอมูล

 เมื่อเทียบกับป 2563 เพิ่มสูงขึ้น แตสัดสวนโดยรวมยังถือวานอย เนื่องจากมีสัดสวนหนวยงานจัดทำแลวเสร็จ

 ในแตละดานอยูระหวาง 10-30% เทาน้ัน โดยมีหนวยงานรัฐท่ีจัดทำขอมูลตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

 แลวเสร็จเพียงรอยละ 0.3 ในป 2563 และรอยละ 4 ในป 2564

การปองกันขั้นพื้นฐาน เชน การใส
password เพื่อปกปองไฟล

การใช Security Control เพื่อนำมา
จัดการขอมูล และการทำงานภายใน

25.31%

45.23% 46.89%
44.81%

25642563
ป

2563 2564

แผนภาพสัดสวนการปรับใช
เทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อสรางความปลอดภัย

และความนาเชื่อถือในการทำงาน

1

2

3

4

5

6

 ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 6 ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) เปนตัวช้ีวัดท่ี

หนวยงานระดับกรมทำไดโดดเดนนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับตัวช้ีวัดอ่ืน โดยเฉพาะในดานการปรับใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางความปลอดภัย

และความนาเช่ือถือในการทำงานตางๆ (Trusted Protocol) ซ่ึงจากผลการสำรวจพบวา มีการปรับใชเทคโนโลยีโดยรวมคอนขางนอย

แมเปนการใชเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน เชน การใส Password เพ่ือปกปองไฟล และมีการใช Security Control เพ่ือนำมาจัดขอมูล

การทำงานภายใน
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ความกาวหนาในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วิวัฒนาการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

IT2000 การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ

ฉบับที่ 8 (2540-2544)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ

ฉบับที่ 9 (2545-2549)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ

ฉบับที่ 10 (2550-2554)

• พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ

  ราชการ พ.ศ. 2540

แผน ICT ฉบับที่ 1 (2545-2549) แผน ICT ฉบับที่ 2 (2552-2556)

• เครือขายไทยสาร

• GINet

• ซื้อ-ขายหลักทรัพยออนไลน

• ระบบฝาก-ถอนเงินแบบตางสาขา

• บริการสืบคนทะเบียนพานิชย

  และงบดุลออนไลน

• Smart Card

• ระบบชำระภาษีออนไลน

• GFMIS

• e-Passport

• e-Procurement

• ริเริ่มโครงการ GDX

• โครงการพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน

  ซอฟตแวรกลางเพื่อบริหารของภาครัฐ

• National Spatial Data Infrastructure

• โครงการจัดตั้งสถาบัน e-Government

• ระบบ ITMX

• ระบบ NSW

• ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

• G-Cloud

• GIN

• GIN Conference

ที่มา: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2565)

• พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง

  อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

• พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ

  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

• พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

• พ.ร.ฎ. ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำ

  ธุรกรรมทางอิเล็กส์ทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

2540 2545 2550

• พ.ร.ฎ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำ

  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
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e-Government Digital Government
Transformation

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ

ฉบับที่ 11 (2555-2559)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ

ฉบับที่ 12 (2560-2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ

ฉบับที่ 13 (2566-2570)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• Law Portal

• Digital ID และ e-Signature  

• Data Governance

• Health Link

• ThailandPlus

• Digital Transcript

• E-Workforce Ecosystem

• One Identification : ID One SMEs

(ร่าง) แผน ICT ฉบับที่ 3 (2557-2561)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ชวงที่ 1 (2559-2561)

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ชวงที่ 2 (2560-2564)

• การออกสำเนาทะเบียนการคา

  เปนสิ่งพิมพผานธนาคาร

• G-Cert

• e-Payment

• ระบบภาษีไปไหน

• มาตรฐานเว็บไซตเวอรชัน 2.0

• ระบบ PromptPay

• GDX

• Biz Portal

• Data.go.th

• พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก

  ในการพิจารณาขออนุญาตของ

  ทางราชการ พ.ศ. 2558

• พ.ร.บ การปฏิบัติราชการ

  ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

• พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

  และสังคม พ.ศ. 2560

• พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ

  คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

• พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการ

  ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

• พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

• พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย (2563-2565)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย (2566-2570)

2555 2560 2565
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 จากการดำเนินงานตามแผนพฒันารฐับาลดจิิทลั

ของประเทศไทย พ.ศ. 2563–2565 พบวา ในป 2565 

ภาพรวมการดำเนินงานของโครงการตามแผนฯ จาก

จำนวน 41 โครงการ มโีครงการทีม่กีารดำเนนิงานทัง้สิน้ 37 

โครงการ คิดเปนรอยละ 90.24 และมีโครงการที่ไม มี

การดำเนินงาน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.76

โดยผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในแตละยุทธศาสตร เปนดังนี้

• ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 17 โครงการ 

มีการดำเนินการ 16 โครงการ ไมมีผูดำเนินงาน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 94.11

• ยุทธศาสตรท่ี 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 8 โครงการ

มีการดำเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100

• ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของรัฐ จำนวน 11 โครงการ 

มีการดำเนินการ 8 โครงการ ไมมีการดำเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.72

• ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 5 โครงการ 

มีการดำเนินการ 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 100

 โครงการที่ไมมีผูดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการแพลตฟอรมบริการเพื่อบริหารจัดการ

แรงงานขามชาต ิ (2) การจดัทำขอมลูประวัตกิารศกึษาและการทำงานของบคุลากรภาครฐัและประชาชน (3) การพัฒนา

แพลตฟอรมสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ (ERP) และ (4) การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการประยุกตใช 

Digital Twin ในภาครัฐสำหรับการสรางแบบจำลองเมืองเพื่อการบริหารจัดการทองถิ่น 

มีการดำเนินการ

ไมมีการดำเนินการ

90.24

โครงการที่ไมมีผูดำเนินการ

จำนวน 4 โครงการ

9.76

แผนภาพภาพรวมการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
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 การประเมินผลการดำเนินงานตามเปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนฯ ที่ไดกำหนดไว 4 เปาหมาย 

โดยยึดถือหลักการสำคัญ 3 ประการ ไดแก (1) ความสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของแผนระดับชาติตางๆ 

ทีเ่กีย่วของ รวมถงึแผนทีเ่ก่ียวกับการพฒันารัฐบาลดจิิทลั (2) การยดึหลกัแนวทางและวิธกีารตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. 

การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ (3) การตอบโจทยเพื่อแกไขปญหาหรือลด

อุปสรรคของภาครัฐในการบริหารงานและใหบริการประชาชนดวยดิจิทัล ผานการขับเคลื่อนในกลุมเปาหมายที่สำคัญ 

6 กลุมเปาหมาย (Focus Areas) ไดแก (1) การศึกษา (2) สุขภาพและการแพทย (3) การเกษตร (4) ความเหลื่อมล้ำ

ทางสิทธิสวัสดิการประชาชน (5) การมีสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบไดของประชาชน และ (6) การสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) พบผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ดังนี้

 ในการดำเนนิโครงการตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั มตีวัอยางโครงการทีป่ระสบความสำเรจ็และมกีารดำเนนิ

งานที่ตรงตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ดังนี้

โครงการ เปาหมายตามแผนฯ ผลการดำเนินงาน สอดคลอง/ตรงตาม
พ.ร.บ. การบริหารงานฯ

การพัฒนาแพลตฟอรมการให
บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 

(Citizen Platform)

60 บริการ 60 บริการ มาตรา 12 (1) (2)

50,000 คน/ป 524,989 คน/ป มาตรา 12 (6)

ประโยชนจากการใชบริการ • จำนวนผูใชงานเพิ่มขึ้น 
รอยละ 33.70 
(เทียบจากป 2564) 

• 40 บริการ 
• ธุรกรรม 1,135 ครั้ง/ป
• ชุดขอมูลจำนวน 1 ชุด 

มาตรา 11

ประโยชนจากการใชบริการ • สำนักงานพาณิชยจังหวัด
ทั่วประเทศ มีการใช 
Digital Signature 
76 แหง 

มาตรา 12 (4)

ประเด็นมุงเนนที่สำคัญ • รายงานความกาวหนาการ
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การเปนรัฐบาลดิจิทัล 1 ฉบับ 

• รายงานเบื้องตนการพัฒนา
หนวยงานในการใชกฎหมาย
สงเสริมการเปนรัฐบาลดิจิทัล
อยางสมบูรณแบบ 1 ฉบับ

สอดคลองตาม
วัตถุประสงค พ.ร.บ. 

การบริหารงานฯ

1

การพัฒนาทักษะ ทัศนคติและ
ความสามารถบุคลากรภาครัฐ

ทางดานดิจิทัล

2

ระบบรับคำขออนุญาต
เพื่ออำนวยความสะดวกให

ภาคธุรกิจ การพัฒนาชองทาง
การใหบริการภาคธุรกิจ

แบบเบ็ดเสร็จ 
(Business Portal) 

3

การพัฒนาระบบการยืนยัน
และพิสูจนตัวตนทางดิจิทัล 
(Digital ID & Signature) 

สำหรับนิติบุคคล

4

การปรับปรุงหรือแกไขกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อเพิ่ม
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

นโยบายรัฐ 

5
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน

ลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการ
และสวัสดิการของประชาชนดวยขอมูล
และบริการผานชองทางดิจิทัลสำหรับ
ประชาชนทุกกลุมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

เพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนัให
กับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของไทย ดวยการบรูณาการ
กลไกภาครัฐในการสนับสนุนใหเกิดการ
อำนวยความสะดวกแกการประกอบธรุกจิ
ผานชองทางดิจิทัล

การทำงานของภาครัฐมีความโปรงใส
ตรวจสอบไดดวยการปรบัปรงุขอมูลตาม
กรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐั และเปด
เผยแกประชาชนผานชองทางดิจิทัล

สรางการมสีวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาบริการของภาครัฐ และกำหนด
นโยบายสำคญัของประเทศ ดวยการเสนอ
ความคิดเห็นดานนโยบายหรือประเด็น
การพัฒนาประเทศผานชองทางดิจิทัล

อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(e-Government Development 
Index : EGDI)  ดีขึ้น 10 อันดับ 

ป 2565 ประเทศไทยอยูอันดับที่ 55 
ดีขึ้น 2 อันดับ จากป 2563 
ที่อยูในอันดับที่ 57

ยกเลิกการจัดอันดับและรอประกาศ
แนวทางการจัดอันดับจาก สำนักงาน 
ก.พ.ร. (ป 2563 ประเทศไทยอยูอันดับ
ที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ จากป 2562 
ที่อยูในอันดับที่ 27)

อันดับที่ 110  (ลดลง 6 อันดับ) 
ป 2564 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 110 
ลดลง 6 อันดับ จากป 2563 ที่อยูอันดับ
ที่ 104 ป 2562 อยูในอันดับที่ 101 และ
ป 2561 อยูในอันดับที่ 99 

ป 2565 ประเทศไทยอยูอันดับที่ 18 
ดีขึ้น 33 อันดับ จากป 2563 ที่อยูใน
อันดับที่ 51

อันดับความยากงายในการดำเนิน
ธุรกิจ (Ease of Doing Business 
: EoDB) ดีขึ้น 10 อันดับ 

อันดับดัชนีภาพลักษณคอรัปชัน 
(Corruption Perception 
Index : CPI) ดีขึ้น 3 อันดับ

อันดับดัชนีชี้วัดการมีสวนรวมทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Participation 
Index : EPI) ดีข้ึน 10 อันดับ 

1

2

3

4

 จากขอมูลผลสำรวจดังกลาว หนวยงานไดนำเสนอประเด็นปญหาอุปสรรคที่พบในระหวางการดำเนินงาน 

โดยสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเด็นที่สำคัญ สรุปไดดังน้ี  

1. การบริหารจัดการโครงการ

▪ กระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

▪ การบูรณาการระหวางหนวยงานความรวมมือยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

▪ ทักษะบคุลากรภายในหนวยงานยังตองไดรบัการพฒันาเพือ่ใหสามารถดำเนนิโครงการไดอยางมีประสทิธภิาพ 

▪ มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบโครงการระหวางการดำเนินงาน ทำใหขาดความตอเนื่องในการดำเนินงานและขาด

การสนับสนุนขอมูลที่จำเปนจากหนวยงานอื่น

2.   ดานงบประมาณ

▪ งบประมาณไมไดรับการจัดสรร 

▪ งบประมาณไดรับการจัดสรรแตไมเพียงพอ
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 นอกจากน้ี หนวยงานไดมีการเสนอแนะประเด็นที่ตองการให สพร. สนับสนุนหรือดำเนินการเพิ่มเติม

เพ่ือใหการดำเนินโครงการภายใตแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนไปดวยความราบรื่น โดยแบงออกเปน 3 ประเด็น โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

 

 1. การบริหารจัดการโครงการ  

• ควรมกีารพฒันาระบบกลางในดานตาง ๆ นอกเหนือจากระบบการยืนยนัตวัตน เชน ระบบ e-Form ระบบ e-Payment 

ระบบการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

• ใหการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหประมวลผลขอมูลและดานภูมิสารสนเทศ

• ชวยเหลือในดานการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐในการเช่ือมโยงขอมูลที่หนวยงานตองการใชงาน 

• ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูลรวมกับหนวยงานภาครัฐ

• สนับสนุนการดำเนินงานในดานตางๆ เชน ดานการประชาสัมพันธ และดานการผลักดันและสงเสริมใหเกิด

การบูรณาการใชงานดานนวัตกรรม

 2. ดานงบประมาณ 

• สนบัสนนุงบประมาณเพือ่พฒันานวตักรรม เครือ่งมอื แนวทาง และวธิกีารทีจ่ะนำไปสูการดำเนนิงานอยางเตม็ศกัยภาพ

ท้ังในระดับนโยบายไปจนถงึระดบัพืน้ที ่เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสุดตอประชาชนทกุคนในประเทศ

 3. ดานการใชประโยชน

• จัดฝกอบรมใหความรู ทั้งในดานนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหประสบความสำเร็จตาม

เปาหมายของโครงการที่ไดรับ เชน แนวทางสงเสริมขับเคลื่อนหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน ใหตอบรับการปรับเปลี่ยนเปนบริการในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ เปนตน

3.   กฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ

▪ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

▪ ระเบียบของหนวยงานไมมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนฯ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

4.   ดานนโยบาย

▪ หนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระหวางการดำเนินงาน

▪ มีการเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง ทำใหทิศทางการดำเนินงานและเปาหมายเปลี่ยนแปลงไป 

▪ ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินงาน เนื่องจากสิ้นสุดนโยบายการยืมตัวบุคลากรเขามาทำงานในหนวยงาน

5.   ดานการนำไปใชประโยชน

▪ บุคลากรในหนวยงานขาดทักษะที่จำเปนในการนำองคความรูไปใชประโยชน

▪ การสรางการรับรูบริการจากหนวยงานภาครัฐตองมุงเนนใหถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
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 ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหเกิดการนำเทคโนโลยีมาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานภาครัฐ

และบริการสาธารณะ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน จึงจำเปนตองมีการบูรณาการ

การทำงานแบบขามสายงาน ท่ีจะชวยใหเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะขับเคลื่อนใหเกิดรัฐบาลดิจิทัลไดอยางแทจริง 

สพร. จึงไดจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center: DGTi) 

เพื่อใหเปนศูนยกลางนวัตกรรมภาครัฐไทยแบบครบวงจร

 นอกจากน้ี ภายใตการดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับที่ผานมา ไดมีการดำเนินโครงการตางๆ 

ที่เปนรูปธรรม ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) Citizen Portal การพัฒนาพอรทัลกลางสำหรับประชาชน 
เปนท่ีรวบรวมขอมูลและงานบริการตางๆ เพ่ืออำนวยความสะดวก
ใหแกประชาชน โดยบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ สามารถ
หาขอมูลสำหรับการดำเนินชีวิต รวมถึงทำธุรกรรมออนไลนไวใน
ท่ีเดียวกันเพ่ือใหสะดวกตอการเขาถึงขอมูลและบริการของภาครัฐ 
และไดพัฒนาแอปพลิเคชันที่เปนพอรทัลกลางสำหรับประชาชน
ช่ือ “ทางรัฐ” เพ่ือการใหบริการแกประชาชน เชน บริการท่ีเก่ียวของ
กับการจัดสรรสวัสดิการจากภาครัฐของหนวยงานตางๆ เชน 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน

3) โครงการหน่ึงรหัส หน่ึงผูประกอบการ (One Identification: 
ID One SMEs) เปนโครงการนำรองพัฒนาระบบใหบริการแก
ผู ประกอบการผานหมายเลข ID เพียงรหัสเดียว เพื่ออำนวย
ความสะดวกใหแก ผูประกอบการ SMEs ในการขอรับบริการและ
การสงเสริมจากภาครัฐและลดความซ้ำซอนจากการกรอกขอมูล
ของหนวยงานตางๆ ซ่ึงจะชวยใหสามารถติดตามผลการใหบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานกลายเปนฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ของการสงเสริม 
SMEs ในภาพรวมท้ังประเทศ

2) Biz Portal ศูนยกลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ เปนศูนยกลาง
ขอมูลใหธุรกิจติดตอราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว
ผานเว็บไซต bizportal.go.th สำหรับใหบริการในการยื่นคำขอใหม
เปล่ียนแปลง/แกไข ตออายุ และยกเลิกใบอนุญาตแบบออนไลน โดยมี
การเชื ่อมโยงขอมูล เอกสาร หลักฐานระหวางหนวยงาน ทำให
ผูประกอบการไมตองย่ืนเอกสารตางๆ ท่ีทางราชการออกใหผานระบบ
เชน หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผูถือหุน เปนตน โดยมี
การนำรองการใหบริการ 78 ใบอนุญาต ใน 25 ประเภทธุรกิจ และขยายผล
การใหบริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบจำนวน 10 บริการ 
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4) E-Workforce Ecosystem แพลตฟอรมอัจฉริยะท่ีเช่ือมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานดานการพัฒนากำลังคน ทั้งการเชื่อมโยงขอมูล
จากภาคการศึกษา และแรงงาน ใหเปนฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
ดานแรงงานอยูบนโครงสรางพื้นฐานเดียวกัน โดยการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบดวย E-Portfolio ซ่ึงจะรวบรวมขอมูล ประวัติการศึกษา
การอบรม ประสบการณทำงานไวในที่เดียว และเชื่อมตอไปเสนทาง
การพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong
Learning)

6) ThailandPlus แอปพลิเคชันสำหรับนักทองเท่ียวหรือชาวตางชาติ
ที่เดินทางเขาประเทศไทยใชงานระหวางพำนักอยูในประเทศไทย เพื่อ
ติดตามประวัติการเดินทางและระดับความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโควิด-19
 โดยระบบสามารถสืบยอนกลับประวัติการเดินทางหรือการใกลชิดกับ
ผูปวยกลุมเสี่ยงได ทำใหผูใชงานสามารถรูความเสี่ยงของตัวเองและ
รูวิธีปฏิบัติตนเพื่อรับการตรวจคัดกรองไดทันทวงที

5) Digital Transcript โครงการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ
ดิจิทัล ที่มีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ มีการลงนามดวยลายมือชื่อดิจิทัล
(Digital Signature) เพื่อปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูที่ไมเกี่ยวของ
และผูรับเอกสารสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง โดยในปการศึกษา 2563
มีผูสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นกวา 350,000 คน มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน
39 แหง สามารถออกเอกสาร Digital Transcript แกผูสำเร็จการศึกษา
ไดแลวกวา 100,000 คน

7) ระบบ Health Link ระบบแลกเปลี่ยนประวัติการรักษาผูปวยประวัติ
ขามโรงพยาบาล เพื่อใหแพทยเขาถึงประวัติคนไขได เพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาโดยมีความรวมมือทั้งจาก บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด 
ในการดูแลระบบคลาวดกลาง ธนาคารกรุงไทย ในการใหบริการแอปพลิเคชัน
เปาตัง แพทยสภาในการเช่ือมตอฐานขอมูลของแพทย  และกระทรวงสาธารณสุข
ในการเชื่อมตอขอมูลของกลุมโรงพยาบาลในเครือ
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9) Law Portal การพฒันาระบบกลางดานกฎหมาย เปนแหลงรวบรวม
ขอมูลดานกฎหมายของประเทศ เปนชองทางสำหรับรับฟงความคิดเห็น 
และประชาสมัพนัธเกีย่วกบัการดำเนนิการจดัทำกฎหมายหรอืรางกฎหมาย 
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย จึงเปนอีกชองทางหน่ึงของ
ประชาชนและภาคสวนตางๆ ในการมีสวนรวมและติดตามตรวจสอบ
การดำเนนิการของหนวยงานภาครัฐในกระบวนการทีเ่กีย่วของกบักฎหมาย
ของประเทศได

11) Government Data Exchange (GDX) แพลตฟอรมดิจิทัล
เพ่ือการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูล เปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียน
ขอมูล และเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหวางหนวยงานภาครัฐ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแกประชาชนและภาคเอกชนเมื่อตองการใชบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ ชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถแลกเปล่ียนเช่ือมโยง
ขอมูลในรูปแบบดิจิทัลซึ่งระบบ GDX ไดรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับ
แพลตฟอรมอื่นๆ โดย สพร. ไดเริ่มพัฒนาและใชกับบริการภายในมา
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557

8) ระบบฐานขอมูลการเกษตร ซึ่งเปนฐานขอมูลที่เชื่อมโยงทะเบียน
เกษตรกรของหนวยงานรับขึ ้นทะเบียนตาง ๆ เขาไวดวยกัน อาทิ 
กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว กรมหมอนไหม การยาง
แหงประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารจัดการ 
ลดความซ้ำซอนการจัดเก็บขอมูลและใชเปนขอมูลประกอบการวางแผน
การผลิต และใหความชวยเหลือเกษตรกร

10) ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) ศูนยกลางในการเขาถึง
ขอมูลเปดของภาครัฐของประเทศ ที่ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ภาครัฐไดอยางสะดวกรวดเร็ว ขอมูลที่เผยแพรอยูในรูปแบบไฟลที่
สามารถแสดงตัวอยางขอมูล (preview) การแสดงขอมูลดวยภาพ 
(visualization) และ API แบบอัตโนมัติ รวมท้ังสามารถจัดการชุดขอมูล
และ Metadata ของขอมูลได ทำใหหนวยงานภาครัฐมีระบบบริหาร
จัดการขอมูลสำหรับขอมูลเปด พรอมทั้งมีแพลตฟอรมสำหรับการให
บริการและรองรับปริมาณขอมูลขนาดใหญของภาครัฐในรูปแบบขอมูล
ที่มีความหลากหลาย
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12) ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ สนับสนุนสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ
จัดทำธรรมภิบาลขอมูลภาครัฐตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และมาตรการตางๆ 
ที่เกี่ยวของทำใหหนวยงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐและทราบแนวทางการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 
โดยมีวัตถุประสงคสำคัญ เพื่อใหขอมูลที่หนวยงานของรัฐครอบครองมี
ความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่สอดคลอง
กับกฎหมายและมาตรฐานสากล มีคุณภาพ และหนวยงานสามารถนำ
ไปใชประโยชนตอไปไดหลากหลายมิติ

14) ดานการยืนยันและพิสูจนตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ทั้งการเรงจัดทำ
กฎหมาย มาตรฐาน กลไกรับรอง รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
อื่น ๆ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมออนไลน อาทิ Digital Sandbox และ 
Thailand National Root Certification Authority (Thailand NRCA) 

13) มาตรฐาน ขอกำหนด หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ หรือคูมือ การจัดทำ
แนวทางมาตรฐาน และขอเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนการ
กำหนดมาตรฐานในการใหบริการดิจิทัลภาครัฐท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับความตองการของประชาชน เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปนแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการใหบริการ และ/หรือการดำเนินงานทางดิจิทัล
แกประชาชนท่ีเปนมาตรฐาน และคำนึงถึงความตองการ และความคาดหวัง
ของประชาชนตอการรับบริการภาครัฐซึ่งมีการประกาศใชมาตรฐาน 
ไดแก ดานการทำบัญชีขอมูลภาครัฐ ดานการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 
ดาน Digital ID ดานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ดานมาตรฐานการเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ฯลฯ ผานทางเว็บไซต DGA Standard  
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 นอกจากความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565 ที่เปน

หมดุหมายหลกัในการขบัเคลือ่นรัฐบาลดจิทิลัในชวงเวลาทีผ่านมาแลวนัน้  หนวยงานภาครฐัทัว่ไปยงัไดมกีารนำเทคโนโลยี

ดจิทิลัเขามาประยกุตใชเพือ่การบรหิารจดัการและการบรกิารประชาชนในวงกวาง โดยมโีครงการทีป่ระสบความสำเรจ็และ

สรางผลประโยชนใหกับภาคเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเดน ไดแก พรอมเพย ระบบภาษีออนไลน และคนละครึ่ง ซึ่งมีราย

ละเอียดการดำเนินโครงการดังตอไปนี้

 ในป 2558 กระทรวงการคลงั ธนาคารแหงประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย สถาบนัการเงิน และหนวยงานเอกชน รวมกนั
ขับเคลื่อนโครงการ National e-Payment มีวัตถุประสงค
ในการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานการชำระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส
และโอนเงินแบบทันที (real-time) จึงไดมีการพัฒนาระบบ
พรอมเพย สำหรับใหบริการโอนเงนิและรับเงนิ โดยใชหมายเลข
อางอิงอื่นแทนเลขที่บัญชีธนาคารที่จดจำยาก เชน หมายเลข
โทรศัพทมือถือ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียน
นิติบุคคล และพัฒนา e-Wallet ID ทำหนาที่เปนแพลตฟอรม
กลางเชือ่มโยงระหวางผูใหบรกิารชำระเงนิ สงผลใหการโอนเงนิ
และชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ทำไดถูก งาย สะดวก และ
ปลอดภัย และมีมาตรฐานสอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
 พรอมเพยจึงเปรียบเสมือนตัวแปรสำคัญใน
การเปลีย่นโฉมรปูแบบการชำระเงนิของไทยใหทนัสมยั สอดรับ
กับสภาพแวดลอมที่ขับเคลื่อนดวยดิจิทัลของประชาชนและ
ผู ประกอบการที่พึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันหรือ
การดำเนนิธรุกจิมากขึน้ ไมวาจะเปนการซ้ือขายสินคาออนไลน 
การใช mobile banking หรือแอปพลิเคชัน e-Wallet ใน
การทำธุรกรรมทางการเงินแทนการไปธนาคาร8 จากการเก็บ
ขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 พบวา มีการใชธุรกรรมการโอน 
และชำระเงินผานบริการพรอมเพยเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยมีปริมาณธุรกรรมรวมทั้งสิ้น 25,671 ลานรายการ คิดเปน
มูลคาธรุกรรม 92 ลานลานบาท (ขอมลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2565)9

 ความสำเร็จของระบบพรอมเพย เริ่มตนจากการ
ถูกกำหนดเปนวาระแหงชาติ ซึ่งถือเปนโครงการสำคัญระดับ
ประเทศทีต่องอาศยัความรวมมือของผูมสีวนเกีย่วของจากหลาย
หนวยงาน ในการผลักดันโครงการใหเกดิขึน้จริง จนถงึการออกแบบ
โครงสรางพื้นฐานของระบบที่เปดกวางพรอมตอการเชื่อมโยง
การทำงานระหวางกัน ที่นำมาสูการตอยอดทางนวัตกรรมการ
ออกแบบที่เอื้อตอการใชบริการของประชาชน และตรงตอ
ความตองการของประชาชนในฐานะผูใชบรกิารเปนหลกัสำคัญ 
พรอมทั้งมีการกำหนดโครงสรางคาธรรมเนียมที่เหมาะสม 
จนทำใหเกิดความรวมมือจากประชาชนในการใชบริการกัน
อยางแพรหลาย รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่สามารถสราง
ความเชื่อมั่นใหกับประชาชน ทำใหพรอมเพยกลายเปนหนึ่ง
บรกิารภาครฐัทีป่ระสบความสำคัญในการเปล่ียนผานการชำระเงนิ
เขาสูระบบดิจิทัลไดอยางแทจริง
 นอกจากนี้ ความทาทายที่สำคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ การสรางความเช่ือมัน่ในการใหบรกิารของระบบ โดยในระยะ
แรกผูใชงานมีความไมมั่นใจและวิตกกังวลเก่ียวกับความมั่นคง
ปลอดภัยในการใชบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมเชี่ยวชาญ
ในการใชเทคโนโลย ีเปนสาเหตุสำคัญของการไมยอมรบัการใชงาน
ระบบ  แตเมือ่ระยะเวลาผานไป จากการขบัเคลือ่นของหนวยงาน
หลักทีไ่ดพยายามพัฒนาและปรบัปรงุบรกิารใหมปีระสิทธภิาพ 
เปนประโยชน และมีความมั่นคงปลอดภัย ไดสรางความเชื่อมั่น
ในการใชงานระบบพรอมเพย จนกลายเปนระบบที่ประชาชน
ใหการยอมรับและใชบริการกันอยางแพรหลาย จากการศึกษา 
พบวา การยอมรบัคุณประโยชนของระบบพรอมเพยมคีวามสำคญั
อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูใชงานตระหนักถึงความเปน
ประโยชนของระบบ และสงผลในการยอมรับระบบการชำระ
เงนิแบบพรอมเพยมากขึน้10 นอกจากนี ้การออกแบบบรกิารดจิิทลั
ที่สะดวก งายตอการใชงาน เชน  การสมัครลงทะเบียน และ
การทำธุรกรรมตางๆ ผานบริการพรอมเพย เปนอีกสวนสำคัญ
ที่ทำใหประชาชนใหการยอมรับและใชบริการอยางตอเนื่อง11

พรอมเพย  

 กรมสรรพากรในฐานะหนวยงานจัดเก็บภาษีหลัก
ของประเทศไดนำกลยุทธ D2RIVE มาปรบัเปลีย่นการทำงานของ
กรมสรรพากรในป 2565 เพื่อตอบสนองความตองการของทุก
ภาคสวนอยางเทาเทยีม ทัว่ถึง เปนธรรมตามแนวคดิ D2RIVE for
All โดยกลยทุธ D2RIVE ประกอบดวย Digital Transformation 
เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพื่อนำไปสูการเปนองคกร
ดิจิทัล Data Analytics สงเสริมการจัดการและการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) Revenue Collection เปน
กลยุทธในการบริหารจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 
และเปนธรรม Innovation มุงเปาหมายในการเปนองคกรที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยใชเทคนิค Design Thinking ใน
การจดัทำนวตักรรม Value  เปนการพฒันากรมสรรพากรใหเปน
องคกรคุณธรรม และ Efficiency เปนการเพิ่มประสิทธิภาพคน 
(Smart People) และประสิทธิภาพงาน (Smart Office) 
ซึ่งมุงเนนการปรับใชเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสรางบริการ
ที่มีประสิทธิภาพใหกับประชาชน 
 สำหรับการใหบริการดิจิทัล กรมสรรพากรได
นำกลยุทธ Digital Transformation มาใชในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงานใหเขาสูระบบดิจิทัล ลดการพึ่งพาเอกสาร 
และมกีารเชือ่มโยงขอมลูกบัหนวยงานเจาของขอมลูผานระบบ 
Open API12 และกลยุทธ Data Analytics ที่มีการนำขอมูล
ภาษีมาวิเคราะห เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี
และความเทาเทยีมตอประชาชนทกุกลุม เชน ในกรณกีระบวน
การคืนภาษี มีการวิเคราะหกลุมผูเสียภาษีที่ใหขอมูลครบถวน
ถกูตองตามหลกัเกณฑ โดยระบบสามารถแยกคนกลุมนีอ้อกมา
ไดในทันที และดำเนินการคืนภาษีผานระบบพรอมเพย สงผล
ใหเจาหนาท่ีปฏบิตังิานไดงายและรวดเรว็ โดยปราศจากขัน้ตอน
ที่ยุงยากซับซอนจากเอกสารในรูปแบบกระดาษ    
 นอกจากนี ้กรมสรรพากรยังไดพฒันาบริการดิจทิลั
อื่นๆ เพื่อปรับกระบวนการทางภาษีใหเปนดิจิทัลอยางเต็ม
รูปแบบ เชน My Tax Account เปนระบบที่ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบประวตักิารยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 / 91 และขอมูลคาลดหยอน 
เชน ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Donation ซึ่งเปน
ตัวอยางความสำเร็จในการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
ผูรบับรจิาคและกรมสรรพากร โดยประชาชนไมจำเปนตองเกบ็
หลกัฐานการบริจาคมาแสดงตอเจาหนาที ่ อกีทัง้ ยงัมรีะบบภาษี
หัก ณ ที่จาย อิเล็กทรอนิกส หรือ e-Withholding Tax ที่ชวย
ลดขั้นตอนและคาใชจายในการจัดทำและยื่นแบบรายการ
หัก ณ ที่จาย โดยไมจำเปนตองจัดทำและเก็บเอกสารหนังสือ
รับรองการหักภาษ ีณ ทีจ่ายในรปูแบบกระดาษอกีตอไป นอกจากนี้
 ยังมรีะบบการเกบ็ภาษจีากผูประกอบการตางประเทศ  ซึง่สามารถ
ออกหมายเรยีกและหนงัสอืแจงใหชำระภาษอีากรเปนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไดแลว 
 จากความพยายามในการยกระดบับรกิารทางภาษี
ใหเปนระบบดิจิทัลแบบครบวงจรดังกลาว สงผลใหประชาชน
มีการใชงานระบบเพิ่มสูงขึ้น โดยจากผลการศึกษาและจัดทำ
ตัวชี้วัดการพัฒนาดานดิจิทัลของประเทศไทยประจำป  2565 
พบวา คนไทยทำธุรกรรมยื่นภาษีผานชองทางออนไลนเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 44.98 ในป 2564 จากรอยละ 42.44 ในป 2563 
โดยเปนไปในทิศทางเดียวกันกับภาคธุรกิจเอกชนที่ใชบริการ
ยื่นภาษีผ านชองทางออนไลนเพิ่มข้ึนเปนร อยละ 12.39 
ในป 2564 จากรอยละ 10.62 ในป 2563
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 นับเปนความสำเร็จ
ในการพฒันาบริการทีอ่ำนวยความสะดวกใหแกประชาชนและ
ผูประกอบการในวงกวาง อีกทั้งยังชวยลดตนทุนและประหยัด
เวลาในการดำเนินการดานกระบวนการทางภาษีอีกดวย
 นอกจากนี้ อีกหนึ่งการพัฒนาดานดิจิทัลที่สำคัญ
ของระบบภาษีประเทศไทย คือ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส
(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt) ที่
ปรบัเปลีย่นใบกาํกับภาษ ี รวมถงึใบเพิม่หนี ้  ใบลดหนี ้และใบรบั 
จากรปูแบบจากกระดาษเปนขอมลูอเิลก็ทรอนกิส มกีารลงลายมอื
ชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time 
Stamp)   ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอเิลก็ทรอนกิสในการจดัทำมาตรฐานขอความอิเลก็ทรอนิกส
 สำหรับการซือ้ขายสนิคาและบรกิาร ซึง่เปนสวนหนึง่ของการขบั
เคลื่อนส งเสริมการทำธุรกรรมพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  
(e-Commerce) และดำเนินการภายใต พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 เพื่อชวยลดภาระตนทุนและ
เ พ่ิมศักยภาพของผู ประกอบการไทย อันเป นการเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศในเวทโีลก โดยระบบ 
e-Tax Invoice เปนทางเลือกใหมที่ชวยใหผู ประกอบการ
ไมจำเปนตองจัดทำเอกสาร แตสามารถสงขอมูลใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกสถึงลูกคาและกรมสรรพากรผานอีเมล เว็บไซต
กรมสรรพากร หรือสงขอมูลถึงเซิรฟเวอรของกรมสรรพากร
ไดโดยตรง ชวยใหผู รับบริการหรือเจาของธุรกิจลดภาระใน
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม อีกทั้งยัง
สามารถจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายไดโดยอัตโนมัติ 
(Electronic VAT Report) ทำใหผูประกอบการมีชองทาง
ที่ยืดหยุนในการสงขอมูลใหสรรพากร ทั้งจากการจัดทำดวย
ระบบงานของผูประกอบการเอง และผานระบบ RD Portal หรอื
e-Tax Invoice by Email สงผลใหภาครฐัในฐานะหนวยงาน
ผูใหบริการสามารถลดตนทุนในการจัดทำงานเอกสาร และ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพผานระบบดิจิทัล14

 ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผานมา
ของกรมสรรพากร คือ ความเปนผูนำของผูบริหารระดับสูงที่

เล็งเห็นความจำเปนและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน
กระบวนการดำเนินการไปสูการเปนองคกรดจิิทลั และกำหนดเปน
ยุทธศาสตรองคกรที่สื่อสารใหบุคลากรทราบอยางทั่วถึงและ
มีเปาหมายรวมกัน รวมถึง ความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหารใน
การปรับเปลี่ยนทิศทางและรูปแบบการทำงาน จากวัฒนธรรม
องคกรแบบเดมิ ไปสูการสรางกระบวนการทำงานแบบใหม ทีล่ด
การสั่งงานแบบบนลงลาง เนนความรวมมือจากทุกระดับ
เพื่อรวมพัฒนาบริการออนไลนใหตอบโจทยตอประชาชนมาก
ทีส่ดุ สรางวฒันธรรมการลองผดิลองถกู และสงเสรมิความเขาใจ
เพื่อความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับตอ
การเปลีย่นแปลง โดยจะเหน็ไดจากการดำเนนิโครงการ Idea I do 
เปนการนำเสนอโครงการพัฒนาภายในของกรมสรรพากร เชน 
โครงการการยึดอายัด ที่สามารถลดระยะเวลาการดำเนินงาน 
จากกระบวนการปกตทิีใ่ชระยะเวลา 2-3 เดอืน เหลอืเพยีง 3 วนั 
โดยใชหลกัการของ Design Thinking เขามาสนับสนุน และอาศัย
ความรวมมือและความสามารถของบุคคลที่หลากหลาย ทั้งผูมี
ความรูและประสบการณดานภาษ ี กฎหมาย กฎระเบยีบ รวมถงึ
ผูเช่ียวชาญดานธรุกจิจากเอกชน นอกจากน้ี  ยังมกีารจัดโครงการ 
Hackatax  รวมกบัสำนกังานสงเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั เปนการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใชดานภาษี โดยมี
ผูประกอบการ Startup เขารวม และไดมกีารตอยอดเปนโครงการ 
Tax Sandbox ที่เนนการบริการภาษีที่ถูกใจประชาชน 
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 กรมสรรพากรในฐานะหนวยงานจัดเก็บภาษีหลัก
ของประเทศไดนำกลยุทธ D2RIVE มาปรบัเปลีย่นการทำงานของ
กรมสรรพากรในป 2565 เพื่อตอบสนองความตองการของทุก
ภาคสวนอยางเทาเทยีม ทัว่ถึง เปนธรรมตามแนวคดิ D2RIVE for
All โดยกลยทุธ D2RIVE ประกอบดวย Digital Transformation 
เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพื่อนำไปสูการเปนองคกร
ดิจิทัล Data Analytics สงเสริมการจัดการและการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) Revenue Collection เปน
กลยุทธในการบริหารจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 
และเปนธรรม Innovation มุงเปาหมายในการเปนองคกรที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยใชเทคนิค Design Thinking ใน
การจดัทำนวตักรรม Value  เปนการพฒันากรมสรรพากรใหเปน
องคกรคุณธรรม และ Efficiency เปนการเพิ่มประสิทธิภาพคน 
(Smart People) และประสิทธิภาพงาน (Smart Office) 
ซึ่งมุงเนนการปรับใชเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสรางบริการ
ที่มีประสิทธิภาพใหกับประชาชน 
 สำหรับการใหบริการดิจิทัล กรมสรรพากรได
นำกลยุทธ Digital Transformation มาใชในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงานใหเขาสูระบบดิจิทัล ลดการพึ่งพาเอกสาร 
และมกีารเชือ่มโยงขอมลูกบัหนวยงานเจาของขอมลูผานระบบ 
Open API12 และกลยุทธ Data Analytics ที่มีการนำขอมูล
ภาษีมาวิเคราะห เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี
และความเทาเทยีมตอประชาชนทกุกลุม เชน ในกรณีกระบวน
การคืนภาษี มีการวิเคราะหกลุมผูเสียภาษีที่ใหขอมูลครบถวน
ถกูตองตามหลกัเกณฑ โดยระบบสามารถแยกคนกลุมนีอ้อกมา
ไดในทันที และดำเนินการคืนภาษีผานระบบพรอมเพย สงผล
ใหเจาหนาท่ีปฏบิตังิานไดงายและรวดเรว็ โดยปราศจากขัน้ตอน
ที่ยุงยากซับซอนจากเอกสารในรูปแบบกระดาษ    
 นอกจากนี ้กรมสรรพากรยงัไดพฒันาบรกิารดจิทิลั
อื่นๆ เพื่อปรับกระบวนการทางภาษีใหเปนดิจิทัลอยางเต็ม
รูปแบบ เชน My Tax Account เปนระบบที่ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบประวตักิารยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 / 91 และขอมูลคาลดหยอน 
เชน ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Donation ซึ่งเปน
ตัวอยางความสำเร็จในการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
ผูรบับรจิาคและกรมสรรพากร โดยประชาชนไมจำเปนตองเกบ็
หลกัฐานการบรจิาคมาแสดงตอเจาหนาที ่ อกีทัง้ ยงัมรีะบบภาษี
หัก ณ ที่จาย อิเล็กทรอนิกส หรือ e-Withholding Tax ที่ชวย
ลดขั้นตอนและคาใชจายในการจัดทำและยื่นแบบรายการ
หัก ณ ที่จาย โดยไมจำเปนตองจัดทำและเก็บเอกสารหนังสือ
รบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่ายในรปูแบบกระดาษอกีตอไป นอกจากนี้
 ยงัมรีะบบการเกบ็ภาษจีากผูประกอบการตางประเทศ  ซ่ึงสามารถ
ออกหมายเรยีกและหนงัสอืแจงใหชำระภาษอีากรเปนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไดแลว 
 จากความพยายามในการยกระดบับรกิารทางภาษี
ใหเปนระบบดิจิทัลแบบครบวงจรดังกลาว สงผลใหประชาชน
มีการใชงานระบบเพิ่มสูงขึ้น โดยจากผลการศึกษาและจัดทำ
ตัวช้ีวัดการพัฒนาดานดิจิทัลของประเทศไทยประจำป  2565 
พบวา คนไทยทำธุรกรรมยื่นภาษีผานชองทางออนไลนเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 44.98 ในป 2564 จากรอยละ 42.44 ในป 2563 
โดยเปนไปในทิศทางเดียวกันกับภาคธุรกิจเอกชนที่ใชบริการ
ยื่นภาษีผ านชองทางออนไลนเพิ่มขึ้นเป นร อยละ 12.39 
ในป 2564 จากรอยละ 10.62 ในป 2563
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 นับเปนความสำเร็จ
ในการพฒันาบรกิารทีอ่ำนวยความสะดวกใหแกประชาชนและ
ผูประกอบการในวงกวาง อีกทั้งยังชวยลดตนทุนและประหยัด
เวลาในการดำเนินการดานกระบวนการทางภาษีอีกดวย
 นอกจากนี้ อีกหนึ่งการพัฒนาดานดิจิทัลที่สำคัญ
ของระบบภาษีประเทศไทย คือ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส
(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt) ที่
ปรบัเปลีย่นใบกาํกับภาษ ี รวมถงึใบเพิม่หนี ้  ใบลดหนี ้และใบรบั 
จากรปูแบบจากกระดาษเปนขอมลูอเิลก็ทรอนิกส มกีารลงลายมอื
ชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time 
Stamp)   ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม

การยื่นภาษีออนไลน  

ทางอเิลก็ทรอนิกสในการจัดทำมาตรฐานขอความอเิลก็ทรอนิกส
 สำหรบัการซ้ือขายสินคาและบรกิาร ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการขบั
เคลื่อนส งเสริมการทำธุรกรรมพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  
(e-Commerce) และดำเนินการภายใต พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 เพื่อชวยลดภาระตนทุนและ
เพิ่มศักยภาพของผู ประกอบการไทย อันเป นการเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศในเวทโีลก โดยระบบ 
e-Tax Invoice เปนทางเลือกใหมที่ชวยใหผู ประกอบการ
ไมจำเปนตองจัดทำเอกสาร แตสามารถสงขอมูลใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกสถึงลูกคาและกรมสรรพากรผานอีเมล เว็บไซต
กรมสรรพากร หรือสงขอมูลถึงเซิรฟเวอรของกรมสรรพากร
ไดโดยตรง ชวยใหผู รับบริการหรือเจาของธุรกิจลดภาระใน
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม อีกทั้งยัง
สามารถจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายไดโดยอัตโนมัติ 
(Electronic VAT Report) ทำใหผูประกอบการมีชองทาง
ที่ยืดหยุนในการสงขอมูลใหสรรพากร ทั้งจากการจัดทำดวย
ระบบงานของผูประกอบการเอง และผานระบบ RD Portal หรอื
e-Tax Invoice by Email สงผลใหภาครฐัในฐานะหนวยงาน
ผูใหบริการสามารถลดตนทุนในการจัดทำงานเอกสาร และ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพผานระบบดิจิทัล14

 ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผานมา
ของกรมสรรพากร คือ ความเปนผูนำของผูบริหารระดับสูงที่

เล็งเห็นความจำเปนและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน
กระบวนการดำเนนิการไปสูการเปนองคกรดจิทิลั และกำหนดเปน
ยุทธศาสตรองคกรที่สื่อสารใหบุคลากรทราบอยางทั่วถึงและ
มีเปาหมายรวมกัน รวมถึง ความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหารใน
การปรับเปลี่ยนทิศทางและรูปแบบการทำงาน จากวัฒนธรรม
องคกรแบบเดมิ ไปสูการสรางกระบวนการทำงานแบบใหม ทีล่ด
การสั่งงานแบบบนลงลาง เนนความรวมมือจากทุกระดับ
เพื่อรวมพัฒนาบริการออนไลนใหตอบโจทยตอประชาชนมาก
ทีส่ดุ สรางวฒันธรรมการลองผิดลองถกู และสงเสริมความเขาใจ
เพื่อความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับตอ
การเปลีย่นแปลง โดยจะเห็นไดจากการดำเนนิโครงการ Idea I do 
เปนการนำเสนอโครงการพัฒนาภายในของกรมสรรพากร เชน 
โครงการการยึดอายัด ที่สามารถลดระยะเวลาการดำเนินงาน 
จากกระบวนการปกตทิีใ่ชระยะเวลา 2-3 เดอืน เหลือเพยีง 3 วนั 
โดยใชหลกัการของ Design Thinking เขามาสนับสนุน และอาศัย
ความรวมมือและความสามารถของบุคคลที่หลากหลาย ทั้งผูมี
ความรูและประสบการณดานภาษี  กฎหมาย กฎระเบยีบ รวมถงึ
ผูเช่ียวชาญดานธรุกจิจากเอกชน นอกจากนี ้ ยงัมกีารจดัโครงการ 
Hackatax  รวมกบัสำนกังานสงเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั เปนการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใชดานภาษี โดยมี
ผูประกอบการ Startup เขารวม และไดมกีารตอยอดเปนโครงการ 
Tax Sandbox ที่เนนการบริการภาษีที่ถูกใจประชาชน 

12 Data ภาษี Agile ไปดวยกันไดจริงไหม เอกนิติ กรมสรรพากรรับคำทามุงหนาเขายุคดิจิทัล THE ALPHA EP.13 - YouTube
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 กรมสรรพากรในฐานะหนวยงานจัดเก็บภาษีหลัก
ของประเทศไดนำกลยุทธ D2RIVE มาปรบัเปลีย่นการทำงานของ
กรมสรรพากรในป 2565 เพื่อตอบสนองความตองการของทุก
ภาคสวนอยางเทาเทยีม ทัว่ถึง เปนธรรมตามแนวคดิ D2RIVE for
All โดยกลยทุธ D2RIVE ประกอบดวย Digital Transformation 
เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพื่อนำไปสูการเปนองคกร
ดิจิทัล Data Analytics สงเสริมการจัดการและการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) Revenue Collection เปน
กลยุทธในการบริหารจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 
และเปนธรรม Innovation มุงเปาหมายในการเปนองคกรที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยใชเทคนิค Design Thinking ใน
การจดัทำนวตักรรม Value  เปนการพฒันากรมสรรพากรใหเปน
องคกรคุณธรรม และ Efficiency เปนการเพิ่มประสิทธิภาพคน 
(Smart People) และประสิทธิภาพงาน (Smart Office) 
ซึ่งมุงเนนการปรับใชเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสรางบริการ
ที่มีประสิทธิภาพใหกับประชาชน 
 สำหรับการใหบริการดิจิทัล กรมสรรพากรได
นำกลยุทธ Digital Transformation มาใชในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงานใหเขาสูระบบดิจิทัล ลดการพึ่งพาเอกสาร 
และมกีารเชือ่มโยงขอมลูกบัหนวยงานเจาของขอมลูผานระบบ 
Open API12 และกลยุทธ Data Analytics ที่มีการนำขอมูล
ภาษีมาวิเคราะห เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี
และความเทาเทยีมตอประชาชนทกุกลุม เชน ในกรณกีระบวน
การคืนภาษี มีการวิเคราะหกลุมผูเสียภาษีที่ใหขอมูลครบถวน
ถกูตองตามหลกัเกณฑ โดยระบบสามารถแยกคนกลุมนีอ้อกมา
ไดในทันที และดำเนินการคืนภาษีผานระบบพรอมเพย สงผล
ใหเจาหนาท่ีปฏบิตังิานไดงายและรวดเรว็ โดยปราศจากขัน้ตอน
ที่ยุงยากซับซอนจากเอกสารในรูปแบบกระดาษ    
 นอกจากนี ้กรมสรรพากรยังไดพฒันาบริการดิจทิลั
อื่นๆ เพื่อปรับกระบวนการทางภาษีใหเปนดิจิทัลอยางเต็ม
รูปแบบ เชน My Tax Account เปนระบบที่ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบประวตักิารยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 / 91 และขอมูลคาลดหยอน 
เชน ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Donation ซึ่งเปน
ตัวอยางความสำเร็จในการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
ผูรบับรจิาคและกรมสรรพากร โดยประชาชนไมจำเปนตองเกบ็
หลกัฐานการบริจาคมาแสดงตอเจาหนาที ่ อกีทัง้ ยงัมรีะบบภาษี
หัก ณ ที่จาย อิเล็กทรอนิกส หรือ e-Withholding Tax ที่ชวย
ลดขั้นตอนและคาใชจายในการจัดทำและยื่นแบบรายการ
หัก ณ ที่จาย โดยไมจำเปนตองจัดทำและเก็บเอกสารหนังสือ
รับรองการหักภาษ ีณ ทีจ่ายในรปูแบบกระดาษอกีตอไป นอกจากนี้
 ยังมรีะบบการเกบ็ภาษจีากผูประกอบการตางประเทศ  ซึง่สามารถ
ออกหมายเรยีกและหนงัสอืแจงใหชำระภาษอีากรเปนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไดแลว 
 จากความพยายามในการยกระดบับรกิารทางภาษี
ใหเปนระบบดิจิทัลแบบครบวงจรดังกลาว สงผลใหประชาชน
มีการใชงานระบบเพิ่มสูงขึ้น โดยจากผลการศึกษาและจัดทำ
ตัวชี้วัดการพัฒนาดานดิจิทัลของประเทศไทยประจำป  2565 
พบวา คนไทยทำธุรกรรมยื่นภาษีผานชองทางออนไลนเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 44.98 ในป 2564 จากรอยละ 42.44 ในป 2563 
โดยเปนไปในทิศทางเดียวกันกับภาคธุรกิจเอกชนที่ใชบริการ
ยื่นภาษีผ านชองทางออนไลนเพิ่มข้ึนเปนร อยละ 12.39 
ในป 2564 จากรอยละ 10.62 ในป 2563

13

 นับเปนความสำเร็จ
ในการพฒันาบริการทีอ่ำนวยความสะดวกใหแกประชาชนและ
ผูประกอบการในวงกวาง อีกทั้งยังชวยลดตนทุนและประหยัด
เวลาในการดำเนินการดานกระบวนการทางภาษีอีกดวย
 นอกจากนี้ อีกหนึ่งการพัฒนาดานดิจิทัลที่สำคัญ
ของระบบภาษีประเทศไทย คือ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส
(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt) ที่
ปรบัเปลีย่นใบกาํกับภาษ ี รวมถงึใบเพิม่หนี ้  ใบลดหนี ้และใบรบั 
จากรปูแบบจากกระดาษเปนขอมลูอเิลก็ทรอนกิส มกีารลงลายมอื
ชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time 
Stamp)   ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอเิลก็ทรอนกิสในการจดัทำมาตรฐานขอความอิเลก็ทรอนิกส
 สำหรับการซือ้ขายสนิคาและบรกิาร ซึง่เปนสวนหน่ึงของการขบั
เคลื่อนส งเสริมการทำธุรกรรมพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  
(e-Commerce) และดำเนินการภายใต พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 เพื่อชวยลดภาระตนทุนและ
เพิ่มศักยภาพของผู ประกอบการไทย อันเป นการเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศในเวทโีลก โดยระบบ 
e-Tax Invoice เปนทางเลือกใหมที่ชวยใหผู ประกอบการ
ไมจำเปนตองจัดทำเอกสาร แตสามารถสงขอมูลใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกสถึงลูกคาและกรมสรรพากรผานอีเมล เว็บไซต
กรมสรรพากร หรือสงขอมูลถึงเซิรฟเวอรของกรมสรรพากร
ไดโดยตรง ชวยใหผู รับบริการหรือเจาของธุรกิจลดภาระใน
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม อีกทั้งยัง
สามารถจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายไดโดยอัตโนมัติ 
(Electronic VAT Report) ทำใหผูประกอบการมีชองทาง
ที่ยืดหยุนในการสงขอมูลใหสรรพากร ทั้งจากการจัดทำดวย
ระบบงานของผูประกอบการเอง และผานระบบ RD Portal หรอื
e-Tax Invoice by Email สงผลใหภาครฐัในฐานะหนวยงาน
ผูใหบริการสามารถลดตนทุนในการจัดทำงานเอกสาร และ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพผานระบบดิจิทัล14

 ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผานมา
ของกรมสรรพากร คือ ความเปนผูนำของผูบริหารระดับสูงที่

เล็งเห็นความจำเปนและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน
กระบวนการดำเนินการไปสูการเปนองคกรดจิิทลั และกำหนดเปน
ยุทธศาสตรองคกรที่สื่อสารใหบุคลากรทราบอยางทั่วถึงและ
มีเปาหมายรวมกัน รวมถึง ความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหารใน
การปรับเปลี่ยนทิศทางและรูปแบบการทำงาน จากวัฒนธรรม
องคกรแบบเดมิ ไปสูการสรางกระบวนการทำงานแบบใหม ทีล่ด
การสั่งงานแบบบนลงลาง เนนความรวมมือจากทุกระดับ
เพื่อรวมพัฒนาบริการออนไลนใหตอบโจทยตอประชาชนมาก
ทีส่ดุ สรางวฒันธรรมการลองผดิลองถกู และสงเสรมิความเขาใจ
เพื่อความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับตอ
การเปลีย่นแปลง โดยจะเหน็ไดจากการดำเนนิโครงการ Idea I do 
เปนการนำเสนอโครงการพัฒนาภายในของกรมสรรพากร เชน 
โครงการการยึดอายัด ที่สามารถลดระยะเวลาการดำเนินงาน 
จากกระบวนการปกตทิีใ่ชระยะเวลา 2-3 เดอืน เหลอืเพยีง 3 วนั 
โดยใชหลกัการของ Design Thinking เขามาสนับสนุน และอาศัย
ความรวมมือและความสามารถของบุคคลที่หลากหลาย ทั้งผูมี
ความรูและประสบการณดานภาษ ี กฎหมาย กฎระเบยีบ รวมถงึ
ผูเช่ียวชาญดานธรุกจิจากเอกชน นอกจากน้ี  ยังมกีารจัดโครงการ 
Hackatax  รวมกบัสำนกังานสงเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั เปนการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใชดานภาษี โดยมี
ผูประกอบการ Startup เขารวม และไดมกีารตอยอดเปนโครงการ 
Tax Sandbox ที่เนนการบริการภาษีที่ถูกใจประชาชน 

14
  กรมสรรพากร. E-TAX Invoice & Receipt. สืบคนจาก https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/index.html#/index/main#top
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 กรมสรรพากรในฐานะหนวยงานจัดเก็บภาษีหลัก
ของประเทศไดนำกลยุทธ D2RIVE มาปรบัเปลีย่นการทำงานของ
กรมสรรพากรในป 2565 เพื่อตอบสนองความตองการของทุก
ภาคสวนอยางเทาเทยีม ทัว่ถึง เปนธรรมตามแนวคดิ D2RIVE for
All โดยกลยทุธ D2RIVE ประกอบดวย Digital Transformation 
เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพื่อนำไปสูการเปนองคกร
ดิจิทัล Data Analytics สงเสริมการจัดการและการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) Revenue Collection เปน
กลยุทธในการบริหารจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 
และเปนธรรม Innovation มุงเปาหมายในการเปนองคกรที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยใชเทคนิค Design Thinking ใน
การจดัทำนวตักรรม Value  เปนการพฒันากรมสรรพากรใหเปน
องคกรคุณธรรม และ Efficiency เปนการเพิ่มประสิทธิภาพคน 
(Smart People) และประสิทธิภาพงาน (Smart Office) 
ซึ่งมุงเนนการปรับใชเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสรางบริการ
ที่มีประสิทธิภาพใหกับประชาชน 
 สำหรับการใหบริการดิจิทัล กรมสรรพากรได
นำกลยุทธ Digital Transformation มาใชในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงานใหเขาสูระบบดิจิทัล ลดการพึ่งพาเอกสาร 
และมกีารเชือ่มโยงขอมลูกบัหนวยงานเจาของขอมลูผานระบบ 
Open API12 และกลยุทธ Data Analytics ที่มีการนำขอมูล
ภาษีมาวิเคราะห เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี
และความเทาเทยีมตอประชาชนทกุกลุม เชน ในกรณีกระบวน
การคืนภาษี มีการวิเคราะหกลุมผูเสียภาษีที่ใหขอมูลครบถวน
ถกูตองตามหลกัเกณฑ โดยระบบสามารถแยกคนกลุมนีอ้อกมา
ไดในทันที และดำเนินการคืนภาษีผานระบบพรอมเพย สงผล
ใหเจาหนาท่ีปฏบิตังิานไดงายและรวดเรว็ โดยปราศจากขัน้ตอน
ที่ยุงยากซับซอนจากเอกสารในรูปแบบกระดาษ    
 นอกจากนี ้กรมสรรพากรยงัไดพฒันาบรกิารดจิทิลั
อื่นๆ เพื่อปรับกระบวนการทางภาษีใหเปนดิจิทัลอยางเต็ม
รูปแบบ เชน My Tax Account เปนระบบที่ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบประวตักิารยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 / 91 และขอมูลคาลดหยอน 
เชน ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Donation ซึ่งเปน
ตัวอยางความสำเร็จในการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
ผูรบับรจิาคและกรมสรรพากร โดยประชาชนไมจำเปนตองเกบ็
หลกัฐานการบรจิาคมาแสดงตอเจาหนาที ่ อกีทัง้ ยงัมรีะบบภาษี
หัก ณ ที่จาย อิเล็กทรอนิกส หรือ e-Withholding Tax ที่ชวย
ลดขั้นตอนและคาใชจายในการจัดทำและยื่นแบบรายการ
หัก ณ ที่จาย โดยไมจำเปนตองจัดทำและเก็บเอกสารหนังสือ
รบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่ายในรปูแบบกระดาษอกีตอไป นอกจากนี้
 ยงัมรีะบบการเกบ็ภาษจีากผูประกอบการตางประเทศ  ซ่ึงสามารถ
ออกหมายเรยีกและหนงัสอืแจงใหชำระภาษอีากรเปนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไดแลว 
 จากความพยายามในการยกระดบับรกิารทางภาษี
ใหเปนระบบดิจิทัลแบบครบวงจรดังกลาว สงผลใหประชาชน
มีการใชงานระบบเพิ่มสูงขึ้น โดยจากผลการศึกษาและจัดทำ
ตัวช้ีวัดการพัฒนาดานดิจิทัลของประเทศไทยประจำป  2565 
พบวา คนไทยทำธุรกรรมยื่นภาษีผานชองทางออนไลนเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 44.98 ในป 2564 จากรอยละ 42.44 ในป 2563 
โดยเปนไปในทิศทางเดียวกันกับภาคธุรกิจเอกชนที่ใชบริการ
ยื่นภาษีผ านชองทางออนไลนเพิ่มขึ้นเป นร อยละ 12.39 
ในป 2564 จากรอยละ 10.62 ในป 2563
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Stamp)   ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอเิลก็ทรอนิกสในการจัดทำมาตรฐานขอความอเิลก็ทรอนิกส
 สำหรบัการซ้ือขายสินคาและบรกิาร ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการขบั
เคลื่อนส งเสริมการทำธุรกรรมพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  
(e-Commerce) และดำเนินการภายใต พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 เพื่อชวยลดภาระตนทุนและ
เพิ่มศักยภาพของผู ประกอบการไทย อันเป นการเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศในเวทโีลก โดยระบบ 
e-Tax Invoice เปนทางเลือกใหมที่ชวยใหผู ประกอบการ
ไมจำเปนตองจัดทำเอกสาร แตสามารถสงขอมูลใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกสถึงลูกคาและกรมสรรพากรผานอีเมล เว็บไซต
กรมสรรพากร หรือสงขอมูลถึงเซิรฟเวอรของกรมสรรพากร
ไดโดยตรง ชวยใหผู รับบริการหรือเจาของธุรกิจลดภาระใน
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม อีกทั้งยัง
สามารถจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายไดโดยอัตโนมัติ 
(Electronic VAT Report) ทำใหผูประกอบการมีชองทาง
ที่ยืดหยุนในการสงขอมูลใหสรรพากร ทั้งจากการจัดทำดวย
ระบบงานของผูประกอบการเอง และผานระบบ RD Portal หรอื
e-Tax Invoice by Email สงผลใหภาครฐัในฐานะหนวยงาน
ผูใหบริการสามารถลดตนทุนในการจัดทำงานเอกสาร และ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพผานระบบดิจิทัล14

 ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผานมา
ของกรมสรรพากร คือ ความเปนผูนำของผูบริหารระดับสูงที่

เล็งเห็นความจำเปนและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน
กระบวนการดำเนนิการไปสูการเปนองคกรดจิทิลั และกำหนดเปน
ยุทธศาสตรองคกรที่สื่อสารใหบุคลากรทราบอยางทั่วถึงและ
มีเปาหมายรวมกัน รวมถึง ความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหารใน
การปรับเปลี่ยนทิศทางและรูปแบบการทำงาน จากวัฒนธรรม
องคกรแบบเดมิ ไปสูการสรางกระบวนการทำงานแบบใหม ทีล่ด
การสั่งงานแบบบนลงลาง เนนความรวมมือจากทุกระดับ
เพื่อรวมพัฒนาบริการออนไลนใหตอบโจทยตอประชาชนมาก
ทีส่ดุ สรางวฒันธรรมการลองผิดลองถกู และสงเสริมความเขาใจ
เพื่อความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับตอ
การเปลีย่นแปลง โดยจะเห็นไดจากการดำเนนิโครงการ Idea I do 
เปนการนำเสนอโครงการพัฒนาภายในของกรมสรรพากร เชน 
โครงการการยึดอายัด ที่สามารถลดระยะเวลาการดำเนินงาน 
จากกระบวนการปกตทิีใ่ชระยะเวลา 2-3 เดอืน เหลือเพยีง 3 วนั 
โดยใชหลกัการของ Design Thinking เขามาสนับสนุน และอาศัย
ความรวมมือและความสามารถของบุคคลที่หลากหลาย ทั้งผูมี
ความรูและประสบการณดานภาษี  กฎหมาย กฎระเบยีบ รวมถงึ
ผูเช่ียวชาญดานธรุกจิจากเอกชน นอกจากนี ้ ยงัมกีารจดัโครงการ 
Hackatax  รวมกบัสำนกังานสงเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั เปนการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใชดานภาษี โดยมี
ผูประกอบการ Startup เขารวม และไดมกีารตอยอดเปนโครงการ 
Tax Sandbox ที่เนนการบริการภาษีที่ถูกใจประชาชน 

15 เอกภาคย คงมาลัย และชาญชัย จิวจินดา (2565). ความคาดหวังของผูใชบริการโครงการคนละครึ่งผานแอปพลิเคชันเปาตัง. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ ปที่ 7 ฉบับที่ 1.      
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  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. คนละครึ่ง. สืบคนจาก https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/announcement

 โครงการ “คนละครึ่ง” เปนโครงการหนึ่งภายใตแผนงานฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 
ของพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่แกไขปญหา เยยีวยา และฟนฟเูศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ดรบัผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระคาใชจาย
ของประชาชนในสวนของคาสินคาในชีวิตประจำวัน และชวยเหลือดูแลพอคาแมคาขนาดเล็กที่ประกอบกิจการขายสินคาหาบเร
แผงลอยที่เปนบุคคลธรรมดา ผานการสนับสนุนคาอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินคาทั่วไป โดยโครงการคนละครึ่ง เปนการสรางอุปสงค
ที่แทจริงและเปนการกระตุนการจับจายใชสอยในประเทศบรรเทาภาระคาใชจายใหประชาชน สงผลใหผูประกอบการรายยอย
รวมถึงผูผลิตตลอดหวงโซอุปทานมีรายไดเพิ่มขึ้นและชวยเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน เปนการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและ
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ

15 

 โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับหนาที่เปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานวางแผนการหลัก
ของโครงการ และสรางความรวมมือกับธนาคารกรุงไทย ท่ีมุงสรางโครงสรางพื้นฐานการทำงานดานดิจิทัล ผลักดันใหเกิดระบบ
การทำงานและชำระเงินออนไลนที่ตอบโจทยตอโครงการ อีกทั้ง ความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการเช่ือมขอมูล
เพื่อตรวจสอบยืนยันสิทธิตางๆ ประกอบการใหบริการของโครงการ 
 โครงการคนละครึง่เปนการรวมจายระหวางประชาชนทีเ่ขารวมโครงการกบัรฐับาล ผูทีไ่ดรบัสทิธิต์ามโครงการตองเปน
ประชาชนสัญชาตไิทยทีม่อีายุตัง้แต 18 ปขึน้ไป จำนวนไมเกนิ 15 ลานคน โดยโครงการแบงเปน 4 ระยะ

16
  ไดแก โครงการคนละครึง่

ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีประชาชนใชจายรวม 102,065 ลานบาท ใชสิทธิสะสม 14.79 ลานคน และมีผูประกอบการเขารวม
โครงการกวา 1.14 ลานรานคา ในระยะที่ 3 มียอดรวมคาใชจายรวม 223,921.8 ลานบาท มีประชาชนใชสิทธิเพิ่มขึ้น รวมสะสม
เปน 26.53 ลานคน และมีผูประกอบการรานคาลงทะเบียนเขารวม 1.31 ลานรานคา และในสวนโครงการระยะที่ 4 ยอดใชจาย
รวมเปน 61,835.1 ลานบาท ประชาชนใชสิทธิ 26.27 ลานคน และมีรานคาลงทะเบียนกวา 1.36 ลานรานคา ทั้งนี้ โครงการคนละ
ครึง่ไดสรางการใชจายภายในประเทศใหสามารถกระจายตวัทัว่ทกุภมูภิาค และทกุจงัหวดั และสงผลใหเกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
รอยละ 0.32 0.79 และ 0.19 สำหรับระยะที่ 1-2 ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ตามลำดับ 
 ปจจัยแหงความสำเร็จของโครงการคนละคร่ึง  คือ  นโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลในการชวยเหลือและพยุงเศรษฐกิจ
จากการใชจายภายในประเทศ โดยยึดหลักการพัฒนาบริการที่ตรงกับความตองการของประชาชนเปนสำคัญ (Citizen Centric) 
รวมถึงความรวมมือและพรอมใจกันของหนวยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามนโยบาย ถือเปนสวนสำคัญของโครงการที่ผลักดันให
เกิดไดขึ้นจริง นอกจากนี้ การออกแบบและพัฒนาบริการดิจิทัลที่ใชงานงาย สะดวก คลองตัว สอดคลองกับยุคดิจิทัล ทำใหบริการ
คนละครึ่งไดรับความนิยมอยางมากจากประชาชน 
 นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนกระบวนงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลจนประสบ
ความสำเร็จและเปนที่ยอมรับในวงกวาง อาทิเชน บริการออนไลนสำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจรของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
การใหบริการธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิสและการชำระภาษผีานอนิเทอรเนต็ (Excise Smart Service) ของกรมสรรพสามติ การสรางหลกั
ประกนัดานสขุภาพใหกับคนไทยของสำนกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาต ิและ Tech2Biz ของสำนกังานคณะกรรมการสงเสรมิ
วทิยาศาสตร วจัิยและนวตักรรม โดยสามารถดรูายละเอียดเพิม่เตมิไดที ่https://dgawards.dga.or.th/web/awards/goverment 
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ดานบุคลากร หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีสัดสวน

บุคลากรดานเทคโนโลยีท่ีนอย เม่ือเปรียบเทียบกับจำนวน

บุคลากรท้ังหมด ในขณะท่ีบุคลากรในดานเทคโนโลยีของ

หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญเปนเจาหนาท่ีจากสายงาน

อ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงมีเพียงสวนนอยท่ีมีการวัดผล

หลังจบหลักสูตรการอบรม ดังนั้น อาจสงผลใหการอบรม

และการใหความรูของหนวยงานไมประสบความสำเร็จเทา

ที่ควร นอกจากนี้ CIO ยังใหความสำคัญตอการเขารับ

การฝกอบรมหลักสูตรสำหรับ CIO นอยกวาภารกิจอื่นๆ 

รวมทั้งการขาดงบประมาณและมีบุคลากรไมเพียงพอ 

ทำใหผลักดันโครงการดิจิทัลไมสำเร็จ ดังน้ัน เพ่ือใหเจาหนาท่ี

ภาครัฐมีความพรอมดานดิจิทัล จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง

ที่ตองสงเสริมศักยภาพและวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลแกบุคลากรภาครัฐ 

ดานขอมูล ขอมูลสำคัญของบางหนวยงานยังไมอยูใน

รูปแบบดิจิทัล หรือมีคุณภาพไมเพียงพอที่จะนำไปใช

ประโยชนตอยอดได และแมวาท่ีผานมา จะมีความพยายาม

ในการพัฒนาฐานขอมูลและเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวย

งาน เพื่อใหสามารถแบงปนขอมูลและบริการรวมกันได

อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การดำเนินการดังกลาว

ยังคงประสบปญหาตางๆ อาทิ รูปแบบการจัดเก็บขอมูลท่ี

แตกตางกันระหวางหนวยงาน การขาดแนวทางการบูรณาการ

ที่เปนมาตรฐานกลางที่มีการบังคับใชอยางเครงครัด และ

การขาดการผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลและบริการ

ผานแพลตฟอรมกลาง เปนตน ดังนั้น ภาครัฐควรจัดทำ

กระบวนการแปลงขอมูลไปสูรูปแบบดิจิทัล (Digitization) 

ที่ไมซับซอน มีเครื่องมือสนับสนุนที่หนวยงานสามารถนำ

ไปใชงานได กำหนดแนวทาง (Guideline) ในการจัดเก็บ

ขอมูลตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลของรัฐ รวมถึง

กำหนดระเบียบในการจัดเก็บขอมูลใหม โดยใหมีการจัดเก็บ

ในรูปแบบดิจิทัล ลดการใชเอกสาร (Paperless) ควบคู

ไปกับการปรับปรุงฐานขอมูลเดิมที่สำคัญที่อยูในรูปแบบ

กระดาษไปสูฐานขอมูลดิจิทัล

3.3 ปญหาและประเด็นความทาทายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ผานมา

 จากการศึกษากรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในตางประเทศ และการทบทวนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทยในฉบับที่ผานมา สามารถสรุปปญหาและประเด็นความทาทายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ผานมา โดยแบง

ออกเปนดานตางๆ ไดดังนี้

ดานบริการ บริการภาครัฐจำนวนมากยังไมอยูในรูปแบบ

e-service โดยยังมีหนวยงานอีกกวารอยละ 40 ที่ไม

สามารถพัฒนาบริการดิจิทัลไดครบถวน อีกท้ังบริการดิจิทัล

สวนใหญยังไมสามารถเช่ือมตอกับเว็บไซตท่ีเปน One-Stop 

Service เพื่อใหบริการ ณ จุดเดียวได ดังนั้น ภาครัฐควร

สงเสริมและผลักดันหนวยงานท่ีมีสัดสวนบริการดิจิทัลต่ำ

ใหเรงพัฒนาบริการ รวมถึงกำหนดมาตรฐานการใหบริการ

ของรัฐ ท่ีจะตองมีกระบวนการพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานข้ันต่ำ 

ที่สามารถกอใหเกิดบริการของรัฐที่สะดวกสบายแกผูใช

บริการได

ดานการเปดเผยและมีสวนรวม การเปดเผยขอมูลภาครัฐ

ผานแพลตฟอรมกลางยังไมมากเทาที่ควร และขอมูลที่

เปดเผยสวนใหญอยูในรูปแบบไฟลข้ันพ้ืนฐานท่ีไมสามารถ

นำไปใชในการวิเคราะหเชิงลึกได ในขณะท่ีการเปดโอกาส

ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบประสิทธิภาพ

ในการทำงานของภาครัฐในบางดานยังคงจำกัด เชน

กระบวนการจัดทำงบประมาณของประเทศและสวนทองถ่ิน 

และการติดตามการแกไขเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน 

เปนตน ดังนั้น ภาครัฐตองดำเนินการเปดเผยขอมูลแก

ประชาชนโดยไมตองรองขอ โดยเปนขอมูลที ่ตรงกับ

ความตองการของประชาชน ในรูปแบบที่สามารถนำไป

ใชประโยชนตอยอดได และเปดใหมีชองทางติดตามการทำงาน

อยางโปรงใส เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จในการสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชน และเพ่ิมความโปรงใสในการบริหาร

งานภาครัฐ
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ดานอื่นๆ ประเทศไทยยังมีความทาทายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีผานมา เชน ความเหล่ือมล้ำ

ทางดิจิทัล (Digital Divide) ของผูใชบริการทั้งในแง

ทรัพยากรและทักษะ ความไววางใจ (Trust) ท่ีมีตอการให

บริการดิจิทัล และผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 

เปนตน ดังนั้น ภาครัฐจึงตองดำเนินการแกไขขอทาทาย

ตางๆ อยางครอบคลุม เพื่อใหการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เกิดประโยชนสูงสุดแกทุกภาคสวนอยางแทจริง

ดานงบประมาณ ภาครัฐไทยมีการจัดทำแผนและกำหนด

นโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศ อยางไรก็ตาม การขาดความตอเน่ืองของการบริหาร

จัดการ รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 

เพ่ือดำเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหรือจัดทำโครงการ

ตามแผนตางๆ ทำใหการดำเนินการหรือการพัฒนา

โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไมตอเนื่อง

และอาจตองยุติลง ดังนั้น ภาครัฐจึงตองมีการวางแผน

งบประมาณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยางมีระบบ มีการจัด

ลำดับความสำคัญของผลประโยชนของโครงการตางๆ 

ลดคาใชจายโดยเฉพาะการลงทุนในโครงการที่ซ้ำซอนกัน 

เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาโครงการตางๆ 

ใหสำเร็จลุลวงและตอเนื่อง

ดานกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเอ้ือ

ตอการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล เชน การเปดเผยขอมูลและ

การแบงปนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ 

กฎหมายและกฎระเบียบหลายฉบับท่ีมีความเก่ียวของกับ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังเปนเพียงรางกฎหมายหรือราง

พระราชบัญญัติ ท่ียังไมสามารถนำมาบังคับใชไดจริง สงผลตอ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหลายเรื่องที่อาจเกิดขึ้นไดไม

รวดเร็วเทาท่ีควร ซ่ึงปญหาดานกฎหมายท่ีหนวยงานภาครัฐ

เผชิญมีตั้งแตระดับกฎหมาย กฎ ระเบียบของหนวยงาน

ไปจนถึงกฎหมายที่เกี่ยวของในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ดานตางๆ อาทิ กฎหมายธุรกิจดานการย่ืนคำขอและเอกสาร

ผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายดานการยืนยัน

ตัวตนผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งสวนใหญเปน

ปญหาการตีความกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังน้ัน ภาครัฐไทยมีความจำเปน

ตองเรงทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ กฎระเบียบ รวมถึง

การแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล หรืออาจจำเปนตองบัญญัติกฎหมายใหมเพื่อชวย

อำนวยความสะดวกในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ควบคูไปกับ

การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐใหสามารถตีความใช

กฎหมายไดอยางถูกตอง เพื่อใหการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เปนไปไดอยางตอเนื่องและไมติดอุปสรรคดานกฎหมาย

ดานโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ ผลการสำรวจความพรอม

ดานโครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงานภาครัฐ ยังคงสะทอน

ใหเห็นวาหนวยงานจำนวนมากมีโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน

ฮารดแวรและซอฟทแวรไมเพียงพอตอการใชงาน ในขณะท่ี

การจัดสรรงบประมาณดานดิจิทัลเฉลี่ยตอหนวยงานมี

แนวโนมลดลง ดังน้ัน เพ่ือใหการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐ

เปนไปไดอยางตอเนื่องและบรรลุผล จึงจำเปนอยางยิ่งที่

ตองมีการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล

ท่ีหนวยงานตาง ๆ สามารถใชงานรวมกันได รวมท้ังสงเสริม

ขีดความสามารถดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน

การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในภาครัฐ
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สาระสำคัญของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 

17 OECD (2020). The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government. Available from: https://doi.org/
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18 United Nations Development Programme, เปดประตูสูงานบริการดิจิทัลของรัฐบาลอังกฤษ และขอเสนอแนะดาน Digital Transformation ตอประเทศไทย,

พฤศจิกายน 2554

19 European Commission (2016). EU eGovernment Action Plan 20216-2020: Accelerating the digital transformation of government. Available

from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179

04
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะของรัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถอำนวยความสะดวกในการใหบริการ

และเปนที่ยอมรับของประชาชน 

2. เพื่อเปนแนวทางสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการยกระดับ

การบริหารจัดการและการดำเนินงานภาครัฐใหมีความยืดหยุนคลองตัว มีการบูรณาการแบบไรรอยตอ เปดเผย 

โปรงใสตรวจสอบได และสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

3. เพื่อเปนกรอบทิศทางใหหนวยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารงาน

และการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และสรางความตอเนื่องในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทย

หลักคิดนำทาง (Guiding Principles) 
ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

 หลักคิดนำทาง (Guiding Principles) คือ หลักคิดที่เปนขอตอระหวางเปาหมายหรือผลลัพธของแผนกับ

การออกแบบมาตรการและกจิกรรม เพือ่กำกบัใหมัน่ใจวาการดำเนนิการตามแผนจะเกดิผลไดจรงิตามทีค่าดหวงั และใช

เปนกรอบการพิจารณากลัน่กรองและจัดลำดับความสำคญัของมาตรการและกจิกรรมตางๆ รวมถงึใชกำกบัการปรบัปรงุ

มาตรการและกิจกรรมเมื่อบริบทที่เผชิญอยูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และใชกำหนดกรอบตัวชี้วัดใหสะทอนผลลัพธ หรือ

ความสำเร็จของแผนในแตละเรื่องดวย

 จากการศกึษาหลกัคดินำทางทีเ่กีย่วของกบัการพฒันารฐับาลดจิทิลัจากองคกรระหวางประเทศและกรณศีกึษา

การผลักดันรัฐบาลดิจิทัลในตางประเทศ อาทิ Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD)17, United Nations Development Programme (UNDP)18 และสหภาพยุโรป19 ประกอบกับ

สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย สา มารถสังเคราะหหลักคิดนำทางเพื่อเปนแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร และมาตรการตางๆ นอกจากนี้ หลักคิดนำทางยังชวยสนับสนุนการดำเนินงานใหเปนตามเจตนารมยของ

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 สงผลใหทิศทางของการขับเคลื่อน

ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ชัดเจนมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การใชขอมลูรวมกนั (Data Sharing) สนบัสนนุใหเกิดการใชขอมลูรวมกนัระหวางหนวยงานรฐั 
ผานการมุงพฒันาโครงสรางพืน้ฐานของการใชขอมลูรวมกนั เชน มาตรฐานขอมลู  (Data Standard)  
แนวทางการสราง API (API Guidance) และขอตกลงการใชเทมเพลตขอมลูรวมกนั (Template 
Data Sharing Agreement) ซึ่งจะชวยลดอุปสรรคทางเทคนิคดานความแตกตางของระบบ 
รูปแบบการจัดเก็บ รวมถึงคุณภาพของขอมูล  อีกทั้งตองกําหนดแนวทางการใชขอมูลรวมกัน
ระหวางหนวยงานใหชัดเจนเพื่อลดความสับสนในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยระบุใหชัดเจนวาขอมูลใดถือเปนขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูล
ที่สามารถเปดเผยใชรวมกันไดภายใตหลักการของธรรมาภิบาลขอมูล  ที่สนับสนุนการทำงาน
ระหวางหนวยงานบนแพลตฟอรมกลางเดียวกัน

สรางธรรมาภิบาลและการทํางานรวมกัน (Governance and Cooperation on Digital 
Transformation) จัดทําโครงการตนแบบ (Engagement Project) รวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางโอเพนซอรสเครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools Open Source) หรือ
โครงสรางพืน้ฐานรวม ใหหนวยงานอืน่ สามารถนำโอเพนซอรสเครือ่งมอืดจิทิลัไปใชพฒันางาน
บรกิารภาครฐัของหนวยงานตนเอง แลวจงึนำระบบงานบรกิารของแตละหนวยงานมาเชือ่มตอกนั
ในภายหลังโดยไมจำเปนตองสราง single website domain ขึ้นมากอน ซึ่งชวยประหยัด
ตนทุนการพัฒนาบริการของรัฐและกอใหเกิดมาตรฐานของระบบบริการ อีกทั้งยังกระตุนให
หนวยงานเกิดความรูสึกรวมในการเปนเจาของ (Sense of Ownership) และรวมเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ  

ใหบรกิารสาธารณะดวยชองทางดจิทิลัอยางเตม็รปูแบบและมปีระสทิธภิาพ (Digital by Default) 
พัฒนาบริการดิจิทัลตั้งแตกระบวนการตนทางใหสะดวกและใชงานงายสำหรับประชาชน
ทุกกลุม โดยไมทอดทิ้งผูที่ยังไมสามารถเขาถึงบริการ หรือผูที่ไมสามารถใชงานไดดวยตนเอง 
เพื่อใหชองทางดิจิทัลกลายเปนชองทางหลักในการรับบริการและทำธุรกรรมกับภาครัฐ 
ผานการออกแบบบริการที่สามารถทำงานรวมกันได และสนับสนุนการใหบริการที่ครอบคลุม
และหลากหลาย เชน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจง 
หรือรับแจง รวมถึง จัดใหมีระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ทั้งจาก
ผูใหและรับบริการที่ไดมาตรฐานและความปลอดภัยสูง เปนตน

หลักการครั้งเดียว (Once Only Principle) ประชาชนและภาคธุรกิจตองสามารถเขาถึง
บรกิารดจิทิลัภาครฐัทัง้กระบวนการไดอยางครบวงจร โดยการใหขอมลูกับภาครฐัเพยีงครัง้เดยีว
ซึ่งจะเกิดขึ้นไดผานการบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อลดการขอขอมูลที่
ซ้ำซอน และลดภาระที่เกิดข้ึนกับประชาชนในการใหขอมูลกับภาครัฐเหลือเพียงครั้งเดียว 
โดยอาศัยพื้นฐานสำคัญคือการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) ตาม
ประกาศคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลั ทีเ่ปนจดุเริม่ตนใหหนวยงานจดัทำขอมลูขององคกร
ใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน พรอมทั้ง
สามารถเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูระหวางหนวยงานไดอยางถกูตอง ครบถวน และทนักาล
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6

7

8

สามารถทำงานรวมกนัได (Interoperability)  บรกิารดจิทิลัของรัฐท่ีมคีวามเกีย่วของกนั
ตองไดรับการออกแบบใหสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น ทั้งระหวางหนวยงาน 
และระหวางฝายตางๆ  ที่เกี่ยวของในองคกรเดียวกัน ผานแพลตฟอรม ระบบ โครงสราง
พื้นฐานดิจิทัล หรือเครื่องมือกลางสำหรับใชในกระบวนการสำคัญ (Microservices) 
เชน  การเชื่อมโยงขอมูลผานศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูล (GDX)  การตรวจสอบและ
ยืนยันตัวตนดวยระบบ Digital ID การชำระเงินผาน e-Payment การจัดเก็บขอมูลบน
ระบบคลาวดกลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud service 
(GDCC) เพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐสามารถทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และการเปดโอกาสใหสามารถทำงานรวมกับภาคเอกชนไดดวย

เปดกวางและโปรงใส (Open and Transparent) หนวยงานภาครฐัตองมกีารแบงปน
ขอมูลระหวางกัน และเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐโดยไมตองรองขอ และไมมีคาใชจาย 
ซึง่ประชาชนและภาคธรุกจิสามารถเขาถึงไดโดยงาย และเปนรปูแบบขอมลูเปดท่ีสามารถ
นำไปใชไดสะดวกบนฐานของขอมูลเปดที่อานไดดวยเครื่อง  (Machine Readable)
 ผานศูนยกลางขอมลูเปดภาครฐั  (Data.go.th)  ท่ีเปนเสมอืนศนูยกลางการใหบรกิารขอมลู
ดิจิทัลของภาครัฐ รวมถึงหนวยงานภาครัฐควรรวมมือกับประชาชนและภาคธุรกิจ
เพือ่สงเสรมิใหเกดิการมสีวนรวมในการออกแบบบรกิารของรฐั ท่ีจะชวยสรางความโปรงใส 
และตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ ตลอดจนสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ทกัษะดจิทิลัของบคุลากรภาครฐั  (Digital Skill)  มุงขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงสูดจิทิลั
ของหนวยงาน โดยการปรบัปรุงขอบเขตหนาท่ีและความรบัผดิชอบ (Role Description) 
สาํหรับตําแหนงดานดจิทัิลใหชัดเจน กำหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
Path) ของตำแหนงงานดานดิจิทัล และการพัฒนาทักษะดิจิทัลรวมกับภาคเอกชน 
โดยอาศยัการอบรมจากหลกัสตูรและสถาบนัของรฐัทีไ่ดมาตรฐาน ทัง้การจดัอบรมผาน
ระบบออนไลนและออฟไลน ซ่ึงจะชวยใหหนวยงานมบุีคลากรท่ีมทัีกษะดจิิทัลในตำแหนง
และวิชาชีพที่หลากหลายมากขึ้น แกปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานดิจิทัล อีกทั้ง
ควรพัฒนาทักษะดิจิทัลของเจาหนาที่รัฐไปสูระดับพื้นที่อยางทั่วถึง เพื่อกระจายการให
บริการดิจิทัลของรัฐไดอยางครอบคลุม

ขยายขีดความสามารถการใหบริการดิจิทัลของรัฐใหสามารถใชงานไดในระยะยาว 
(Scale-up Public Services) ในชวงสถานการณ โควิด-19 มีบริการดิจิทัลของรัฐ
จำนวนมากเกิดขึ้น และมีปริมาณผูใชงานสูง จึงควรพัฒนาบริการดิจิทัลดังกลาวทั้งใน
ดานการพัฒนาเสนทางการใหบริการ (Journey) และโครงสรางพื้นฐานสำหรับรองรับ
การใหบรกิารท่ีจะขยายตัวตอไป ท้ังในเชงิประสทิธภิาพและความมัน่คงปลอดภยั อกีท้ัง
ประเด็นดานกฎหมายกฎระเบยีบทีต่องปรบัปรงุใหสอดรบักบับรบิทการทำงานเชงิดจิทิลั 
ผานการประเมนิความเหมาะสมของกฎหมาย เพือ่เพ่ิมความไววางใจและความคลองตวั
ในการบริหารงานและการใหบริการในระยะยาว 
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องคประกอบพื้นฐาน (Foundation)

กรอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 ในการพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณนั้น ตองอาศัยการพัฒนาองคประกอบตาง ๆ อยางครอบคลุม

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 จึงไดกำหนดกรอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อระบุ

องคประกอบสำคัญที่ตองไดรับการพัฒนา รวมถึงภาคีรวมดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Framework)

Portal ประชาชน ธุรกิจ ชาวตางชาติ เจาหนาที่รัฐ

Specific Services /
Area Based- Platform

ของ Services ในดานสำคัญ

Common Services

การศึกษา สุขภาพและการแพทย

การเกษตร

ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

การมีสวนรวม โปรงใสและตรวจสอบไดของประชาชน

แรงงาน

สิ่งแวดลอม

ทองเที่ยว

ยุติธรรม

PaaS

Register Verify Notify Pay

Digital ID Biological ID
ขอมูลสวนบุคคล

หรือขอมูลดานทะเบียนคน
เพื่อยืนยันตัวตน

Verifiable Credentials

ฐานขอมูลผูใชงานและขอมูลที่เกี่ยวของเฉพาะดาน 20 กระทรวง

GDX / Linkage Center / NSW / DXC

Foundation

Policy/Standard / Regulation Privacy & Cybersecurity Digital Capability Infrastructure

Partners by Specific Area

สนับสนุนการบูรณาการ
ความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ
ในแตละดานสำคัญ (Focus Area)

Key Partners

Government

International & Private Agencies

 รัฐบาลดิจิทัลจะตองมีองคประกอบพื้นฐาน ไดแก 1) กฎระเบียบและนโยบาย (Policy and Regulation) 

ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาทิเชน พ.ร.บ. การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ที่กำหนดกระบวนการบริหารงานและใหบริการของรัฐใหมีความสะดวก ทันสมัย เปนดิจิทัลมากขึ้น รวมทั้ง มาตรฐาน 

(Standard) ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล  2) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cybersecurity) รวมถึง

ความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy) ผานกฎระเบียบควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคล การเฝาระวังและเตือนภัยคุกคาม

ไซเบอร 3) ทักษะและสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Capability) ของบุคลากรรัฐ ผานศูนยฝกอบรมทักษะดิจิทัลในทุกระดับ

การรับรองคุณภาพหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัลของรัฐ 4) โครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ (Infrastructure) อาทิ ระบบคลาวด

กลางที่มีความมั่นคง โครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมและปลอดภัย
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บริการพื้นฐาน (Common Services)

ขอมูล (Data)

 ฐานขอมูลผูใชงานและขอมูลที่เกี่ยวของเฉพาะดาน มาจากฐานขอมูลของหนวยงานรัฐ ในแตละดานทั้ง 

20 กระทรวง ท่ีจะตองมีการปรับปรุงขอมูลสำคัญท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนใหอยูในรูปแบบดิจิทัล (Digitize Data) 

ท่ีมีมาตรฐานและธรรมาภิบาลขอมูลเพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงและเรียกใชงานระหวางกันไดอยางไรรอยตอ ท้ังน้ี ยังมีขอมูล

กลางท่ีสำคัญ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูลดานทะเบียนคนเพ่ือยืนยันตัวตน จากกระทรวงมหาดไทย หรือหนวยงานอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชยืนยันตัวตนในการเขาถึงบริการเพียงคร้ังเดียว (Once Only Principle) เชน ขอมูลประจำตัวท่ีตรวจสอบได

(ตัวอยางเชน บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เปนตน) ขอมูล Digital ID และBiological ID  
เปนตน

 โดยขอมูลตางๆ ดังกลาวขางตน จะถูกเรียกดูหรือนำไปใชประโยชนเพื่อใหบริการประชาชน  ผานศูนยกลาง

แลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange หรือ GDX) เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนและ

ภาคเอกชนเมื่อใชบริการ ชวยใหหนวยงานภาครัฐไมตองเรียกสำเนาเอกสารจากผูรับบริการ และ Linkage Center 

เปนระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลประชาชนของทุกสวนราชการกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพื่อใหเปนระบบเดียวกัน 

สามารถใชตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผูรับบริการแทนการเรียกสำเนา

 รัฐบาลดิจิทัลจำเปนตองมีการใหบริการพื้นฐาน (Common Services) 

ในลักษณะท่ีเปนแพลตฟอรม (Platform as a Service: PaaS) ใหบริการสำคัญท่ีเปน

แกนในการทำงานใหแกรัฐบาล และใหบริการอยางนอยเปนขั้นพื้นฐานใหประชาชน 

(Core Services for Government & Basic Services for Citizen) โดยบริการดิจิทัล

พื้นฐานสำคัญที่หนวยงานรัฐสามารถใชงานรวมกันในรูปแบบบริการกลาง ไดแก 

• การจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอ (Register) ท่ีเปนบริการตรวจสอบความถูกตอง

กับการกรอกแบบคำขอที่ครบถวนตามมาตรฐานที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติของ

หนวยงานรัฐ 

• การแจงเตือน (Notify) เพื่อแจงเตือนผูรับบริการใหสามารถติดตามสถานะคำขอ 

การตรวจสอบการพิจารณาคำขอ การอนุมัติคำขอ และการออกใบอนุญาตตางๆ 

• การพิสูจนและยืนยันตัวตน (Verify) เชน ระบบ Digital ID เปนระบบพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ทำหนาท่ีในการตรวจสอบการเขาใชงานระบบ

ตางๆ รวมถึงเทคโนโลยี OpenID ท่ีจะทำใหผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบตางๆ 

ได พรอมท้ังมีการเขาใชงานระบบตาง ๆ แบบ Single Sign-On ท่ีรองรับการลงช่ือ

เขาใชงานระบบคร้ังเดียว โดยสามารถเขาใชงานหลายระบบได แบบไมตองลงช่ือ

เขาใชงานซ้ำอีก

• การชำระคาธรรมเนียม (Pay) เชน ระบบ National e-payment เปนระบบ

การชำระเงินของประเทศ ที่พัฒนามาตั้งแตป 2558 ซึ่งพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือระบบพรอมเพยที่เอื้อใหการโอนเงินและ

ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ทำได “ถูก งาย สะดวก ปลอดภัย และไดมาตรฐาน”
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บริการแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Services)
 การใหบริการแบบเฉพาะเจาะจง  (Specific Services)  มุงเนนที่การใหบริการที่ตอบสนองตอบทบาทหนาที่ 

(Functions) ของรัฐบาลดจิทิลั และดานทีเ่นนความสำคญั (Focus Area) 10 ดาน ไดแก  1) การศกึษา 2) สขุภาพและ

การแพทย 3) การเกษตร 4) ความเหลือ่มลำ้ทางสทิธสิวสัดกิารประชาชน  5) การมสีวนรวม โปรงใสและตรวจสอบได

ของประชาชน 6) การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 7) สิ่งแวดลอม 8) แรงงาน 9) ทองเที่ยว 

และ 10) ยตุธิรรม 

พอรทัลกลาง (Portal)
 การพัฒนาระบบกลางของประเทศที่รวบรวมงานบริการภาครัฐ โดยมีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง

บริการดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหเกิดบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูรับบริการกลุมตางๆ โดย

แบงออกเปน 4 กลุมสำคญั ไดแก ประชาชน ภาคธรุกจิ ชาวตางชาต ิและภาครฐั ซึง่แตละกลุมมคีวามตองการในการเขาถงึ

การบรกิารขอมลู และตดิตามการทำงานของภาครฐัทีแ่ตกตางกนั 

ภาคีรวมดำเนินการ (Partners/Owners)
 กลุมภาคีหลัก (Key Partners) กลุมหนวยงานที่มีบทบาทในการรวมพัฒนาการใหบริการรัฐบาลดิจิทัลในภาพ

รวมของทั้งรัฐบาล ไดแก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) กรมบัญชีกลาง (บก.) กรมการปกครอง (ปค.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สดช.) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (สกมช.)

สำนักงบประมาณ (สงป.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.)

กลุมภาคีรวมดำเนินการในรายประเด็นสำคัญ (Partners in Prioritized 10 Focus Areas) 
ประกอบดวย หนวยงานหลักท่ีมีบทบาทผลักดันการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดานท่ีเนนความสำคัญ (Focus Area) 10 ดาน
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วิสัยทัศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

“บริการภาครัฐสะดวก
  โปรงใส ทันสมัย
  ตอบโจทยประชาชน”

• บริการภาครัฐท่ีสะดวก รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจะตองใหบริการท่ีสะดวกแกผูใชงาน ข้ันตอนเรียบงาย ครบถวน

ไมซับซอน เสียคาใชจายนอย ไมมีขอจำกัดของเวลา และสถานที่

• บริการภาครัฐที่โปรงใส รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจะตองใหบริการที่โปรงใส ตรวจสอบขอมูลและการทำงาน

ของรัฐได รวมทั้งรองรับความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย

• บริการภาครัฐที่ทันสมัย รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจะตองบูรณาการขอมูลและบริการระหวางหนวยงาน

ภาครัฐนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญมาพัฒนาบริการดิจิทัลที่เทาทันตอเหตุการณความตองการของ

ประชาชนและเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนไปอยางรวดเร็ว มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล

• บริการภาครัฐที่ตอบโจทยประชาชน รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจะตองใหบริการที่เขาถึงประชาชนทุกกลุม

อยางทั่วถึงและสนองตอบความตองการของประชาชนทุกกลุม

 ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ดังวิสัยทัศนท่ีกำหนดไวน้ัน

ตองอยูบนพ้ืนฐานของการดำเนินการ 4 ประการ ไดแก 

โดยรายละเอียดของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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เพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแขงขันของ
ภาคธุรกิจ (Enhance Competitiveness)
การยกระดบังานบรกิารภาครฐัใหตรงกบัความตองการ
ของผูประกอบการและภาคธุรกิจ  ใหสามารถเขาถึง
บรกิารและแพลตฟอรมดจิทิลัภาครฐัตลอดกระบวนการ
ตั้งแตตนจนจบ (End-to-End Process) และเปนแบบ
ครบวงจร ณ จุดเดียว (One-Stop Service) รวมถึง
การใหขอมลูทีเ่อือ้อำนวยตอ การเตบิโตและการแขงขนั
ของภาคธุรกจิของประเทศในดานสำคญั เชน การเกษตร
การสงเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
แรงงาน และการทองเที่ยว เปนตน 

ใหบรกิารทีต่อบสนองประชาชน และลดความเหลือ่มลำ้
ในการเขาถงึบรกิาร (Responsive Government)
การใหบรกิารและแพลตฟอรมดจิิทัลภาครัฐท่ีประชาชน
ทุกกลุมทั่วประเทศสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
อยางเทาเทียมกนั  ลดความเหล่ือมลำ้ในสงัคมในการเขา
ถึงบริการและสิทธิสวัสดิการ และไมทิ้งใครไวขางหลัง 
โดยเฉพาะประชาชนในกลุมเปราะบาง ทั้งนี้ การให
บริการดิจิทัลภาครัฐจะตองง าย สะดวก รวดเร็ว 
มีคุณภาพสูง มีความนาเชื่อถือ ยืดหยุน มีความมั่นคง
ปลอดภัยจากการคุุกคามทางไซเบอร และยึดหลัก
ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric)

ภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ (Agile Government)
การบรูณาการระหวางหนวยงานรฐัทัง้ภายในกระทรวง
และระหวางกระทรวง ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานบนมาตรฐานเดียวกัน การควบรวมบริการที่
คลายกัน ไปจนถึงการลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำ
ซอน เพื่อใหภาครัฐสามารถปรับตัวไดไว ทันเวลา ผาน
การบรูณาการขอมลูและบรกิารดจิทิลัระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ทันตอเหตุการณและความตองการของผูรับ
บริการ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปดเผยขอมูล ประชาชนเช่ือถอืและมีสวนรวม
(Open Government & Trust)
การเปดเผยขอมลูแกสาธารณะโดยทีป่ระชาชนไมตอง
รองขอ (Open by Default) และจัดสรางชองทาง
ที่หลากหลายและมีประสทิธภิาพสำหรบัใหประชาชน
เขาถึงขอมูลและมีสวนรวม ทั้งการแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ ตดิตาม และตรวจสอบภาครัฐในดานตางๆ 
อาทิ นโยบายสาธารณะ การบริหารราชการแผนดิน 
กระบวนการยุติธรรม การจัดซื้อจัดจาง กระบวนการ
งบประมาณ เปนตน เพื่อใหเกิดความโปรงใสใน
การดำเนนิงานของรัฐบาล และเสริมสรางชุมชนและ
สังคมที่ เขมแข็งผานการมีสวนรวมของประชาชน
(Public Participation - Strong from the Bottom)
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เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

 เปาหมาย 

 • ภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ

 • ใหบริการที่ตอบสนองประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการ

 • เพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจ

 • โปรงใส เปดเผยขอมูล ประชาชนเช่ือถือและมีสวนรวม

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

 • ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการออนไลนภาครัฐ

 • อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (EGDI) ของไทย 

 คาเปาหมาย

 • ภายในป 2570 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการออนไลนภาครัฐไมนอยกวารอยละ 85

 • ภายในป 2570 อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (EGDI) ของไทย ไมต่ำกวาอันดับที่ 40 ของโลก

ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
 

 ภายใตแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 ประกอบดวยประเด็น

ยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 3) มาตรการการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานท่ีเนนความสำคัญ

และโครงการสำคัญ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 4) และการติดตามและประเมินผล โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้
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ยทุธศาสตรท่ี 1  :  ยกระดับการเปล่ียนผานดจิิทัลภาครฐั เพือ่การบรหิารงานท่ียดืหยุน
  คลองตัว  และขยายสูหนวยงานภาครฐัระดบัทองถิน่

เปาหมาย

1. ภาครัฐดำเนนิการจัดทำขอมลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐั

2. ภาครัฐดำเนนิการเชือ่มโยงและแลกเปล่ียนขอมลูระหวางกนั ผานศนูยแลกเปล่ียนขอมลูกลาง

3. ภาครัฐมกีระบวนการทำงานทีเ่ปนดิจิทลัอยางเตม็รูปแบบ

4. มชีดุเทคโนโลยีและบริการกลางท่ีมมีาตรฐาน สำหรบัการใหบรกิารของรฐั

5. บคุลากรรัฐไดรบัการอบรมและมทัีกษะดานดจิทิลัอยางทัว่ถงึและตอเนือ่ง

         

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

1. ภายในป 2570 รอยละของหนวยงานรฐัทีจ่ดัทำขอมลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐั คิดเปนรอยละ 100

2. ภายในป 2570 รอยละความสำเร็จของการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลูในดานสำคญั คดิเปนรอยละ 100

3. ภายในป 2570 รอยละของหนวยงานทีด่ำเนินการตามวธิปีฏบัิตริาชการทางอเิลก็ทรอนิกส คิดเปนรอยละ 100

4. ภายในป 2567 รอยละความสำเร็จของระบบกลางหรอืแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง (Shared Application 

Enabling Services) คดิเปนรอยละ 100

5. ภายในป 2570 รอยละของบคุลากรภาครฐัดานไอทหีรอืปฏบิตังิานดานดจิทิลัของทกุหนวยงาน  มคีวามรู และ

ทกัษะดิจิทัลรองรับการเปล่ียนผานองคกรสูรฐับาลดจิิทัล ไมนอยกวารอยละ 90

มาตรการ

1) กำหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเปนหลักการและ

แนวทางในการดำเนินงานรวมกัน ทั้งระหวางหนวยงานรัฐตอรัฐ  และรัฐตอเอกชน และสรางความสามารถใน

การทำงานรวมกนัระหวางระบบ (Interoperability)  ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกบัการพฒันารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศ

 1.1) สพร. พัฒนาหรือทบทวนมาตรฐาน หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานดิจิทัลในดานตางๆ 

ไดแก ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ กระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล และ

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ตามแนวทางการพัฒนา

มาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด (รายชื่อมาตรฐานที่สำคัญปรากฏตามภาคผนวก 1)

 1.2) สพร. นำเสนอมาตรฐานดานดิจิทัลตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบและประกาศใชใหหนวยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรฐานเปนไปในทิศทางเดียวกันและสามารถ

ทำงานรวมกันไดอยางเปนระบบ

 1.3) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจในดานมาตรฐานตางๆ  ของรัฐบาลดิจิทัล 

2) พัฒนาขอมลูตามหลกัธรรมาภบิาลขอมลู การบรูณาการขอมลู และสงเสริมการใชงานขอมลู Big Data เพ่ือจัดทำนโยบาย 

เรงพัฒนาขอมูลภาครัฐใหพรอมตอการใชประโยชนอันจะชวยสนับสนุน การตัดสินใจเชิงนโยบาย การดำเนินงาน การกำกับ

ติดตาม การบริหารจัดการ และการบริการภาครัฐใหเปนไปบนพื้นฐานขอมูลที่เหมาะสมกับสถานการณของประเทศ

 2.1) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนา/ปรับปรุงและประกาศธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเพื่อเปนหลักการ

และแนวทางในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ

 2.2) คณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลัวางระเบยีบในกรณหีนวยงานของรฐัจะจดัทำขอมลูดจิทัิล หากมีหนวยงานของ

รัฐแหงอืน่ซึง่มีหนาทีแ่ละอำนาจจัดทำหรือรวบรวมขอมูลดิจิทลัแลวไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ใหหนวยงานของรฐัดงักลาวจดัใหมี

การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมูลดิจทิลั โดยไมจำตองจัดทำขอมูลขึน้ใหม

 2.3) สพร. จัดทำนโยบายและมาตรฐานดานขอมูล อาทิ Data Management, Data Quality, Data Sharing, 

Data Exchange, Master Data เปนตน

 2.4) สพร. และหนวยงานกลางขบัเคลือ่นและขยายผลการจดัทำธรรมาภบิาลขอมลูภาครัฐใหเกดิการรบัรู และปฏบิตัจิรงิ

ในวงกวาง 

 2.5) สพร. ปรับปรุงเนือ้หามาตรฐานใหเขาใจไดงายมากขึน้ พรอมจดัทำคูมอืประกอบการดำเนินงานดานธรรมาภบิาล

ขอมลูท่ีหนวยงานของรัฐสามารถนำไปปฏบัิติไดจรงิ พรอมทัง้จดัใหมีเครือ่งมือหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหกบัหนวยงาน

ภาครัฐ เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน

 2.6) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางท่ีเกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาในดานธรรมาภิบาลขอมูล 

 2.7) หนวยงานของรฐัจดัทำธรรมาภิบาลขอมลูภาครฐัในระดบัหนวยงาน ตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครฐั ใหเปนไปตาม

มาตรฐานและหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลักำหนด

 2.8) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน นโยบาย และแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลขอมูล อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

3) จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลระหวางหนวยงานของรัฐผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เพื่อใหเกิด

การบูรณาการขอมูลภาครัฐ ลดการขอขอมูลซ้ำซอน และไมตองใชเอกสารรูปแบบกระดาษ

 3.1) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดใหมีมาตรฐาน หลักเกณฑหรือและขอตกลงกลางในการเชื่อมโยง

แลกเปลีย่นขอมลู และการดำเนนิงานรวมกนั ทัง้ระหวางหนวยงานรฐัตอรฐั และรฐัตอเอกชน เพือ่สรางความสามารถในการทำงาน

รวมกนัระหวางระบบ (Interoperability) 

 3.2) หนวยงานของรัฐทีใ่หบริการประชาชนและจำเปนตองใชขอมลูทีห่นวยงานของรฐัแหงอืน่จดัทำหรอืเปนเจาของ

ขอมูลและประกาศไวทีศู่นยกลางแลกเปลีย่นขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรอื GDX) ดำเนนิการเชือ่มตอ

และแลกเปลีย่นขอมลูผานศนูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั ตามประกาศคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลัเรือ่ง มาตรฐานและ

หลกัเกณฑการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดิจทัิลวาดวยเร่ือง กรอบแนวทางการพฒันามาตรฐานการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่น

ขอมูลภาครัฐ โดยไมจำเปนตองจัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) กับหนวยงานเจาของขอมูลอีกครั้ง

 1.4) สพร. สรางเครื่องมือ อาทิเชน เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเส่ียงเพื่อใชในการ

พิสูจนและยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ  เพื่ออำนวยความสะดวกใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ 

ไดงายมากยิ่งขึ้น

 1.5) สพร. สงเสริมใหมีการจัดทำ Sandbox เพื่อทดสอบการใชมาตรฐานกอนการประกาศใชจริง พรอมขยาย

ความรวมมือกับหนวยงานนำรอง

 1.6) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานรัฐที่ดำเนินงานตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

เพื่อนำมาปรับปรุงหลักการของมาตรฐานใหมีความเปนปจจุบันและสามารถประยุกตใชไดจริง

 3.3) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดรายชื่อชุดขอมูลหลัก (Master Data) ที่สำคัญและชื่อหนวยงาน

เจาของขอมูล ทีจ่ำเปนตองประกาศไวทีศ่นูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั  เพือ่ใหหนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปน

ตองใชขอมูลดังกลาวสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลไดตามระเบียบของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(รายชื่อชุดขอมูลหลักทีส่ำคัญ (Master Data) ปรากฏตามภาคผนวก 2)

 3.4)  สพร. สนบัสนนุใหหนวยงานรัฐมกีารเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลัผานศนูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐัทีเ่ปน

ไปตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิิทลักำหนด

 3.5) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานรัฐ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตอไป
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ยทุธศาสตรท่ี 1  :  ยกระดบัการเปล่ียนผานดจิิทัลภาครฐั เพ่ือการบรหิารงานท่ียดืหยุน
  คลองตวั  และขยายสูหนวยงานภาครฐัระดับทองถิน่

เปาหมาย

1. ภาครฐัดำเนนิการจัดทำขอมลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครัฐ

2. ภาครฐัดำเนนิการเชือ่มโยงและแลกเปล่ียนขอมลูระหวางกนั ผานศนูยแลกเปล่ียนขอมลูกลาง

3. ภาครฐัมกีระบวนการทำงานทีเ่ปนดิจิทลัอยางเตม็รูปแบบ

4. มชีดุเทคโนโลยีและบรกิารกลางท่ีมมีาตรฐาน สำหรบัการใหบริการของรัฐ

5. บคุลากรรฐัไดรบัการอบรมและมทัีกษะดานดจิทิลัอยางทัว่ถงึและตอเนือ่ง

         

ตวัช้ีวดัและคาเปาหมาย

1. ภายในป 2570 รอยละของหนวยงานรฐัทีจ่ดัทำขอมลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐั คดิเปนรอยละ 100

2. ภายในป 2570 รอยละความสำเร็จของการเชือ่มโยงแลกเปล่ียนขอมลูในดานสำคญั คดิเปนรอยละ 100

3. ภายในป 2570 รอยละของหนวยงานทีด่ำเนินการตามวธิปีฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนกิส คดิเปนรอยละ 100

4. ภายในป 2567 รอยละความสำเร็จของระบบกลางหรอืแอปพลิเคชนัสนบัสนนุกลาง (Shared Application 

Enabling Services) คดิเปนรอยละ 100

5. ภายในป 2570 รอยละของบคุลากรภาครฐัดานไอทหีรอืปฏบิตังิานดานดจิทิลัของทกุหนวยงาน  มคีวามรู และ

ทกัษะดิจิทัลรองรบัการเปล่ียนผานองคกรสูรฐับาลดจิิทัล ไมนอยกวารอยละ 90

มาตรการ

1) กำหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเปนหลักการและ

แนวทางในการดำเนินงานรวมกัน ทั้งระหวางหนวยงานรัฐตอรัฐ  และรัฐตอเอกชน และสรางความสามารถใน

การทำงานรวมกนัระหวางระบบ (Interoperability)  ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกบัการพฒันารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศ

 1.1) สพร. พัฒนาหรือทบทวนมาตรฐาน หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานดิจิทัลในดานตางๆ 

ไดแก ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ กระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล และ

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ตามแนวทางการพัฒนา

มาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด (รายชื่อมาตรฐานที่สำคัญปรากฏตามภาคผนวก 1)

 1.2) สพร. นำเสนอมาตรฐานดานดิจิทัลตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบและประกาศใชใหหนวยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรฐานเปนไปในทิศทางเดียวกันและสามารถ

ทำงานรวมกันไดอยางเปนระบบ

 1.3) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจในดานมาตรฐานตางๆ  ของรัฐบาลดิจิทัล 

2) พัฒนาขอมลูตามหลกัธรรมาภบิาลขอมลู การบรูณาการขอมลู และสงเสริมการใชงานขอมลู Big Data เพ่ือจัดทำนโยบาย 

เรงพัฒนาขอมูลภาครัฐใหพรอมตอการใชประโยชนอันจะชวยสนับสนุน การตัดสินใจเชิงนโยบาย การดำเนินงาน การกำกับ

ติดตาม การบริหารจัดการ และการบริการภาครัฐใหเปนไปบนพื้นฐานขอมูลที่เหมาะสมกับสถานการณของประเทศ

 2.1) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนา/ปรับปรุงและประกาศธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเพื่อเปนหลักการ

และแนวทางในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ

 2.2) คณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลัวางระเบยีบในกรณหีนวยงานของรฐัจะจดัทำขอมลูดจิทิลั หากมหีนวยงานของ

รฐัแหงอืน่ซึง่มหีนาทีแ่ละอำนาจจดัทำหรือรวบรวมขอมลูดจิทิลัแลวไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน ใหหนวยงานของรฐัดงักลาวจดัใหมี

การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลั โดยไมจำตองจัดทำขอมลูขึน้ใหม

 2.3) สพร. จัดทำนโยบายและมาตรฐานดานขอมูล อาทิ Data Management, Data Quality, Data Sharing, 

Data Exchange, Master Data เปนตน

 2.4) สพร. และหนวยงานกลางขบัเคลือ่นและขยายผลการจัดทำธรรมาภิบาลขอมลูภาครัฐใหเกดิการรบัรู และปฏิบัตจิรงิ

ในวงกวาง 

 2.5) สพร. ปรับปรุงเนือ้หามาตรฐานใหเขาใจไดงายมากขึน้ พรอมจดัทำคูมอืประกอบการดำเนินงานดานธรรมาภบิาล

ขอมลูท่ีหนวยงานของรัฐสามารถนำไปปฏิบัตไิดจริง พรอมทัง้จัดใหมเีครือ่งมอืหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหกบัหนวยงาน

ภาครัฐ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน

 2.6) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาในดานธรรมาภิบาลขอมูล 

 2.7) หนวยงานของรฐัจดัทำธรรมาภิบาลขอมลูภาครฐัในระดบัหนวยงาน ตามธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐั ใหเปนไปตาม

มาตรฐานและหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิทิลักำหนด

 2.8) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน นโยบาย และแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลขอมูล อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

3) จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลระหวางหนวยงานของรัฐผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เพื่อใหเกิด

การบูรณาการขอมูลภาครัฐ ลดการขอขอมูลซ้ำซอน และไมตองใชเอกสารรูปแบบกระดาษ

 3.1) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดใหมีมาตรฐาน หลักเกณฑหรือและขอตกลงกลางในการเชื่อมโยง

แลกเปลีย่นขอมูล และการดำเนนิงานรวมกนั ทัง้ระหวางหนวยงานรฐัตอรฐั และรฐัตอเอกชน เพือ่สรางความสามารถในการทำงาน

รวมกนัระหวางระบบ (Interoperability) 

 3.2) หนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปนตองใชขอมลูทีห่นวยงานของรฐัแหงอืน่จัดทำหรอืเปนเจาของ

ขอมลูและประกาศไวทีศ่นูยกลางแลกเปล่ียนขอมลูภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรอื GDX) ดำเนนิการเชือ่มตอ

และแลกเปลีย่นขอมลูผานศนูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารฐับาลดจิิทลัเรือ่ง มาตรฐานและ

หลกัเกณฑการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทัิลวาดวยเรือ่ง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน

ขอมูลภาครัฐ โดยไมจำเปนตองจัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) กับหนวยงานเจาของขอมูลอีกครั้ง

 1.4) สพร. สรางเครื่องมือ อาทิเชน เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการ

พิสูจนและยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ  เพื่ออำนวยความสะดวกใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ 

ไดงายมากยิ่งขึ้น

 1.5) สพร. สงเสริมใหมีการจัดทำ Sandbox เพื่อทดสอบการใชมาตรฐานกอนการประกาศใชจริง พรอมขยาย

ความรวมมือกับหนวยงานนำรอง

 1.6) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานรัฐที่ดำเนินงานตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

เพื่อนำมาปรับปรุงหลักการของมาตรฐานใหมีความเปนปจจุบันและสามารถประยุกตใชไดจริง

 3.3) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดรายชื่อชุดขอมูลหลัก (Master Data) ที่สำคัญและชื่อหนวยงาน

เจาของขอมลู ทีจ่ำเปนตองประกาศไวทีศ่นูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั  เพือ่ใหหนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปน

ตองใชขอมูลดังกลาวสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลไดตามระเบียบของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิ จิทัล  

(รายชื่อชุดขอมูลหลักทีส่ำคัญ (Master Data) ปรากฏตามภาคผนวก 2)

 3.4)  สพร. สนบัสนนุใหหนวยงานรฐัมกีารเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลัผานศนูยกลางแลกเปล่ียนขอมลูภาครฐัทีเ่ปน

ไปตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิิทลักำหนด

 3.5) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานรัฐ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตอไป
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2) พัฒนาขอมลูตามหลกัธรรมาภบิาลขอมลู การบรูณาการขอมลู และสงเสริมการใชงานขอมลู Big Data เพ่ือจัดทำนโยบาย 

เรงพัฒนาขอมูลภาครัฐใหพรอมตอการใชประโยชนอันจะชวยสนับสนุน การตัดสินใจเชิงนโยบาย การดำเนินงาน การกำกับ

ติดตาม การบริหารจัดการ และการบริการภาครัฐใหเปนไปบนพื้นฐานขอมูลที่เหมาะสมกับสถานการณของประเทศ

 2.1) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนา/ปรับปรุงและประกาศธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเพื่อเปนหลักการ

และแนวทางในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ

 2.2) คณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลัวางระเบยีบในกรณหีนวยงานของรฐัจะจดัทำขอมลูดจิทัิล หากมีหนวยงานของ

รัฐแหงอืน่ซึง่มีหนาทีแ่ละอำนาจจัดทำหรือรวบรวมขอมูลดิจิทลัแลวไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ใหหนวยงานของรฐัดงักลาวจดัใหมี

การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมูลดิจทิลั โดยไมจำตองจัดทำขอมูลขึน้ใหม

 2.3) สพร. จัดทำนโยบายและมาตรฐานดานขอมูล อาทิ Data Management, Data Quality, Data Sharing, 

Data Exchange, Master Data เปนตน

 2.4) สพร. และหนวยงานกลางขบัเคลือ่นและขยายผลการจดัทำธรรมาภบิาลขอมลูภาครัฐใหเกดิการรบัรู และปฏบิตัจิรงิ

ในวงกวาง 

 2.5) สพร. ปรับปรุงเนือ้หามาตรฐานใหเขาใจไดงายมากขึน้ พรอมจดัทำคูมอืประกอบการดำเนินงานดานธรรมาภบิาล

ขอมลูท่ีหนวยงานของรัฐสามารถนำไปปฏบัิติไดจรงิ พรอมทัง้จดัใหมีเครือ่งมือหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหกบัหนวยงาน

ภาครัฐ เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน

 2.6) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางท่ีเกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาในดานธรรมาภิบาลขอมูล 

 2.7) หนวยงานของรฐัจดัทำธรรมาภิบาลขอมลูภาครฐัในระดบัหนวยงาน ตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครฐั ใหเปนไปตาม

มาตรฐานและหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลักำหนด

 2.8) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน นโยบาย และแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลขอมูล อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

3) จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลระหวางหนวยงานของรัฐผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เพื่อใหเกิด

การบูรณาการขอมูลภาครัฐ ลดการขอขอมูลซ้ำซอน และไมตองใชเอกสารรูปแบบกระดาษ

 3.1) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดใหมีมาตรฐาน หลักเกณฑหรือและขอตกลงกลางในการเชื่อมโยง

แลกเปลีย่นขอมลู และการดำเนนิงานรวมกนั ทัง้ระหวางหนวยงานรฐัตอรฐั และรฐัตอเอกชน เพือ่สรางความสามารถในการทำงาน

รวมกนัระหวางระบบ (Interoperability) 

 3.2) หนวยงานของรัฐทีใ่หบริการประชาชนและจำเปนตองใชขอมลูทีห่นวยงานของรฐัแหงอืน่จดัทำหรอืเปนเจาของ

ขอมูลและประกาศไวทีศู่นยกลางแลกเปลีย่นขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรอื GDX) ดำเนนิการเชือ่มตอ

และแลกเปลีย่นขอมลูผานศนูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั ตามประกาศคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลัเรือ่ง มาตรฐานและ

หลกัเกณฑการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดิจทัิลวาดวยเร่ือง กรอบแนวทางการพฒันามาตรฐานการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่น

ขอมูลภาครัฐ โดยไมจำเปนตองจัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) กับหนวยงานเจาของขอมูลอีกครั้ง

4) พฒันาแพลตฟอรมกลางและโครงสรางพ้ืนฐานดานดจิทิลัสำหรบัหนวยงานภาครฐัใหสามารถทำงานไดอยางตอเนือ่ง (Seamless)

โดยจดัใหมแีพลตฟอรมการจดัการบริการแบบบรูณาการและบริการดจิิทัลภาครฐัทีม่คีณุภาพ เปนไปตามมาตรฐานสากล มคีวามมัน่คง

ปลอดภยัและนาเชือ่ถือ ทำงานไดราบร่ืนและสอดคลองกบัความจำเปน ความตองการพืน้ฐานของประชาชน ชมุชน และภาคธุรกจิบน 

Government Cloud Service หรือ Public Cloud ในอนาคต โดยหนวยงานสวนกลาง ประกอบดวย กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสงัคม กรมบญัชีกลาง สำนกังานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแหงชาต ิสำนกังานคณะกรรมการคุมครอง

ขอมลูสวนบคุคล สำนกังานคณะกรรมการดจิิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ สำนักงานพัฒนาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส และ

สำนักงานพฒันารัฐบาลดจิิทลั ดำเนนิการดงัน้ี

 4.1)  จัดหาหรือพัฒนาบริการและแพลตฟอรมกลาง และโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่เหมาะสมกับหนวยงาน

ผูใชงานใหสามารถดำเนินงานรวมกันได ไดแก แพลตฟอรมการเปดเผยขอมูลเปด แพลตฟอรมเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง

แพลตฟอรมกลางทีอ่ำนวยความสะดวกแกประชาชน ภาคธรุกจิ และชาวตางชาต ิในการเขาถงึและรบับรกิารจากหนวยงานภาครฐั 

ระบบเครอืขายสือ่สารขอมลูเชือ่มโยงหนวยงานภาครฐั (Government Information Network : GIN) การพฒันาดานความมัน่คง

ของโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (DG-LINK) ระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC) เปนตน 

 4.2) จัดใหมีมาตรการและเคร่ืองมือในการปองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเส่ียงทางไซเบอร เพื่อรักษา

ความม่ันคงปลอดภยับรกิารดจิทิลัหรอืระบบคอมพวิเตอรภาครฐั รวมถงึการปกปองคุมครองขอมลูความเปนสวนตวัของประชาชน

ทีม่คีวามพรอมใชและนาเชือ่ถอื

 4.3) ประกาศ/เผยแพร/ประชาสัมพันธใหหนวยงานรฐัเพือ่นำไปใชงานและ/หรอืพฒันาบรกิารประชาชนตามภารกจิ

ของหนวยงาน 

 4.4)  ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแพลตฟอรมกลางและโครงสรางพื้นฐาน     เพื่อนำมาปรับปรุง

อยางตอเน่ือง

5) การสรางชดุบริการดานดิจิทัลท่ัวไปสำหรับหนวยงานภาครฐั เรงพฒันาชดุบรกิารหรอืแอปพลเิคชันสนบัสนนุกลางในรปูแบบ 

Microservice เพ่ือหนวยงานตางๆ สามารถนำไปปรบัใชตอไดโดยงาย เชน ระบบพิสูจนยืนยันตัวตนดานดิจิทัล (Digital ID) ระบบลง

ทะเบยีนอเิลก็ทรอนกิสกลาง เพ่ือรับสิทธสิวัสดกิารตางๆ ระบบการแจงเตือนขาวสารหรอืสิทธสิวัสดกิารของประชาชน ระบบชำระเงนิ

อเิลก็ทรอนิกส (e-Payment) ระบบสนบัสนนุการใหบริการผานระบบดจิทิลั (Digital Service Microservices) ระบบสารบรรณกลาง

อเิลก็ทรอนิกสสำหรับหนวยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) ระบบสือ่สารแบบรวมศนูย (Unified Communication) เปนตน 

รวมถงึพฒันามาตรฐานทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาระบบบรกิารและบรหิารจัดการภาครฐัทีใ่ชงานไดจรงิ หนวยงานสวนกลาง ประกอบดวย 

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมการปกครอง กรมบัญชกีลาง สำนักงานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอรแหงชาต ิ สำนกังานคณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบุคคล สำนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการดังนี้

 6.1) หนวยงานรัฐศึกษาสถานะปจจุบัน อุปสรรค และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับเอกสารประเภทตางๆ 

และขัน้ตอนทีไ่มจำเปน

 6.2) หนวยงานรฐัจัดลำดับความสำคัญของกระบวนงานทีส่ำคัญ และตองไดรับการปรับปรงุเปนอันดบัแรก

 6.3) สพร. รวมกบัหนวยงานกลางทีเ่กีย่วของพฒันากระบวนการดำเนนิงานดิจทิลัทีส่ามารถทำงานรวมกนั มคีวามสอดคลอง 

และสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลขอมูล การเปดเผยขอมูล และ

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐตามมาตรฐานและแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

 6.4) หนวยงานรัฐจัดใหมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลหลัก (Master Data) หรือขอมูลเอกสาร/หลักฐานราชการที่

หนวยงานรฐัอืน่ออกใหและประกาศไวทีศู่นยกลางแลกเปลีย่นขอมูลภาครัฐ สำหรบัประกอบการพจิารณาอนุมตั ิอนญุาต ออกใบอนญุาต 

รับจดทะเบียน รับจดแจง หรอืรับแจง โดยไมจำเปนตองขอขอมูลทีซ้่ำซอนจากประชาชน 

 6.5) หนวยงานรัฐพัฒนาตอยอดบริการตามภารกจิของหนวยงานจากระบบบรกิารกลางหรอืโครงสรางพืน้ฐานทีห่นวยงาน

กลางพฒันาข้ึน เชน การนำระบบการพสูิจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทลั (Digital ID) 

 6.6) สพร.พัฒนามาตรฐาน คูมือ กระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล เชน แนวทางการปฏิบัติวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสใหกับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ และนำเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาประกาศใชใหสอดคลองกัน

 6.7) สพร. และ/หรือหนวยงานสวนกลางนำกรณีตัวอยางการปรับกระบวนการทำงานที่เปนดิจิทัลในหนวยงานที่

ประสบความสำเร็จ เพื่อถอดบทเรียนสูการปรับกระบวนการใหหนวยงานอื่นๆ และทองถิ่น

 6.8) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานเพือ่นำมาปรบัปรงุการดำเนินงานของหนวยงานรัฐในวงกวาง

7) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่เอื้อตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการทบทวนกฎหมาย 

กฎระเบยีบ มาตรการทีไ่มสอดคลองกบัแนวทางการดำเนินงานในอนาคต พัฒนากฎระเบยีบใหมใหทนัตอเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป รวบรวม

ประเด็นปญหาและอปุสรรคในปจจุบัน เพือ่พจิารณาความจำเปนทางกฎหมายและความคุมคาทางเศรษฐกจิ รวมถงึศกึษาแนวทางการ

ปฏิบัติที่ใชในตางประเทศ เชน การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหสอดคลองกับบริบทปจจุบัน หรือการจัดการลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ตองหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเขาใจกฎระเบียบ ประเด็นปญหาและผลกระทบ รวมถึงรับฟง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทำการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยหนวยงานสวนกลาง ประกอบดวย 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สำนักงานพฒันารัฐบาลดจิทิลั รวมกนัดำเนนิการดงัน้ี

 7.1)  ศึกษากฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการตางๆ ทีเ่ปนอปุสรรคตอการพัฒนารัฐบาลดจิทัิล  เพือ่วเิคราะหแนวทางแกไข 

รวมทัง้กรณศึีกษาแนวทางการปรับปรุงกฎระเบยีบตางประเทศ  

 5.1)  พัฒนาชุดบริการหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง เพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถนำไปปรับใชตอไดโดยงาย

 5.2) จัดใหมีมาตรฐาน หลกัเกณฑ และวิธกีารเกีย่วกบัระบบดิจิทลั เพือ่การพฒันาระบบบรกิารและบรหิารจดัการภาครฐั

ทีใ่ชงานไดจริง ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

 5.3) เผยแพร/ประชาสมัพันธใหหนวยงานรัฐเขาใชงาน หรือนำไปใชประโยชน

 5.4) ประเมินผลการดำเนินงานและนำมาปรับปรงุเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพอยางตอเน่ือง

6) ปรบัปรุงขัน้ตอนการดำเนนิงาน ลด ละ เลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน (Re-Engineering Process และ Digitalize 

Process) ใชการปรับปรุงขัน้ตอนการดำเนินงานของรัฐบาล (Government Process Re-engineering) ทีใ่หหนวยงานรฐัสำรวจ

กระบวนการทำงานและใหบริการในปจจุบัน เพือ่ระบุปญหาหรือกระบวนงานทีไ่มจำเปน จากนัน้จึงพจิารณาลดทอนขัน้ตอนทีไ่มจำเปน 

ไมวาจะเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนงานที่ทำซ้ำ และการลดกระบวนงานดานเอกสารตางๆ ที่สามารถใช

ขอมูลดิจิทัลแทน หรือการปรับทัศนคติในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหมีการขอขอมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียว 

(Once Only Principle)

 3.3) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดรายชื่อชุดขอมูลหลัก (Master Data) ที่สำคัญและชื่อหนวยงาน

เจาของขอมูล ทีจ่ำเปนตองประกาศไวทีศ่นูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั  เพือ่ใหหนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปน

ตองใชขอมูลดังกลาวสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลไดตามระเบียบของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(รายชื่อชุดขอมูลหลักทีส่ำคัญ (Master Data) ปรากฏตามภาคผนวก 2)

 3.4)  สพร. สนบัสนนุใหหนวยงานรัฐมกีารเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลัผานศนูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐัทีเ่ปน

ไปตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิิทลักำหนด

 3.5) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานรัฐ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตอไป

 7.2) ระบรุายช่ือกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ปนปญหาตอการดำเนนิงานดานรัฐบาลดจิิทลั ไมวาจะเปนดานขอมลู การแลกเปลีย่น

 การเปดเผย เปนตน

 7.3) รบัฟงความคดิเหน็เพ่ิมเตมิจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ พรอมทำการประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในการปรับปรงุกฎหมาย

 7.4) ผลักดนัใหเกดิการปรบัเปล่ียนกฎหมายใหสอดรบักบัการทำงานดจิทิลั และผลักดนัใหประกาศเพือ่มผีลบงัคบัใชอยาง

เปนรปูธรรม ผานกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิทิลั 

 7.5) สรางความรวมมอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของเพ่ือยกระดับและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบใหสอดรบักบัทศิทางของ

รฐับาลดิจิทัลบนมาตรฐานเดยีวกนั

 7.6) สรางความตระหนักรูใหกับบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ในการทำความเขาใจบริบทของกฎหมาย เพ่ือใหเกิด

การบรหิารงานและการใหบริการทางดจิทิลัทีม่ปีระสิทธภิาพ

 7.7) ตดิตามและประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพือ่ตรวจสอบผลการดำเนนิงาน และกำหนด

แนวทางปรบัปรงุในอนาคต
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2) พัฒนาขอมลูตามหลกัธรรมาภบิาลขอมลู การบรูณาการขอมลู และสงเสริมการใชงานขอมลู Big Data เพ่ือจัดทำนโยบาย 

เรงพัฒนาขอมูลภาครัฐใหพรอมตอการใชประโยชนอันจะชวยสนับสนุน การตัดสินใจเชิงนโยบาย การดำเนินงาน การกำกับ

ติดตาม การบริหารจัดการ และการบริการภาครัฐใหเปนไปบนพื้นฐานขอมูลที่เหมาะสมกับสถานการณของประเทศ

 2.1) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนา/ปรับปรุงและประกาศธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเพื่อเปนหลักการ

และแนวทางในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ

 2.2) คณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลัวางระเบยีบในกรณหีนวยงานของรฐัจะจดัทำขอมลูดจิทิลั หากมหีนวยงานของ

รฐัแหงอืน่ซึง่มหีนาทีแ่ละอำนาจจดัทำหรือรวบรวมขอมลูดจิทิลัแลวไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน ใหหนวยงานของรฐัดงักลาวจดัใหมี

การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลั โดยไมจำตองจัดทำขอมลูขึน้ใหม

 2.3) สพร. จัดทำนโยบายและมาตรฐานดานขอมูล อาทิ Data Management, Data Quality, Data Sharing, 

Data Exchange, Master Data เปนตน

 2.4) สพร. และหนวยงานกลางขบัเคลือ่นและขยายผลการจัดทำธรรมาภิบาลขอมลูภาครัฐใหเกดิการรบัรู และปฏิบัตจิรงิ

ในวงกวาง 

 2.5) สพร. ปรับปรุงเนือ้หามาตรฐานใหเขาใจไดงายมากขึน้ พรอมจดัทำคูมอืประกอบการดำเนินงานดานธรรมาภบิาล

ขอมลูท่ีหนวยงานของรัฐสามารถนำไปปฏิบัตไิดจริง พรอมทัง้จัดใหมเีครือ่งมอืหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหกบัหนวยงาน

ภาครัฐ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน

 2.6) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลของ สพร. รวมกับหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร

เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาในดานธรรมาภิบาลขอมูล 

 2.7) หนวยงานของรฐัจดัทำธรรมาภิบาลขอมลูภาครฐัในระดบัหนวยงาน ตามธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐั ใหเปนไปตาม

มาตรฐานและหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิทิลักำหนด

 2.8) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน นโยบาย และแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลขอมูล อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

3) จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลระหวางหนวยงานของรัฐผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เพื่อใหเกิด

การบูรณาการขอมูลภาครัฐ ลดการขอขอมูลซ้ำซอน และไมตองใชเอกสารรูปแบบกระดาษ

 3.1) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดใหมีมาตรฐาน หลักเกณฑหรือและขอตกลงกลางในการเชื่อมโยง

แลกเปลีย่นขอมูล และการดำเนนิงานรวมกนั ทัง้ระหวางหนวยงานรฐัตอรฐั และรฐัตอเอกชน เพือ่สรางความสามารถในการทำงาน

รวมกนัระหวางระบบ (Interoperability) 

 3.2) หนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปนตองใชขอมลูทีห่นวยงานของรฐัแหงอืน่จัดทำหรอืเปนเจาของ

ขอมลูและประกาศไวทีศ่นูยกลางแลกเปล่ียนขอมลูภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรอื GDX) ดำเนนิการเชือ่มตอ

และแลกเปลีย่นขอมลูผานศนูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารฐับาลดจิิทลัเรือ่ง มาตรฐานและ

หลกัเกณฑการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทัิลวาดวยเรือ่ง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน

ขอมูลภาครัฐ โดยไมจำเปนตองจัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) กับหนวยงานเจาของขอมูลอีกครั้ง

4) พฒันาแพลตฟอรมกลางและโครงสรางพ้ืนฐานดานดจิทิลัสำหรบัหนวยงานภาครฐัใหสามารถทำงานไดอยางตอเนือ่ง (Seamless)

โดยจดัใหมแีพลตฟอรมการจดัการบรกิารแบบบูรณาการและบรกิารดจิิทัลภาครฐัทีม่คีณุภาพ เปนไปตามมาตรฐานสากล มคีวามมัน่คง

ปลอดภยัและนาเชือ่ถือ ทำงานไดราบรืน่และสอดคลองกบัความจำเปน ความตองการพ้ืนฐานของประชาชน ชมุชน และภาคธุรกจิบน 

Government Cloud Service หรอื Public Cloud ในอนาคต โดยหนวยงานสวนกลาง ประกอบดวย กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิ

และสงัคม กรมบญัชีกลาง สำนกังานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแหงชาต ิสำนกังานคณะกรรมการคุมครอง

ขอมูลสวนบคุคล สำนกังานคณะกรรมการดจิิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส และ

สำนักงานพฒันารฐับาลดจิิทลั ดำเนนิการดงัน้ี

 4.1)  จัดหาหรือพัฒนาบริการและแพลตฟอรมกลาง และโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่เหมาะสมกับหนวยงาน

ผูใชงานใหสามารถดำเนินงานรวมกันได ไดแก แพลตฟอรมการเปดเผยขอมูลเปด แพลตฟอรมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง

แพลตฟอรมกลางทีอ่ำนวยความสะดวกแกประชาชน ภาคธรุกจิ และชาวตางชาต ิในการเขาถงึและรบับรกิารจากหนวยงานภาครัฐ 

ระบบเครอืขายสือ่สารขอมลูเชือ่มโยงหนวยงานภาครฐั (Government Information Network : GIN) การพฒันาดานความม่ันคง

ของโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ (DG-LINK) ระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC) เปนตน 

 4.2) จัดใหมีมาตรการและเครื่องมือในการปองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเส่ียงทางไซเบอร เพื่อรักษา

ความมัน่คงปลอดภยับรกิารดจิิทลัหรอืระบบคอมพิวเตอรภาครฐั รวมถงึการปกปองคุมครองขอมลูความเปนสวนตวัของประชาชน

ทีมี่ความพรอมใชและนาเชือ่ถอื

 4.3) ประกาศ/เผยแพร/ประชาสมัพนัธใหหนวยงานรฐัเพือ่นำไปใชงานและ/หรือพัฒนาบรกิารประชาชนตามภารกจิ

ของหนวยงาน 

 4.4)  ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแพลตฟอรมกลางและโครงสรางพื้นฐาน     เพื่อนำมาปรับปรุง

อยางตอเน่ือง

5) การสรางชดุบรกิารดานดิจทิลัทัว่ไปสำหรบัหนวยงานภาครฐั เรงพฒันาชดุบรกิารหรือแอปพลเิคชันสนบัสนนุกลางในรปูแบบ 

Microservice เพือ่หนวยงานตางๆ สามารถนำไปปรบัใชตอไดโดยงาย เชน ระบบพิสูจนยืนยันตัวตนดานดิจิทัล (Digital ID) ระบบลง

ทะเบียนอเิลก็ทรอนกิสกลาง เพ่ือรบัสทิธสิวสัดกิารตางๆ ระบบการแจงเตือนขาวสารหรือสิทธิสวัสดกิารของประชาชน ระบบชำระเงนิ

อเิลก็ทรอนิกส (e-Payment) ระบบสนบัสนนุการใหบรกิารผานระบบดจิทิลั (Digital Service Microservices) ระบบสารบรรณกลาง

อเิลก็ทรอนิกสสำหรบัหนวยงานภาครฐั (Saraban as a Service) ระบบสือ่สารแบบรวมศนูย (Unified Communication) เปนตน 

รวมถงึพัฒนามาตรฐานทีเ่กีย่วกบัการพฒันาระบบบรกิารและบรหิารจัดการภาครฐัทีใ่ชงานไดจริง หนวยงานสวนกลาง ประกอบดวย 

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กรมการปกครอง กรมบญัชกีลาง สำนักงานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอรแหงชาต ิ สำนกังานคณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบุคคล สำนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการดังนี้

 6.1) หนวยงานรัฐศึกษาสถานะปจจุบัน อุปสรรค และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับเอกสารประเภทตางๆ 

และขัน้ตอนทีไ่มจำเปน

 6.2) หนวยงานรฐัจดัลำดบัความสำคญัของกระบวนงานทีส่ำคญั และตองไดรับการปรบัปรงุเปนอันดบัแรก

 6.3) สพร. รวมกบัหนวยงานกลางทีเ่กีย่วของพฒันากระบวนการดำเนนิงานดจิทิลัทีส่ามารถทำงานรวมกนั มคีวามสอดคลอง 

และสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ บนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลขอมูล การเปดเผยขอมูล และ

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐตามมาตรฐานและแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

 6.4) หนวยงานรัฐจัดใหมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลหลัก (Master Data) หรือขอมูลเอกสาร/หลักฐานราชการที่

หนวยงานรฐัอืน่ออกใหและประกาศไวทีศู่นยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั สำหรบัประกอบการพจิารณาอนุมตั ิอนญุาต ออกใบอนญุาต 

รบัจดทะเบยีน รบัจดแจง หรอืรับแจง โดยไมจำเปนตองขอขอมลูทีซ้่ำซอนจากประชาชน 

 6.5) หนวยงานรัฐพัฒนาตอยอดบริการตามภารกจิของหนวยงานจากระบบบรกิารกลางหรอืโครงสรางพืน้ฐานทีห่นวยงาน

กลางพฒันาข้ึน เชน การนำระบบการพิสูจนและยืนยันตวัตนทางดจิทิลั (Digital ID) 

 6.6) สพร.พัฒนามาตรฐาน คูมือ กระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล เชน แนวทางการปฏิบัติวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสใหกับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ และนำเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาประกาศใชใหสอดคลองกัน

 6.7) สพร. และ/หรือหนวยงานสวนกลางนำกรณีตัวอยางการปรับกระบวนการทำงานที่เปนดิจิทัลในหนวยงานที่

ประสบความสำเร็จ เพื่อถอดบทเรียนสูการปรับกระบวนการใหหนวยงานอื่นๆ และทองถิ่น

 6.8) สพร. ประเมินผลการดำเนนิงานเพ่ือนำมาปรบัปรงุการดำเนนิงานของหนวยงานรัฐในวงกวาง

7) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่เอื้อตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการทบทวนกฎหมาย 

กฎระเบยีบ มาตรการทีไ่มสอดคลองกบัแนวทางการดำเนินงานในอนาคต พัฒนากฎระเบียบใหมใหทนัตอเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป รวบรวม

ประเด็นปญหาและอปุสรรคในปจจบุนั เพ่ือพิจารณาความจำเปนทางกฎหมายและความคุมคาทางเศรษฐกจิ รวมถงึศกึษาแนวทางการ

ปฏิบัติที่ใชในตางประเทศ เชน การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหสอดคลองกับบริบทปจจุบัน หรือการจัดการลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ตองหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเขาใจกฎระเบียบ ประเด็นปญหาและผลกระทบ รวมถึงรับฟง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทำการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยหนวยงานสวนกลาง ประกอบดวย 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สำนักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั รวมกนัดำเนนิการดงัน้ี

 7.1)  ศกึษากฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการตางๆ ทีเ่ปนอปุสรรคตอการพฒันารฐับาลดจิทิลั  เพือ่วเิคราะหแนวทางแกไข 

รวมทัง้กรณศีกึษาแนวทางการปรับปรุงกฎระเบยีบตางประเทศ  

 5.1)  พัฒนาชุดบริการหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง เพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถนำไปปรับใชตอไดโดยงาย

 5.2) จดัใหมมีาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกีย่วกบัระบบดจิิทลั เพือ่การพฒันาระบบบรกิารและบรหิารจดัการภาครฐั

ทีใ่ชงานไดจรงิ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

 5.3) เผยแพร/ประชาสัมพันธใหหนวยงานรัฐเขาใชงาน หรือนำไปใชประโยชน

 5.4) ประเมินผลการดำเนนิงานและนำมาปรบัปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพอยางตอเนือ่ง

6) ปรบัปรุงขัน้ตอนการดำเนนิงาน ลด ละ เลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน (Re-Engineering Process และ Digitalize 

Process) ใชการปรับปรุงขัน้ตอนการดำเนนิงานของรัฐบาล (Government Process Re-engineering) ทีใ่หหนวยงานรฐัสำรวจ

กระบวนการทำงานและใหบริการในปจจบุนั เพ่ือระบปุญหาหรอืกระบวนงานทีไ่มจำเปน จากนัน้จงึพจิารณาลดทอนขัน้ตอนทีไ่มจำเปน 

ไมวาจะเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนงานที่ทำซ้ำ และการลดกระบวนงานดานเอกสารตางๆ ที่สามารถใช

ขอมูลดิจิทัลแทน หรือการปรับทัศนคติในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหมีการขอขอมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียว 

(Once Only Principle)

 3.3) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดรายชื่อชุดขอมูลหลัก (Master Data) ที่สำคัญและชื่อหนวยงาน

เจาของขอมลู ทีจ่ำเปนตองประกาศไวทีศ่นูยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั  เพือ่ใหหนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารประชาชนและจำเปน

ตองใชขอมูลดังกลาวสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลไดตามระเบียบของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิ จิทัล  

(รายชื่อชุดขอมูลหลักทีส่ำคัญ (Master Data) ปรากฏตามภาคผนวก 2)

 3.4)  สพร. สนบัสนนุใหหนวยงานรฐัมกีารเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลัผานศนูยกลางแลกเปล่ียนขอมลูภาครฐัทีเ่ปน

ไปตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิิทลักำหนด

 3.5) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานรัฐ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตอไป

 7.2) ระบรุายช่ือกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ปนปญหาตอการดำเนนิงานดานรัฐบาลดจิิทลั ไมวาจะเปนดานขอมลู การแลกเปลีย่น

 การเปดเผย เปนตน

 7.3) รบัฟงความคดิเหน็เพิม่เตมิจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ พรอมทำการประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในการปรับปรุงกฎหมาย

 7.4) ผลกัดนัใหเกดิการปรบัเปล่ียนกฎหมายใหสอดรบักบัการทำงานดจิทิลั และผลักดนัใหประกาศเพ่ือมผีลบงัคบัใชอยาง

เปนรูปธรรม ผานกลไกของคณะกรรมการพัฒนารฐับาลดจิทิลั 

 7.5) สรางความรวมมอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของเพ่ือยกระดับและพัฒนากฎหมาย กฎระเบยีบใหสอดรบักบัทศิทางของ

รัฐบาลดิจิทัลบนมาตรฐานเดยีวกนั

 7.6) สรางความตระหนักรูใหกับบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ในการทำความเขาใจบริบทของกฎหมาย เพื่อใหเกิด

การบริหารงานและการใหบริการทางดจิิทลัทีม่ปีระสทิธภิาพ

 7.7) ตดิตามและประเมนิผลสัมฤทธิข์องการปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือตรวจสอบผลการดำเนนิงาน และกำหนด

แนวทางปรับปรงุในอนาคต
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 6.1) หนวยงานรัฐศึกษาสถานะปจจุบัน อุปสรรค และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับเอกสารประเภทตางๆ 

และขัน้ตอนทีไ่มจำเปน

 6.2) หนวยงานรฐัจัดลำดับความสำคัญของกระบวนงานทีส่ำคัญ และตองไดรับการปรับปรงุเปนอันดบัแรก

 6.3) สพร. รวมกบัหนวยงานกลางทีเ่กีย่วของพฒันากระบวนการดำเนนิงานดิจทิลัทีส่ามารถทำงานรวมกนั มคีวามสอดคลอง 

และสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลขอมูล การเปดเผยขอมูล และ

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐตามมาตรฐานและแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

 6.4) หนวยงานรัฐจัดใหมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลหลัก (Master Data) หรือขอมูลเอกสาร/หลักฐานราชการที่

หนวยงานรฐัอืน่ออกใหและประกาศไวทีศู่นยกลางแลกเปลีย่นขอมูลภาครัฐ สำหรบัประกอบการพจิารณาอนุมตั ิอนญุาต ออกใบอนญุาต 

รับจดทะเบียน รับจดแจง หรอืรับแจง โดยไมจำเปนตองขอขอมูลทีซ้่ำซอนจากประชาชน 

 6.5) หนวยงานรัฐพัฒนาตอยอดบริการตามภารกจิของหนวยงานจากระบบบรกิารกลางหรอืโครงสรางพืน้ฐานทีห่นวยงาน

กลางพฒันาข้ึน เชน การนำระบบการพสูิจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทลั (Digital ID) 

 6.6) สพร.พัฒนามาตรฐาน คูมือ กระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล เชน แนวทางการปฏิบัติวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสใหกับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ และนำเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาประกาศใชใหสอดคลองกัน

 6.7) สพร. และ/หรือหนวยงานสวนกลางนำกรณีตัวอยางการปรับกระบวนการทำงานที่เปนดิจิทัลในหนวยงานที่

ประสบความสำเร็จ เพื่อถอดบทเรียนสูการปรับกระบวนการใหหนวยงานอื่นๆ และทองถิ่น

 6.8) สพร. ประเมินผลการดำเนินงานเพือ่นำมาปรบัปรงุการดำเนินงานของหนวยงานรัฐในวงกวาง

7) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่เอื้อตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการทบทวนกฎหมาย 

กฎระเบยีบ มาตรการทีไ่มสอดคลองกบัแนวทางการดำเนินงานในอนาคต พัฒนากฎระเบยีบใหมใหทนัตอเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป รวบรวม

ประเด็นปญหาและอปุสรรคในปจจุบัน เพือ่พจิารณาความจำเปนทางกฎหมายและความคุมคาทางเศรษฐกจิ รวมถงึศกึษาแนวทางการ

ปฏิบัติที่ใชในตางประเทศ เชน การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหสอดคลองกับบริบทปจจุบัน หรือการจัดการลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ตองหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเขาใจกฎระเบียบ ประเด็นปญหาและผลกระทบ รวมถึงรับฟง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทำการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยหนวยงานสวนกลาง ประกอบดวย 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สำนักงานพฒันารัฐบาลดจิทิลั รวมกนัดำเนนิการดงัน้ี

 7.1)  ศึกษากฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการตางๆ ทีเ่ปนอปุสรรคตอการพัฒนารัฐบาลดจิทัิล  เพือ่วเิคราะหแนวทางแกไข 

รวมทัง้กรณศึีกษาแนวทางการปรับปรุงกฎระเบยีบตางประเทศ  

8) การยกระดบัทกัษะดานดิจิทัล และวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยดีจิทิลัของบคุลากรภาครฐั โดยจดัใหมหีลักสตูรและแนวทางกลาง

สำหรับการพัฒนาและยกระดับทกัษะดจิทิลัขาราชการและบคุลากรภาครฐัของทกุหนวยงาน และหลกัสตูรสำหรบัพฒันาทกัษะดจิิทลั

ใหมๆ  ตามทศิทางความกาวหนาทางเทคโนโลย ีนวัตกรรมดานดจิทิลั รวมถงึจัดใหมเีครือ่งมอืสนบัสนนุการยกระดบัทักษะดจิิทลัขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐ และบริหารจัดการในดานตางๆ อยางเปนระบบ  นอกจากนี้ ยังจำเปนตองพัฒนาทักษะผูนำดานดิจิทัลใหกับ

ผูบริหารหนวยงานภาครฐั และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงูใหมวีสิยัทศันและความรูความเขาใจเกีย่วกบัการขบัเคล่ือนการพฒันา

รฐับาลดิจิทัล อกีดวย

 8.1) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. รวมกับ สำนักงาน ก.พ. และ สดช. จัดทำหลักสูตรกลางสำหรับ

การพัฒนาทกัษะดานดจิทิลั ใหบคุลากรภาครฐัมีความรูความเขาใจดานมาตรฐานขอมลูดจิทัิล (เชน ธรรมาภบิาลขอมลู ขอมลูสวนบุคคล 

เปนตน) การทำงานเชือ่มโยงผานระบบกลางและแพลตฟอรมกลางดจิทิลัของหนวยงานภาครฐั การเปดเผยขอมูลดิจิทัลทีเ่ปนมาตรฐาน

เพื่อสรางความโปรงใส การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ที่จะเปนสวนสำคัญในการพัฒนาตอยอดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 8.2) หนวยงานรฐัพฒันาบคุลากรภาครฐัใหมคีวามรูทกัษะดานดจิิทลัทีจ่ำเปนตอการบรหิารงานในการดำเนนิงานภาครฐั

และใหบริการดิจิทัลภาครัฐแกประชาชน ผานสถาบันจัดอบรมที่มีมาตรฐาน

 8.3) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. รวมกับหนวยงานกลางที่เกี่ยวของจัดใหมีเครื่องมือสนับสนุน

การพฒันาและยกระดบัทกัษะดจิทิลั ครอบคลุมทัง้รูปแบบออนไลนหรอืออฟไลน 

 8.4)  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากรดานดิจิทัลใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงบริการวิชาการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

 8.5) สพร. และหนวยงานกลางทีเ่กีย่วของสรางความรวมมอืกบัภาคเอกชนผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยทีัง้ในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแกบุคลากรภาครัฐ

 8.6) สพร. ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรัฐ และปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และทันสมัย

อยางตอเนื่อง

9) สงเสริมความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดใหมีตนแบบการพัฒนา Digital Government 

Testbed Framework เพ่ือใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการแบงปนแนวคิดและพัฒนานวัตกรรมการบริการรัฐบาลดิจิทัล

ใหภาครัฐ ตามความเหมาะสมของโครงการที่เอกชนเสนอ

 9.1) กำหนดหลักเกณฑ และรปูแบบทีเ่ปนไปไดในการรวมพฒันาบรกิารดิจิทลัของรฐัรวมกบัเอกชน 

 9.2) พัฒนา Digital Government Testbed Framework เพือ่ใหภาคเอกชนเขามามสีวนรวมในการแบงปนแนวคดิและ

พฒันานวัตกรรมการบริการรัฐบาลดจิทิลัใหรัฐ ตามความเหมาะสมของโครงการทีเ่อกชนเสนอ

 9.3) เผยแพร/ประชาสัมพันธใหภาคเอกชนรบัรู และรวมกิจกรรมในวงกวาง

 9.4) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของความรวมมอืระหวางรฐัและเอกชน

 7.2) ระบรุายช่ือกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ปนปญหาตอการดำเนนิงานดานรัฐบาลดจิิทลั ไมวาจะเปนดานขอมลู การแลกเปลีย่น

 การเปดเผย เปนตน

 7.3) รบัฟงความคดิเหน็เพ่ิมเตมิจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ พรอมทำการประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในการปรับปรงุกฎหมาย

 7.4) ผลักดนัใหเกดิการปรบัเปล่ียนกฎหมายใหสอดรบักบัการทำงานดจิทิลั และผลักดนัใหประกาศเพือ่มผีลบงัคบัใชอยาง

เปนรปูธรรม ผานกลไกของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิทิลั 

 7.5) สรางความรวมมอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของเพ่ือยกระดับและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบใหสอดรบักบัทศิทางของ

รฐับาลดิจิทัลบนมาตรฐานเดยีวกนั

 7.6) สรางความตระหนักรูใหกับบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ในการทำความเขาใจบริบทของกฎหมาย เพ่ือใหเกิด

การบรหิารงานและการใหบริการทางดจิทิลัทีม่ปีระสิทธภิาพ

 7.7) ตดิตามและประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพือ่ตรวจสอบผลการดำเนนิงาน และกำหนด

แนวทางปรบัปรงุในอนาคต

 โดยยุทธศาสตรท่ี 1 มีการพฒันาใน 2 ดานสำคัญ ไดแก บรกิารพ้ืนฐาน (Common Services) และโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Foundation) ท่ีสงเสรมิการเขาถงึขอมลูพืน้ฐานทีจ่ำเปนในการทำงานของแตละหนวยงานอยางไรรอยตอ ยกระดบับคุลากรภาครฐั

ใหมีทักษะการทำงานดิจิทัลที่สอดคลองกับบริบทโลกในการปฏิบัติงาน และใหบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว และแมนยำ ทัง้นี้ 

ยทุธศาสตรที ่1 มโีครงการสำคญั จำนวน 14 โครงการ ดงัแผนภาพโครงการสำคญัภายใตยุทธศาสตรท่ี 1  (รายละเอยีดโครงการสำคญั 

ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ปรากฏในภาคผนวก 4)
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 6.1) หนวยงานรัฐศึกษาสถานะปจจุบัน อุปสรรค และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับเอกสารประเภทตางๆ 

และขัน้ตอนทีไ่มจำเปน

 6.2) หนวยงานรฐัจดัลำดบัความสำคญัของกระบวนงานทีส่ำคญั และตองไดรับการปรบัปรงุเปนอันดบัแรก

 6.3) สพร. รวมกบัหนวยงานกลางทีเ่กีย่วของพฒันากระบวนการดำเนนิงานดจิทิลัทีส่ามารถทำงานรวมกนั มคีวามสอดคลอง 

และสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ บนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลขอมูล การเปดเผยขอมูล และ

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐตามมาตรฐานและแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

 6.4) หนวยงานรัฐจัดใหมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลหลัก (Master Data) หรือขอมูลเอกสาร/หลักฐานราชการที่

หนวยงานรฐัอืน่ออกใหและประกาศไวทีศู่นยกลางแลกเปลีย่นขอมลูภาครฐั สำหรบัประกอบการพจิารณาอนุมตั ิอนญุาต ออกใบอนญุาต 

รบัจดทะเบยีน รบัจดแจง หรอืรับแจง โดยไมจำเปนตองขอขอมลูทีซ้่ำซอนจากประชาชน 

 6.5) หนวยงานรัฐพัฒนาตอยอดบริการตามภารกจิของหนวยงานจากระบบบรกิารกลางหรอืโครงสรางพืน้ฐานทีห่นวยงาน

กลางพฒันาข้ึน เชน การนำระบบการพิสูจนและยืนยันตวัตนทางดจิทิลั (Digital ID) 

 6.6) สพร.พัฒนามาตรฐาน คูมือ กระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล เชน แนวทางการปฏิบัติวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสใหกับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ และนำเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาประกาศใชใหสอดคลองกัน

 6.7) สพร. และ/หรือหนวยงานสวนกลางนำกรณีตัวอยางการปรับกระบวนการทำงานที่เปนดิจิทัลในหนวยงานที่

ประสบความสำเร็จ เพื่อถอดบทเรียนสูการปรับกระบวนการใหหนวยงานอื่นๆ และทองถิ่น

 6.8) สพร. ประเมินผลการดำเนนิงานเพ่ือนำมาปรบัปรงุการดำเนนิงานของหนวยงานรัฐในวงกวาง

7) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่เอื้อตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการทบทวนกฎหมาย 

กฎระเบยีบ มาตรการทีไ่มสอดคลองกบัแนวทางการดำเนินงานในอนาคต พัฒนากฎระเบียบใหมใหทนัตอเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป รวบรวม

ประเด็นปญหาและอปุสรรคในปจจบุนั เพ่ือพิจารณาความจำเปนทางกฎหมายและความคุมคาทางเศรษฐกจิ รวมถงึศกึษาแนวทางการ

ปฏิบัติที่ใชในตางประเทศ เชน การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหสอดคลองกับบริบทปจจุบัน หรือการจัดการลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ตองหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเขาใจกฎระเบียบ ประเด็นปญหาและผลกระทบ รวมถึงรับฟง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทำการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยหนวยงานสวนกลาง ประกอบดวย 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สำนักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั รวมกนัดำเนนิการดงัน้ี

 7.1)  ศกึษากฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการตางๆ ทีเ่ปนอปุสรรคตอการพฒันารฐับาลดจิทิลั  เพือ่วเิคราะหแนวทางแกไข 

รวมทัง้กรณศีกึษาแนวทางการปรับปรุงกฎระเบยีบตางประเทศ  

8) การยกระดับทกัษะดานดิจิทัล และวฒันธรรมการใชเทคโนโลยดีจิทิลัของบคุลากรภาครัฐ โดยจดัใหมหีลักสูตรและแนวทางกลาง

สำหรบัการพฒันาและยกระดับทกัษะดจิทิลัขาราชการและบุคลากรภาครฐัของทกุหนวยงาน และหลกัสตูรสำหรบัพฒันาทกัษะดจิิทลั

ใหมๆ  ตามทศิทางความกาวหนาทางเทคโนโลย ีนวัตกรรมดานดจิทิลั รวมถงึจัดใหมเีครือ่งมอืสนบัสนนุการยกระดบัทักษะดจิิทลัขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐ และบริหารจัดการในดานตางๆ อยางเปนระบบ  นอกจากนี้ ยังจำเปนตองพัฒนาทักษะผูนำดานดิจิทัลใหกับ

ผูบริหารหนวยงานภาครฐั และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงูใหมวีสิยัทศันและความรูความเขาใจเกีย่วกบัการขบัเคล่ือนการพฒันา

รัฐบาลดิจิทัล อกีดวย

 8.1) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. รวมกับ สำนักงาน ก.พ. และ สดช. จัดทำหลักสูตรกลางสำหรับ

การพฒันาทกัษะดานดจิทิลั ใหบุคลากรภาครฐัมีความรูความเขาใจดานมาตรฐานขอมลูดจิทัิล (เชน ธรรมาภบิาลขอมลู ขอมลูสวนบคุคล 

เปนตน) การทำงานเชือ่มโยงผานระบบกลางและแพลตฟอรมกลางดจิทิลัของหนวยงานภาครฐั การเปดเผยขอมลูดิจิทัลทีเ่ปนมาตรฐาน

เพื่อสรางความโปรงใส การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ที่จะเปนสวนสำคัญในการพัฒนาตอยอดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 8.2) หนวยงานรฐัพฒันาบคุลากรภาครฐัใหมคีวามรูทกัษะดานดจิิทลัทีจ่ำเปนตอการบรหิารงานในการดำเนนิงานภาครัฐ

และใหบริการดิจิทัลภาครัฐแกประชาชน ผานสถาบันจัดอบรมที่มีมาตรฐาน

 8.3) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. รวมกับหนวยงานกลางที่เกี่ยวของจัดใหมีเครื่องมือสนับสนุน

การพฒันาและยกระดบัทกัษะดจิทิลั ครอบคลุมทัง้รปูแบบออนไลนหรอืออฟไลน 

 8.4)  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ของ สพร. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากรดานดิจิทัลใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงบริการวิชาการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

 8.5) สพร. และหนวยงานกลางทีเ่กีย่วของสรางความรวมมอืกบัภาคเอกชนผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยทีัง้ในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแกบุคลากรภาครัฐ

 8.6) สพร. ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรัฐ และปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และทันสมัย

อยางตอเนื่อง

9) สงเสริมความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดใหมีตนแบบการพัฒนา Digital Government 

Testbed Framework เพ่ือใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการแบงปนแนวคิดและพัฒนานวัตกรรมการบริการรัฐบาลดิจิทัล

ใหภาครัฐ ตามความเหมาะสมของโครงการที่เอกชนเสนอ

 9.1) กำหนดหลกัเกณฑ และรปูแบบทีเ่ปนไปไดในการรวมพฒันาบรกิารดจิิทลัของรฐัรวมกบัเอกชน 

 9.2) พฒันา Digital Government Testbed Framework เพ่ือใหภาคเอกชนเขามามสีวนรวมในการแบงปนแนวคดิและ

พฒันานวัตกรรมการบรกิารรัฐบาลดจิทิลัใหรัฐ ตามความเหมาะสมของโครงการทีเ่อกชนเสนอ

 9.3) เผยแพร/ประชาสมัพันธใหภาคเอกชนรบัรู และรวมกิจกรรมในวงกวาง

 9.4) ประเมินผลสมัฤทธิข์องความรวมมอืระหวางรฐัและเอกชน

การพัฒนา
บริการพื้นฐานของรัฐ
(Common Services)

Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หนวยงานผูรับผิดชอบ

โครงสรางพื้นฐาน
(Foundation)

ㆍ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ㆍสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ㆍสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ㆍสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ㆍสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ㆍสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ㆍสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
     สังคมแหงชาติ

ㆍสำนักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิลั โดยสถาบันพัฒนาบคุลากร

     ภาครฐัดานดจิทิลั (สถาบนั TDGA)

ㆍหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลขาราชการประเภทตางๆ

     ทัง้ 16 ประเภท

ㆍสำนักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ 

ㆍหนวยงานที่จัดการฝกอบรม เชน สถาบันพัฒนาบุคลากร

    ของภาครัฐ และสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวมถึง

    บรษิทัเทคโนโลยทีีเ่ปนเครือขายพนัธมติรของสถาบนั TDGA

ㆍสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
     และสังคมแหงชาติ
ㆍสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
     และความมั่นคงของมนุษย
ㆍสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ㆍสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ㆍสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
     และสังคมแหงชาติ

ㆍ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ㆍ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ㆍ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ㆍ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ㆍสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ㆍสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 ㆍสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ㆍสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ㆍสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ㆍกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. โครงการพัฒนาบริการและเครื่องมือกลางดิจิทัลภาครัฐ

2. โครงการพัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ
(Government Data Exchange)

3. โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะตนแบบ (Digital Service)

9. โครงการแนวทางปรบัปรงุกระบวนการใหบรกิารประชาชนของภาครฐัผานระบบดจิทัิล
(Government-Digitalization Process Guideline)

10. โครงการสงเสรมิการจดัทำธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐัในระดบัหนวยงาน
เพือ่การเชือ่มโยงแลกเปล่ียนขอมลู

11. โครงการระบบคลาวดกลางภาครัฐ 
(Government Data Center and Cloud
Service: GDCC)

13.  โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย

14. โครงการศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ
(Government Computer Security Incident Co-ordination Center)

12. โครงการศึกษา
แนวทางการปรับปรุง
โครงสรางสวนราชการ
ภายในกรมและศึกษา
ระบบการจางงาน
รูปแบบใหมในภาครัฐ

6. โครงการการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

7. โครงการศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลกาครัฐ (DGTi) เพื่อสนับสนุน
บริการดิจิทัล สำหรับหนวยงานระดับทองถิ่น และสรางนวัตกรรมภาครัฐ

8. โครงการพัฒนามาตรฐานเชื่อมโยงแพลตฟอรมกาครัฐ เพื่อเสริมสรางบริการ
ที่สะดวกสำหรับประชาชน (Interoperable Services thru Digital Standard)

4. โครงการพัฒนากรอบขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการใชดิจิทัลของบุคลากร
ภาครัฐ (Digital Capabilities)

5. โครงการยกระดับความสามารถและสรางความพรอมของบุคลากร เพื่อสงเสริม
รัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)

แผนภาพโครงการสำคัญภายใตยุทธศาสตรที่ 1

ㆍสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 7.2) ระบรุายช่ือกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ปนปญหาตอการดำเนนิงานดานรัฐบาลดจิิทลั ไมวาจะเปนดานขอมลู การแลกเปลีย่น

 การเปดเผย เปนตน

 7.3) รบัฟงความคดิเหน็เพิม่เตมิจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ พรอมทำการประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในการปรับปรุงกฎหมาย

 7.4) ผลกัดนัใหเกดิการปรบัเปล่ียนกฎหมายใหสอดรบักบัการทำงานดจิทิลั และผลักดนัใหประกาศเพ่ือมผีลบงัคบัใชอยาง

เปนรูปธรรม ผานกลไกของคณะกรรมการพัฒนารฐับาลดจิทิลั 

 7.5) สรางความรวมมอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของเพ่ือยกระดับและพัฒนากฎหมาย กฎระเบยีบใหสอดรบักบัทศิทางของ

รัฐบาลดิจิทัลบนมาตรฐานเดยีวกนั

 7.6) สรางความตระหนักรูใหกับบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ในการทำความเขาใจบริบทของกฎหมาย เพื่อใหเกิด

การบริหารงานและการใหบริการทางดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพ

 7.7) ตดิตามและประเมนิผลสัมฤทธิข์องการปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือตรวจสอบผลการดำเนนิงาน และกำหนด

แนวทางปรับปรงุในอนาคต

 โดยยทุธศาสตรท่ี 1 มกีารพัฒนาใน 2 ดานสำคัญ ไดแก บรกิารพ้ืนฐาน (Common Services) และโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Foundation) ท่ีสงเสรมิการเขาถงึขอมลูพืน้ฐานทีจ่ำเปนในการทำงานของแตละหนวยงานอยางไรรอยตอ ยกระดบับคุลากรภาครฐั

ใหมีทักษะการทำงานดิจิทัลที่สอดคลองกับบริบทโลกในการปฏิบัติงาน และใหบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว และแมนยำ ทัง้นี้ 

ยทุธศาสตรที ่1 มโีครงการสำคญั จำนวน 14 โครงการ ดงัแผนภาพโครงการสำคัญภายใตยุทธศาสตรที ่1  (รายละเอยีดโครงการสำคัญ 

ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ปรากฏในภาคผนวก 4)
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ยทุธศาสตรท่ี 2: พัฒนาบรกิารท่ีสะดวกและเขาถึงงาย

เปาหมาย

1. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางครบถวน ณ จุดเดียว 

(One-Stop Service)

2. ประชาชนทุกกลุมทั่วประเทศสามารถเขาถึงและใชบริการดิจิทัลภาครัฐได

         

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

1. ภายในป 2570 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอรมบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ในดานสำคัญ20 

คิดเปนรอยละ 100

2. ภายในป 2570 สัดสวนบริการของรัฐสำหรับประชาชนสามารถใหบริการแบบออนไลน คิดเปนรอยละ 90

3. ภายในป 2570 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการออนไลนภาครัฐในดานที่สำคัญ 

ไมนอยกวารอยละ 85

มาตรการ

1) พัฒนาและปรับปรุงบริการภาครัฐใหอยูในรูปแบบออนไลน (Online Service) โดยยึดหลักประชาชนเปน

ศูนยกลาง (Citizen Centric) ที่ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงและใชไดงาย (Equality) เนนการพัฒนาบริการ

/แพลตฟอรมภาครัฐที่ใหความสำคัญกับประชาชนทุกกลุมใหไดรับบริการหรือสิทธิที่พึงไดอยางเทาเทียมและยุติธรรม 

โดยเริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลและความตองการของผูใชบริการใหครบถวน จัดลำดับความสำคัญของบริการ และ

พัฒนา/ปรับปรุงหรือจัดใหมีบริการ (ตามลำดับความสำคัญ) ที่ประชาชนสามารถใชงานไดงาย สะดวก และสรางความ

เชื่อมั่นแกผูใชบริการวาจะไดรับคุณภาพการบริการที่เทากันในทุกชองทางที่รับบริการ โดยอยางนอยตองปรับเปลี่ยน

บริการใหอยูในรูปแบบออนไลน (Online Service) ผานชองทางที่เขาถึงและใชงานงาย เหมาะกับผูใชงานในกลุม

เปาหมาย มีความสะดวกในการรับบริการทุกที่ทุกเวลา และไมตองใชเอกสารรูปแบบกระดาษ (Paperless)

 1.1) พัฒนา/ปรับปรุงการบริการตามลำดับความสำคัญ ใหอยูในรูปแบบออนไลนผานชองทางใหบริการที่

ประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก เชน แอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต หรือ ณ สำนักงานของหนวยงานรัฐ เปนตน

 1.2) เผยแพร/ประชาสัมพันธบริการใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง

 1.3) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอคุณภาพบริการจากประชาชนผูรับบริการ และนำมา

ปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง

2) พัฒนาการใหบริการดิจิทัลครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) หนวยงานภาครัฐพัฒนา

/ปรับปรุงหรือยกระดับบริการออนไลนใหสามารถใหบริการไดตลอดทั้งกระบวนการต้ังแตตนจนจบกระบวนการ 

(End-to-End Process)  ทีป่ระชาชนสามารถใชบรกิารไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสยีคาใชจายนอย  ไมมีขอจำกดั

ทางกายภาพ เวลา พืน้ที ่และสามารถตรวจสอบตดิตามสถานะการดำเนนิงานในแตละกระบวนการได โดยมกีารเชือ่มโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางราบรื่นแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

20
ดานสำคัญ ไดแก ความเหล่ือมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การศึกษา สุขภาพและการแพทย และส่ิงแวดลอม
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 2.1) พฒันา/ปรบัปรงุบรกิารรูปแบบดจิทิลัทีใ่หบรกิารไดตลอดทัง้กระบวนการตัง้แตตนจนจบ (End-to-End Process) 

ตามมาตรฐานกระบวนการทางดิจิทัล และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีการยืนยันตัวตนผูใชกอนเขารับบริการ  และสามารถ

ตรวจสอบติดตามสถานะการดำเนินงานตางๆ ไดอยางราบรื่น

 2.2) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานหรือผานแพลตฟอรมแลกเปลี่ยนขอมูลกลางแบบอัตโนมัติ

ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ 

 2.3) เผยแพร/ประชาสัมพันธบริการใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง

 2.4) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอคุณภาพบริการจากประชาชนผูรับบริการ และนำมาปรับปรุงการให

บริการอยางตอเนื่อง

3) สรางแพลตฟอรมการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครัฐ จัดใหมีแพลตฟอรมบริการดิจิทัลภาครัฐท่ีตรง

ความตองการของผูใช (User-Driven) และมคีณุภาพ แบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว (One-Stop Service) ในดานสำคญั ทำใหประชาชน

สามารถเขาถึงและรับบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดตลอดเวลา โดยเปดใหหนวยงานและภาคสวน

ที่เกี่ยวของเขารวมพัฒนา จัดบริการที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีการรักษาความเปนสวนบุคคลและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

 3.1) พัฒนาแพลตฟอรมการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ โดยเช่ือมโยงชุดขอมูลที่จำเปน ในการใหบริการ 

เพื่อบูรณาการการทำงานในแตละบริการ และนำบริการที่สามารถใหบริการไดแบบเบ็ดเสร็จขึ้นบนแพลตฟอรมในดานสำคัญนั้นๆ 

ทั้งนี้ ใหมีการนำบริการพื้นฐาน (Common Services) ซึ่งไดรับการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล

ที่จำเปนมาใชดวย

 3.2) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลแบบอัตโนมัติผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางหรือระหวางหนวยงานทั้งภายในสังกัด

และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ และจัดใหมีการพิสูจนยืนยันตัวตนของผูใชบริการ

 3.3) เผยแพร/ประชาสัมพันธบริการใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง

 3.4) ตดิตามและประเมนิผลความพงึพอใจของผูใชบรกิาร และนำมาปรับปรงุประสิทธภิาพแพลตฟอรมใหดขีึน้อยาง

ตอเนื่อง

4) พฒันาบริการทีเ่ฉพาะเจาะจงรายบคุคล (Personalized  Service  Delivery) โดยไมตองรองขอ  ภาครฐัยกระดบัการพฒันา

บริการที่ใหความสำคัญกับการสรางประสบการณใหกับผูใชบริการ (user experience) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาบริการที่ตอบสนอง

ตอผู ใชงานอยางแมนยำ สอดคลองกับสิทธิของประชาชนที่มีอยู  โดยผู ใชบริการไมตองรองขอหรือยื่นเรื่องตอหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม

 4.1) รวบรวมชุดขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนในแตละบริการ โดยเฉพาะขอมูลรายบุคคลที่ไดรับ

การยินยอมในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เชน อายุ เพศ สถานะ สิทธิสวัสดิการ อาชีพ รายได เปนตน

 4.2) จัดกลุมบริการประชาชนกับชุดขอมูลที่จำเปนกับสิทธิของประชาชน เพื่อกรองสิทธิสวัสดิการ และรายงานสิทธิ

ตางๆ ที่ประชาชนรายนั้นๆ พึงไดรับ ในแตละชวงเวลา รวมถึงสิทธิสวัสดิการพิเศษของรัฐบาลที่อาจมีขึ้นในแตละป

 4.3) จัดใหมีระบบแจงเตือนสิทธิในแตละชวงเวลา ผานชองทางการติดตอที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย

โดยไมตองรองขอ เชน ไปรษณีย ขอความ SMS เปนตน

 4.4) เผยแพร/ประชาสัมพันธบริการใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง

 4.5) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ และนำมาปรับปรุงบริการอยางตอเนื่อง
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5) วิจยัและพฒันานวตักรรมบริการดจิทิลัภาครฐัเพ่ือยกระดบับรกิารดจิิทลั (Innovative Services/Platform) พฒันาการให

บรกิารรฐัโดยการนำเทคโนโลยหีรอืนวัตกรรมมาประยุกตใชต้ังแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการ ทำใหเกดิการใหบรกิารดจิิทลัทีม่มีาตรฐาน 

รวดเร็ว โปรงใส ปลอดภัย มธีรรมาภบิาล และเกดิประโยชนสูงสดุ รวมถงึ การสนับสนุนใหมกีารวจิยัเฉพาะทางหรอืพฒันานวตักรรม

ทีช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนผานบรกิารสาธารณะดิจิทลัทีม่คีวามครอบคลุม (inclusiveness) และเทาเทยีม โดยเฉพาะใน

กลุมเปราะบางและผูสงูอายุ 

 5.1) หนวยงานภาครฐันำชดุขอมลูทีไ่ดจากการบันทกึขอมลูการใชบรกิาร และขอมลูขัน้พืน้ฐานทีไ่ดรบัความยินยอมจาก

ผูรับบรกิารไปวเิคราะหรปูแบบการใชบรกิาร รวมถงึความตองการของผูรบับรกิารในแตละกระบวนการใหบริการ

 5.2) ปรบัปรงุกระบวนการใหบรกิารประชาชนดวยการนำผลวิเคราะหไปพฒันาการบรกิารรวมกบั

นวตักรรมบรกิารดจิทิลัของหนวยงานรฐั หรอืภาคภีาคเอกชนทีร่วมดำเนินการพฒันา

โดยยทุธศาสตรท่ี 2 มดีานทีเ่นนความสำคญั (Focus Area) 4 ดาน ไดแก

 1)   ความเหลือ่มลำ้ทางสิทธสิวัสดกิารประชาชน มุงเนนใหประชาชนเขาถงึสทิธสิวสัดกิารที่ บูรณาการบนแพลตฟอรม  

       เดยีวและแบบเฉพาะเจาะจง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการให ความชวยเหลอืและติดตามผล

 2)   การศึกษา มุงเนนการเพิม่โอกาสการเขาถงึการศึกษาผานแพลตฟอรม และการยกระดับ 
       การบรกิารดานการศกึษาผานบรูณาการขอมลูผูเรยีนและผูสอน

 3)   สขุภาพและการแพทย มุงเนนการเพิม่โอกาสการเขาถงึการบรกิาร และเพิม่ประสทิธภิาพในการทำงาน

       ของผูใหบริการดานสาธารณสขุผานการเช่ือมโยงขอมลูท่ีมีมาตรฐานทีแ่ลกเปล่ียนกนัได

 4)   สิง่แวดลอม มุงเนนใหประชาชนเขาถงึขอมลู รวมถึงการเตอืนภยัดานสิง่แวดลอม ไดสะดวก

                     และรวดเรว็ผานแพลตฟอรมศนูยกลางบรกิารแบบครบวงจร

 และมโีครงการสำคญั จำนวน 8 โครงการ ดงัแผนภาพโครงการสำคัญภายใตยทุธศาสตรที ่2 

(รายละเอียดโครงการสำคญัภายใตยุทธศาสตรที ่2 ปรากฏในภาคผนวก 4)

5) วิจัยและพฒันานวัตกรรมบริการดิจิทลัภาครัฐเพ่ือยกระดบับรกิารดจิทิลั (Innovative Services/Platform) พฒันาการให

บรกิารรฐัโดยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกตใชตัง้แตเริม่ตนจนจบกระบวนการ ทำใหเกดิการใหบรกิารดจิทัิลท่ีมมีาตรฐาน 

รวดเรว็ โปรงใส ปลอดภัย มธีรรมาภิบาล และเกดิประโยชนสงูสดุ รวมถงึ การสนบัสนนุใหมีการวจิยัเฉพาะทางหรอืพฒันานวัตกรรมที่

ชวยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนผานบรกิารสาธารณะดิจทิลัทีม่คีวามครอบคลมุ (Inclusiveness) และเทาเทยีม โดยเฉพาะใน

กลุมเปราะบางและผูสูงอายุ 

 5.1) หนวยงานภาครัฐนำชดุขอมลูทีไ่ดจากการบนัทกึขอมลูการใชบรกิาร และขอมลูขัน้พืน้ฐานทีไ่ดรับความยนิยอมจาก

ผูรบับรกิารไปวเิคราะหรูปแบบการใชบริการ รวมถงึความตองการของผูรบับรกิารในแตละกระบวนการใหบริการ

 5.2) ปรับปรุงกระบวนการใหบริการประชาชนดวยการนำผลวิเคราะหไปพฒันาการบรกิารรวมกบันวัตกรรมบริการดจิิทลั

ของหนวยงานรฐั หรือภาคภีาคเอกชนทีร่วมดำเนนิการพฒันา

 โดยยทุธศาสตรท่ี 2 มีดานทีเ่นนความสำคญั (Focus Area) 4 ดาน ไดแก

1. ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน มุงเนนใหประชาชนเขาถึงสิทธิสวัสดิการที่บูรณาการบนแพลตฟอรมเดียวและ

แบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลอืและตดิตามผล

2. การศกึษา มุงเนนการเพ่ิมโอกาสการเขาถงึการศกึษาผานแพลตฟอรม และการยกระดบัการบริการดานการศึกษาผานบรูณาการ

ขอมลูผูเรียนและผูสอน

3. สขุภาพและการแพทย มุงเนนการเพิม่โอกาสการเขาถงึบรกิาร และเพิม่ประสิทธภิาพในการทำงานของผูใหบรกิารดานสาธารณสขุ

ผานการเช่ือมโยงขอมลูทีม่มีาตรฐานท่ีแลกเปล่ียนกนัได

4. สิง่แวดลอม มุงเนนใหประชาชนเขาถงึขอมลู รวมถงึการเตือนภยัดานสิง่แวดลอม ไดสะดวกและรวดเรว็ผานแพลตฟอรมศนูยกลาง

บรกิารแบบครบวงจร

 และมโีครงการสำคญั จำนวน 8 โครงการ ดงัแผนภาพโครงการสำคญัภายใตยทุธศาสตรที ่2 (รายละเอยีดโครงการสำคัญ

ภายใตยุทธศาสตรที ่2 ปรากฏในภาคผนวก 4)
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•   กระทรวงการพัฒนาสังคม
    และความมั่นคงของมนุษย
•   หนวยงานสนับสนุน ไดแก
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
    สำนกังานพฒันารฐับาลดิจิทัล, กระทรวงแรงงาน,
    กระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทย,
    กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพาณิชย,
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 
    กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงสาธารณสุข
    และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. โครงการพฒันาระบบใหบรกิารดจิิทลัสำหรบัสทิธิสวัสดกิาร

•   กรมกิจการเด็กและเยาวชน
•   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

2. โครงการพฒันาระบบบรูณาการขอมลูสิทธิสวัสดกิาร
เพือ่การวเิคราะหและอำนวยความสะดวกในการใหบรกิาร

•   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
•   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
•   สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
    เอกชน
•   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
•   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
    วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
•   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน
•   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
•   สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
    และการศึกษาตามอัธยาศัย

4. โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรยีนรู (Credit Bank) ที่มีมาตรฐาน
กับกรอบคุณวุฒิของประเทศ

•   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
•   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
    วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

5. โครงการศูนยกลางการใหบริการและฐานองคความรู 
สือ่การเรยีนรู และหลกัสตูรการศกึษา (e-Education Hub)

ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิ
สวัสดิการประชาชน

•   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    และเขตสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
•   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
•   หนวยงานระดับกรม ในสังกัด
    กระทรวงสาธารณสุข และในกำกับ
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
•   หนวยงานระดับกรมที่ดูแลเรื่อง
    งบประมาณ การเบิกจาย และกฎหมาย
    ของประเทศ เชน กรมบัญชีกลาง
    สำนักงานอัยการสูงสุด เปนตน

6. โครงการแพลตฟอรมระบบสุขภาพดิจิทัลแหงชาติ
(National Digital Health Platform)สุขภาพและการแพทย

•   สํานักงานนโยบายและ
    แผนทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดลอม
•   กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

8. โครงการแผนที่สิ่งแวดลอม (Environmental Map)

•   สำนักงานปลัดกระทรวง
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
•   หนวยงานในสังกัดของกระทรวง
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7. โครงการจัดทำฐานขอมูล
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม

•   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
•   กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ 
    กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
    และกระทรวงการอุดมศึกษา
    วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

3. โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรมอัจฉรยิะเพ่ือการบรหิารจดัการขอมูล
ดานกำลงัคนและการพฒันาสมรรถนะดวยการเรยีนรูตลอดชวิีตของประเทศไทย
(E-Workforce Ecosystem)การศึกษา

แผนภาพโครงการสำคัญภายใตยุทธศาสตรที่ 2
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21 
ดานสำคัญ ไดแก ดาน SMEs, เกษตร, แรงงาน, ทองเท่ียว

ยทุธศาสตรท่ี 3  : สรางมลูคาเพิม่และอำนวยความสะดวกแกภาคธรุกจิ

เปาหมาย

1. ผูประกอบการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการดิจิทัลของภาครัฐ

         

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

1. ภายในป 2570 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอรมบริการภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ  ในดานสำคัญ21 

คิดเปนรอยละ 100

2. ภายในป 2570 สัดสวนบริการของรัฐสำหรับภาคธุรกิจสามารถใหบริการแบบออนไลน ไมนอยกวารอยละ 90

3. ภายในป 2570 ระดับความพึงพอใจของภาคธุรกิจตอการใชบริการออนไลนภาครัฐ ในดานสำคัญ ไมนอยกวา

รอยละ 85

มาตรการ

1) สนบัสนนุใหพัฒนาบรกิารออนไลนและแพลตฟอรมดจิทิลัภาครฐัทีเ่อือ้ตอการดำเนินธุรกรรมดจิทิลัและครอบคลมุ

การพฒันาธรุกจิตลอดหวงโซมลูคา (End-to-End Service Platform) พัฒนาแพลตฟอรมบรกิารภาครฐัเพ่ืออำนวย

ความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ ใหแกผูประกอบการและภาคธุรกิจสามารถเขาถึงบริการ

ไดอยางสะดวก รวดเรว็ ครอบคลุมตัง้แตตนจนจบกระบวนการตลอดหวงโซมูลคา และสามารถตรวจสอบตดิตามสถานะ

การดำเนินงานตางๆ ได โดยจะตองปรับปรุงการบริหารจัดการบริการ โดยเฉพาะการเช่ือมโยงขอมูลและบูรณาการ 

การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน และลดขั้นตอนที่ไมจำเปน

 1.1) พัฒนาบริการดิจิทัลที่ตอเนื่องแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ใหครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจตลอดหวงโซ

มูลคา ตามมาตรฐานกระบวนการทางดิจิทัลและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 1.2)  เชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานหรือผานแพลตฟอรมแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง

แบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ 

 1.3) เผยแพร/ประชาสัมพันธบริการใหภาคธุรกิจทราบอยางทั่วถึง

 1.4) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอคุณภาพบริการจากผู รับบริการ และนำมาปรับปรุง

การใหบริการอยางตอเนื่อง

2) ทบทวน ปรบัปรงุ กระบวนการทีเ่ปนอปุสรรคตอผูประกอบการในการดำเนนิธรุกจิ จากเปาหมายสำคญัของแผน

ปฏิรูปประเทศดานกฎหมายที่ระบุใหมีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่สรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการ

ดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการรัฐดานการดำเนินธุรกิจจะตอง

สำรวจและทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการอนุญาตตางๆ และกฎระเบียบที่กำกับกระบวนงานวามีสวนใดที่

สามารถยกเลิกหรือปรับปรุงใหเกิดความสะดวกตอการดำเนินธุรกิจและการสรางมูลคาเพิ่ม จากน้ันจึงจัดทำเกณฑ

ในการพจิารณาตรวจสอบความจำเปนของกฎหมาย  และเรงใหมกีารพจิารณาปรบัปรงุแกไขใหสอดคลองกบับรบิทโลก

ตามความเหมาะสม
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 2.1)  ศึกษากฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการตางๆ ทีเ่ปนอปุสรรคในการดำเนนิธรุกจิในแตละกระบวนงาน เพือ่วเิคราะห

แนวทางแกไข 

 2.2) ประสานความรวมมอืระหวางหนวยงานเจาของกฎหมายและหนวยงานผูใหบรกิารเพือ่ทบทวน ปรบัปรุง นโยบาย 

และระเบยีบ ทีเ่ปนอปุสรรคในการดำเนนิธรุกจิ

 2.3) ผลักดนัใหเกดิการประกาศและมผีลบงัคับใชอยางเปนรปูธรรม

 2.4) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปรับปรุงกฎหมาย และนำมาพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่

เหมาะสมตอไป

3) มเีคร่ืองมือดจิทิลัหรอืระบบงานใหแกผูประกอบการเพือ่เพิม่โอกาสในการแขงขนั  เพ่ือพฒันาระบบนเิวศของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ใหมผีูประกอบการทีส่ามารถแขงขนัไดในระยะยาว ภาครัฐควรพจิารณาจัดทำขอมลูขนาดใหญ (Big Data) 

ดาน SMEs โดยใหสำนกังานสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และภาคเอกชน เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

หรือสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เปนตน ผลกัดนัการเช่ือมโยงขอมลูดาน SMEs ของหนวยงานภาครฐั เพือ่ใหเกดิ

ฐานขอมลู SMEs กลาง โดยจดัการขอมลูท่ีรวบรวมไดจากผูประกอบการ SMEs โดยตรง และขอมลูทีห่นวยงานตางๆ พรอมท้ังหนวย

งานพันธมติรจดัทำระบบวิเคราะหขอมลู เพือ่ใหสามารถออกมาตรการสงเสรมิเฉพาะสำหรบั SMEs แตละกลุมทีม่คีวามแตกตางกนั

ในเชงิประเภทอตุสาหกรรม ชวงอายแุละขนาดของธุรกิจไดอยางแมนยำ

 3.1) สรางกลไกสงเสริมใหเกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในภาครัฐ  และเปดเผยขอมูลท่ีจำเปนใหแกภาคธุรกิจ 

เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูประกอบการในการเลือกใชประโยชน 

 3.2) สำรวจ รวบรวมรายชือ่เทคโนโลย ีนวตักรรมพรอมใช และขอมลูเปดภาครฐั และรายการผูประกอบการทีใ่หบรกิาร

ดิจิทัลท่ีนาเชื่อถือ เพื่อเปนแหลงขอมูลใหภาคธุรกิจ

 3.3) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชประโยชนจากเครื่องมือดิจิทัลและขอมูลสำหรับภาคธุรกิจ และนำมา

ปรับปรุงเคร่ืองมือและขอมูลอยางตอเน่ือง

 โดยยทุธศาสตรที ่3 มดีานทีเ่นนความสำคญั (Focus Area) 4 ดาน ไดแก

1. การสงเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มุงเนนใหภาคธรุกจิเขาถงึการทำธรุกรรมกบัภาครัฐและเขาถึงขอมลู

การสงเสรมิศกัยภาพการแขงขนั ผานแพลตฟอรมไดอยางครบถวนทัง้หวงโซมลูคา

2. การเกษตร มุงเนนใหเกษตรกรสามารถเขาถงึขอมลูทุกมติิผานแพลตฟอรมกลางขอมลูเกษตรกรรมของประเทศ เพือ่ใชประกอบ

การตดัสินใจในการผลติใหเหมาะสมกบัศกัยภาพพืน้ที่

3. แรงงาน มุงเนนใหภาคแรงงานไดรบัการพฒันาทักษะ และยกระดบัการคุมครองสวสัดภิาพ รวมถงึปรบัสมดลุตลาดแรงงานไทย

สูความยัง่ยนืดวยระบบบรกิารดานแรงงานแบบครบวงจร และระบบวเิคราะหขอมลูอจัฉรยิะ

4. การทองเทีย่ว  มุงเนนใหธรุกจิทองเทีย่วเขาถงึขอมลูทกุมติผิานระบบวเิคราะหขอมลูทองเทีย่วแบบครบวงจร และใชประโยชน

จากบริการดจิทัิล เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมทองเทีย่ว

 และมีโครงการสำคัญ จำนวน 7 โครงการ ดังแผนภาพโครงการสำคัญภายใตยุทธศาสตรที่ 3 (รายละเอียดโครงการ

สำคญัภายใตยุทธศาสตรที ่3 ปรากฏในภาคผนวก 4)
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แผนภาพโครงการสำคัญภายใตยุทธศาสตรที่ 3

Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. โครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผูประกอบการ
(One Identification : ID One SMEs)

2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเกษตร

5. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล
ทองเที่ยวอัจฉริยะดวย AI บน Tourism
Intelligence Center

6. โครงการพัฒนา
ระบบโปรแกรม สำหรับ
การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
และผูประกอบการ
ทองเที่ยว (Tourism
Supply Management)

3. โครงการแพลตฟอรมเพื่อสนับสนุน
การวิเคราะหและการใชประโยชนขอมูล
ขนาดใหญในกาคการเกษตร 
(Thailand Agricultural Data 
Collaboration Platform: THAGRI)

4. โครงการแพลตฟอรมวิเคราะห
แนวโนมตลาดแรงงานของประเทศ
(Labour Big Data Analytics)

•   สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
    และขนาดยอม 
•   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

•   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
•   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
    และคอมพิวเตอรแหงชาติ
•   หนวยงานที่เกี่ยวของดานฐานขอมูล

•   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
•   กรมพัฒนาที่ดิน
•   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
    และคอมพิวเตอรแหงชาติ
•   สถาบันสงเสริมการวิเคราะหและบริหารขอมูล
    ขนาดใหญภาครัฐ (GBDI by DEPA)

•   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

•   สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
    และกีฬา
•   การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

•   กรมการทองเที่ยว
•   ภาคธุรกิจเอกชนที่ใหบริการสนับสนุน

7. โครงการ Amazing Thailand
Metaverse

•   การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
•   สมาคมการทองเที่ยวตางๆ ที่เกี่ยวของ

การสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

•   

การเกษตร

แรงงาน

ทองเที่ยว
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22 
ดานสำคัญ ไดแก ดานงบประมาณ ดานกฎหมาย ดานการจัดซ้ือจัดจาง

ยทุธศาสตรท่ี 4  : สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน และเปดเผยขอมูลเปดภาครฐั

เปาหมาย

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดำเนินงานภาครัฐ ท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบไดผานชองทาง ท่ีหลากหลาย

2. การเปดเผยขอมูลแกสาธารณะโดยประชาชนไมตองรองขอ และประชาชนสามารถนำไปใชประโยชนและ

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

         

ตวัช้ีวดัและคาเปาหมาย

1. ภายในป 2568 รอยละความสำเร็จของการเช่ือมโยงขอมูลในระบบหลักดานการบริหารจัดการงบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 100

2. ภายในป 2568 รอยละความสำเร็จของการจัดใหมีชองทางการมีสวนรวมของประชาชนในดานสำคัญ22

คิดเปนรอยละ 100

3. ภายในป 2569 รอยละความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอรมกลางที่บูรณาการขอรองเรียน รองทุกขของ

ประชาชน เพื่อการบริหารจัดการ ติดตาม และแจงผลอยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 100

4. ภายในป 2570 รอยละของหนวยงานรัฐที่มีการใหบริการขอมูลเปดภาครัฐบนศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

ในรูปแบบที่ถูกตองตามมาตรฐานขอมูลเปดภาครัฐ คิดเปนรอยละ 100

5. ภายในป 2570 จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการนำขอมูลเปดภาครัฐท่ีไดรับการเปดเผย ผานศูนยกลางขอมูล

เปดภาครัฐไดรับการนำไปวิเคราะหเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและบริการ โดยภาคเอกชน หรือประชาชน อยางนอย 

10 กิจกรรม/โครงการ

มาตรการ

1) พัฒนากลไกการตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐเพื่อใหเกิดความโปรงใส พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนับสนุน

การดำเนินงานภาครัฐดานการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณ การบริหารการเงินการคลัง ทุกขั้นตอนใหอยูในรูปแบบดิจิทัล 

และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางใหคลองตัวขึ้น โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจำเปนตองเชื่อมโยงฐานขอมูล

การจดัซือ้จัดจางเขากบัหนวยงานตรวจสอบและหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ รวมถงึจดัทำ Smart Dashboard สำหรบั

ตัดสินใจเชิงนโยบายและกำกับติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับขอมูลการเบิกจายงบประมาณและการใชภาษีของ

หนวยงานทัง้ในระดบักรม และระดบัทองถิน่ ทีจ่ะเปดเผยใหทุกภาคสวนไดตดิตาม แสดงความเหน็ เพือ่เพิม่ความโปรงใส

ในการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐ

 1.1) จัดใหมีการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ในรูปบริการและแพลตฟอรมกลางภาครัฐที่เปดเผย

ขอมูลแกสาธารณะ โดยประชาชนไมตองรองขอ และสามารถเขาไปแสดงความเห็นได เชน การเช่ือมโยงขอมูลใน 

3 ระบบหลักดานการบริหารและการใชงบประมาณของรัฐ

 1.2) สงเสริมใหภาครัฐเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการดำเนินงานดานงบประมาณของรัฐ

ผานระบบดิจิทัล ที่สามารถนำไปวิเคราะหและประมวลผลตอได

 1.3) จดัทำมาตรการ ตดิตาม ตรวจสอบขอมลูการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหเกดิความโปรงใสในการดำเนินการ

 1.4) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเปดเผยขอมูลของภาครัฐ เพ่ือพัฒนากลไกการตรวจสอบ

การดำเนินงานภาครัฐอยางตอเนื่อง
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2) จดัใหมชีองทางรับฟงความคดิเหน็ในการกำหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ และสงเสรมิการนำความเหน็ประชาชนไปสู

การพัฒนาบริการจริงรายพื้นที่ (Strong from  the Bottom) พัฒนาระบบแพลตฟอรมกลางในการรับฟงความคิดเห็น

ดานนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบของหนวยงานรัฐทั้งที่สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจ พรอมจัดทำ

กลไกทีช่ดัเจนในการติดตามและตอบสนองตอความคดิเหน็ของประชาชนในเร่ืองทีม่คีวามเห็นในแนวทางใกลเคยีงกนั และมปีรมิาณสงู

เพ่ือสงตอไปสูการปรบัปรงุแกไขกฎระเบียบ โดยหนวยงานทีเ่กีย่วของใหเหมาะสมกบัความตองการของประชาชนและทศิทางการพัฒนา

ประเทศในแตละพืน้ที่ 

 2.1) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และรูปแบบวิธีการในการดำเนินการรับความคิดเห็น  ไปสูกระบวนการกำหนด

นโยบายที่ชัดเจน

 2.2) จัดทำตนแบบและทดสอบระบบรับฟงความคิดเห็น และติดตามการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชน

 2.3) ขบัเคลือ่นการเชือ่มโยงฐานขอมลูความคิดเหน็ในระดบัพืน้ทีกั่บหนวยงานเปาหมายระดบัทองถิน่

 2.4) เผยแพร/ประชาสมัพนัธใหประชาชนรบัรูและเขาใชระบบ

 2.5) ประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือนำมาพัฒนา/ปรับปรุงชองทางรับฟงความคิดเห็นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) จดัใหมกีารเปดเผยขอมลูเปดภาครฐัในรปูแบบขอมลูดจิทิลัตอสาธารณะของหนวยงานภาครฐั โดยประชาชนทัว่ไปสามารถ

เขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสยีคาใชจาย และสามารถนำไปเผยแพรใชประโยชน หรือพฒันาบรกิารและนวตักรรมในรปูแบบตาง ๆ ได 

โดยการสำรวจความตองการของประชาชนตอขอมลูเปดภาครฐัทีม่คีวามสำคญัการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐั เพือ่จดัลำดบัการปรบัปรงุ

ขอมลูเปดภาครฐัสูสาธารณะในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ ซึง่จะสงผลใหภาคประชาชนและเอกชนนำไปใช

ประโยชนไดสะดวก (รายชือ่ชดุขอมลูหลกัทีส่ำคญั (Master Data) ปรากฏตามภาคผนวก 2)

 3.1)  หนวยงานของรัฐจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล

ดจิิทลั เร่ือง ธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐั เพือ่ใหการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐั มคุีณภาพ เชือ่ถอืได และสามารถใชไดอยางมปีระสทิธิภาพ

 3.2)  หนวยงานของรฐัเปดเผยขอมลูหรอืขาวสารสาธารณะผานศูนยกลางขอมลูเปดภาครฐั (Data.go.th) ตามประกาศ

คณะกรรมการพัฒนารฐับาลดจิทิลัเร่ือง มาตรฐานและหลกัเกณฑการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐัในรปูแบบขอมลูดจิิทลัตอสาธารณะ 

และใหหนวยงานของรฐัและผูใชขอมลูตองปฏบัิตติามขอกำหนด ขอตกลง หรือเงือ่นไขการใหบรกิารและการใชขอมลูของศูนยกลาง

ขอมลูเปดภาครฐัตามทีส่ำนักงานพัฒนารฐับาลดจิทัิลกำหนด

 3.3)  สพร. เผยแพร/ประชาสมัพันธใหหนวยงานภาครฐัทราบถงึชดุขอมลูทีไ่ดเปดเผยผานศนูยกลางขอมลูเปดภาครัฐ  

 3.4)  สพร. และ/หรอืหนวยงานกลางทีเ่กีย่วของสนบัสนนุและสรางการมสีวนรวมของประชาชนและทกุภาคสวนในการ

ใชประโยชนของขอมลูจากศนูยกลางขอมลูเปดภาครฐั เพือ่ตอยอดหรอืพฒันาบรกิารและนวตักรรม ผานกจิกรรมการสรางนวตักรรม

ใหม (Hackathon) ใหประชาชนและภาคธรุกจิสามารถพฒันาหรอืยกระดบับรกิารดจิทิลัทีม่มีลูคาทางธรุกจิ

 3.5)  สพร. ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานรัฐเพื่อนำมาปรับปรุงมาตรฐานและคูมือ รวมถึงปรับปรุงกลไก

ดานนโยบายทีช่วยสงเสรมิการเปดเผยขอมลูเปดภาครัฐในวงกวาง 

 โดยยุทธศาสตรที่ 4 มีดานที่เนนความสำคัญ (Focus Area) 2 ดาน ไดแก

1. การมีสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบไดของประชาชน มุงสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานภาครัฐ 

ใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได ดวยระบบกลางที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

2. การยุติธรรม มุ งเนนการยกระดับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดวยการบูรณาการขอมูลและชองทางการสื่อสาร 

เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่มีความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว และเทาเทียม

และมีโครงการสำคัญ จำนวน 9 โครงการ ดังแผนภาพโครงการสำคัญภายใตยุทธศาสตรที่ 4 (รายละเอียดโครงการสำคัญ

ภายใตยทุธศาสตรที ่4 ปรากฏในภาคผนวก 4)
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หนวยงานผูรับผิดชอบ

9. โครงการศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล
กระบวนการยุติธรรม
Data Exchange Center (DXC)

•   สำนักงบประมาณ
•   สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
•   กรมบัญชีกลาง
•   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
    และสังคมแหงชาติ

•   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
•   ศูนยดำรงธรรม สำนักงานปลัด
    กระทรวงมหาดไทย
•   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
•   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

•   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
•   กรมบัญชีกลาง
•   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
•   องคกรตอตานคอรรัปชัน 
    (ประเทศไทย)
•   สำนักงบประมาณ

•   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

•   สำนักงานคณะกรรมการปองกัน
    และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

•   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

•   สำนักงานกิจการยุติธรรม 
    กระทรวงยุติธรรม
•   ศาลยุติธรรม
•   สำนักงานอัยการสูงสุด
•   สำนักงานตำรวจแหงชาติ

•   สำนักงานกิจการยุติธรรม 
    กระทรวงยุติธรรม
•   สำนักงานตำรวจแหงชาติ

•   สำนักงานกิจการยุติธรรม
    กระทรวงยุติธรรม

การยุติธรรม

การมีสวนรวม โปรงใส
และตรวจสอบไดของ

ประชาชน

2. โครงการพัฒนาระบบจัดการเรื่องราวรองทุกข

แผนภาพโครงการสำคัญภายใตยุทธศาสตรที่ 4

8. โครงการ Big Data and AI Analytics
for Crime Prevention

7. โครงการ e-Justice Case Management
and Tracking System

6. โครงการพัฒนาศูนยกลางขอมูลเปดกาครัฐ สงเสริมการเปดเผย
และใชประโยชนจากขอมูล (Open Data)

5. โครงการ
ปกหมุดพื้นที่เสี่ยง
ตอการทุจริต
(Anti Corruption
Risk Mapping)

4. โครงการกาษีไปไหน

3. โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฎหมาย (Law Portal)

1. โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส
(New e-Budgeting)
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การติดตามและประเมินผลระดับกิจกรรม

• ติดตามสถานะการดำเนินงานท่ีสำคัญ โดย สพร. ติดตามสถานะการดำเนินงานรายไตรมาส

• การติดตามตัวชี้วัด โดย สพร. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในเดือนที่ 6 ของแตละป นับจาก

ประกาศแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแกหนวยงาน เพื่อรวบรวมและรายงานตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• การประเมินผลการดำเนินงาน โดย สพร. จะรวบรวมและประเมินผลการดำเนินงานในเดือนที่ 12 ของแตละป นับจาก

ประกาศแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแกหนวยงาน เพื่อรวบรวมและรายงานตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 ทั้งนี้ การติดตามและรายงานสถานะจะขึ้นกับนโยบาย ผลการดำเนินงานสำคัญ ณ ขณะนั้น โดยรอบรายงาน

ผลจะเปนไปตามกำหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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 แผนภาพตอไปนี้แสดงระบบนิเวศรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Ecosystem) ที่อธิบายถึงกลไก
การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญผานความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ดังนี้

กลไกการขับเคลื่อนสำคัญดวยความรวมมือกับหนวยงานรัฐ
ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และหนวยงานสวนทองถิ่น05

 คณะกรรมการพัฒนารฐับาลดจิทิลั  มหีนาทีแ่ละอำนาจในการจดัทำแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัและเสนอแนะ

นโยบายเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพ่ือพิจารณาอนุมตั ิและกำหนดมาตรฐาน ขอกำหนด และหลกัเกณฑเกีย่วกบัระบบดจิทัิล 

รวมถึงใหขอเสนอแนะ กำกับและติดตามการดำเนินงานของหนวยงานรัฐใหเปนไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ

โดยคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลัไดมคีำสัง่แตงตัง้คณะอนกุรรมการภายใตฯ เพือ่ปฏิบตักิารในดานตางๆ จำนวน 3 คณะ 

ไดแก

• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีหนาที่จัดทำนโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ศึกษาและ

จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ แกไข ปรับปรุง ยกเลิก หรือเสนอใหมีกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของ รวมถึงกำกับ ติดตาม และประเมินผล

• คณะอนุกรรมการสถาปตยกรรมและมาตรฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีหนาที่ดำเนินงานดานการจัดทำ

สถาปตยกรรม กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล 

• คณะอนุกรรมการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ มีหนาที่พัฒนาภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ประสาน

บรูณาการและเชือ่มตอการพฒันารฐับาลดจิทิลัทัง้ในระดบัภาครฐัในภาพรวม สวนกลาง สวนภมูภิาค และสวนทองถ่ิน

อยางเปนองคาพยพเดียวกัน

องคกรระหวางประเทศและภาคีเอกชน

หนวยงานรัฐตามดานที่เนนความสำคัญ (Focus Area)

หนวยงานรัฐสวนกลาง

แผนภาพระบบนิเวศรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Ecosystem)

บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลในแตละดานที่สำคัญ เพื่อเปนฐานในการพัฒนาการใหบริการ
บนแพลตฟอรมรวม แกผูใชงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน

ปรับกระบวนการทำงาน และใชงานโครงสรางพื้นฐาน
หรือบริการกลางรวมของทุกหนวยงานรัฐ โดยมีมาตรฐาน

แนวทางที่ดำเนินการไดงายมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

• ใหบริการโครงสรางพื้นฐานในการทำงานของรัฐทั้งดานเครื่องมือ
   และความมั่นคงปลอดภัย
• กำหนดระเบียบ แนวทางการดำเนินงาน และมาตรฐานการทำงาน
   ทั้งดานขอมูล กระบวนการทำงานที่กระชับ ใหทุกหนวยงานรัฐ
• พัฒนาบริการกลางรวมเพื่อความคุมคา และการทำงานไรรอยตอ
• พัฒนาทักษะ และขีดความสามารถของบุคลากรรัฐ
• บริหารจัดการดานงบประมาณและประเมินผลความสำเร็จของ
   โครงการภายใตแผนอยางตอเนื่อง และโปรงใส

พัฒนาการมีสวนรวมของเอกชนในการพัฒนาดานเทคโนโลยีและการใหบริการรัฐ
ดวยการรวมพัฒนาผาน PPP เชน Digital Sandbox, Gov Service Hackathon 

ประกอบดวย 
1. องคการบริหารสวนจังหวัด
2. เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
    เทศบาลตำบล)
3. องคการบริหารสวนตำบล
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ
    (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)

ยกระดับศูนยดิจิทัลชุมชนใหเปนจุดเสริมสรางสมรรถนะและ
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงอาจพัฒนาเปนหนวยใหบริการดิจิทัล

ของรัฐใหแกทองถิ่นที่ยังมีชองวางดานดิจิทัลตอไป

การสงเสริมใหรัฐบาลทองถิ่นมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย 
หรือบริการท่ีเหมาะสมกับพื้นที่และบริบทพื้นที่ของตนเอง 

ผานการเปดชองทางความรวมมือในการนำเสนอโครงการ หรือ
กระบวนการทำงานระหวางทองถิ่นสะทอนกลับสูสวนกลาง
/กระทรวงที่เกี่ยวของกับประเด็นนั้นๆ จะทำใหเกิดการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลจากฐานรากมากข้ึน

แผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหนวยงานภาครัฐ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
  การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
• คณะอนุกรรมการสถาปตยกรรม
  และมาตรฐานการพัฒนารัฐบาล
  ดิจิทัล
• คณะอนุกรรมการผูบริหาร
  เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

แผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล

ปรับปรุงกระบวนการทำงานและ
การใหบริการดิจิทัลแกประชาชน

ตามภารกิจของหนวยงาน

หนวยงานรัฐทั่วไป

สนับสนุนความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อสรางมูลคา
นวัตกรรมใหกับบริการของรัฐ และสรางการมีสวนรวม
จากภาคประชาชน

นโยบาย มติ มาตรฐาน
ที่เกี่ยวของ

หนวยงานรัฐสวนทองถิ่น
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 ดงัน้ัน  คณะกรรมการพฒันารัฐบาลดิจทิลัสามารถกำกบัตดิตามการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนไป
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ รวมถึงนโยบาย มติ มาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบดิจิทัล ที่ใชเปนกรอบและทิศทางใน
การบริหารงานและการพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อใหหนวยงานของรัฐมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองเชื่อมโยงและเกิดการ
บูรณาการในการดำเนินโครงการดานดิจิทัลตางๆ รวมกัน ทั้งนี้ โครงการภายใตแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ถือเปน
สวนหนึ่งของโครงการภายใตแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ดวย

 หนวยงานรัฐสวนกลาง ปรับกระบวนการทำงาน และใชงานโครงสรางพื้นฐานหรือบริการกลางรวมของ

ทุกหนวยงานรฐั โดยมมีาตรฐานแนวทางทีด่ำเนนิการไดงาย มตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจน โดยมหีนาที ่ 1)  ใหบรกิารโครงสรางพืน้ฐาน

ในการทำงานของรัฐ ท้ังดานเครื่องมือ  และความมั่นคงปลอดภัย 2 ) กำหนดระเบียบ แนวทางการดำเนินงาน และ

มาตรฐานการทำงาน ทั้งดานขอมูลและกระบวนการทำงานที่กระชับใหทุกหนวยงานรัฐ 3) พัฒนาบริการกลางรวม

เพื่อความคุมคา และการทำงานไรรอยตอ 4) พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรรัฐ และ 5) บริหารจัดการ

ดานงบประมาณและประเมินผลความสำเร็จของโครงการภายใตแผนอยางตอเน่ือง และโปรงใส โดยมีหนวยงานสำคัญ 

ดังนี้

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• กรมบัญชีกลาง

• สำนักงบประมาณ

• สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

• สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

• สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

• สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

• สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

• สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

• สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

• สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 หนวยงานรัฐตามดานที่เนนความสำคัญ (Focus Area) สำหรับผูมีสวนไดสวนเสียดานการใหบริการแบบ

เฉพาะเจาะจง (Specific Services) รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจะมุงเนนไปที่การใหบริการที่ตอบสนองตอบทบาท

หนาที่ (Functions) ของรัฐบาลดิจิทัล และดานที่เนนความสำคัญ (Focus Area) 10 ดาน โดยหนวยงานมีบทบาทเปน

ผูใหบรกิารท่ีตองบรูณาการเชือ่มโยงขอมลูในแตละดานทีส่ำคัญ เพือ่เปนฐานในการพฒันาการใหบริการบนแพลตฟอรมรวม 

แกผูใชงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 นอกจากนี้ ประเด็นดานขอมูลผูใชงานและขอมูลที่เกี่ยวของเฉพาะดานที่เนนความสำคัญ มีผูมีสวนได

สวนเสียหลักเปนหนวยงานรัฐระดับกระทรวงทั้ง 20 กระทรวงที่รับบทบาทเปนผูควบคุมขอมูล และประมวลขอมูลใน

ดานที่เก่ียวของ โดยดำเนินงานตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่จะตองมีการคำนึงถึงความเปนสวนตัวของ

เจาของขอมูลกอนนำไปใชงาน โดยขอมูลของแตละหนวยงานดังกลาวจะตองมีมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลตามท่ี

กฎหมายกำหนด ซึ่งจะนำไปเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดผานศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีสำคัญของรัฐ ไดแก 

ศนูยแลกเปลีย่นขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรือ GDX) และระบบการเชื่อมโยงฐาน

ขอมูลประชาชนของทุกสวนราชการกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร (Linkage Center)

 ทั้งนี้ ในสวนของบริการพื้นฐานกลางที่หนวยงานรัฐสามารถใชรวมกันได จะมีผูใหบริการในลักษณะที่เปน

แพลตฟอรม (Government as a Platform) ที่ประกอบไปดวย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมการปกครอง บริษัท

ผูใหบริการยืนยันตัวตน แอปพลิเคชันเปาตังและระบบพรอมเพยที่เชื่อมการจายสวัสดิการของรัฐสูประชาชนตางๆ

โดยมรีะบบบรกิารพ้ืนฐานกลางหลายประเภท เชน การจดัทำแบบคำขอและยืน่คำขอ (Register) การแจงเตอืน (Notify)

การพิสูจนและยืนยันตัวตน (Verify) และการชำระคาธรรมเนียม (Pay) เปนตน
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 หนวยงานรัฐตามดานที่เนนความสำคัญ (Focus Area) สำหรับผูมีสวนไดสวนเสียดานการใหบริการแบบ

เฉพาะเจาะจง (Specific Services) รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจะมุงเนนไปที่การใหบริการที่ตอบสนองตอบทบาท

หนาที่ (Functions) ของรัฐบาลดิจิทัล และดานที่เนนความสำคัญ (Focus Area) 10 ดาน โดยหนวยงานมีบทบาทเปน

ผูใหบรกิารทีต่องบรูณาการเช่ือมโยงขอมลูในแตละดานทีส่ำคัญ เพือ่เปนฐานในการพฒันาการใหบรกิารบนแพลตฟอรมรวม 

แกผูใชงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 องคกรระหวางประเทศและภาคีเอกชน สนับสนุนความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อสรางมูลคา นวัตกรรมให

กับบริการของรัฐ และสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชน โดยพัฒนาการมีสวนรวมของเอกชนในการพัฒนา

ดานเทคโนโลยี และการใหบริการรัฐดวยการรวมพัฒนาผานการรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private 

Partnership หรือ PPP) Digital Sandbox และ Government Service Hackathon

 นอกจากนี้ ประเด็นดานขอมูลผูใชงานและขอมูลที่เก่ียวของเฉพาะดานที่เนนความสำคัญ มีผูมีสวนได

สวนเสียหลักเปนหนวยงานรัฐระดับกระทรวงทั้ง 20 กระทรวงที่รับบทบาทเปนผูควบคุมขอมูล และประมวลขอมูลใน

ดานที่เก่ียวของ โดยดำเนินงานตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่จะตองมีการคำนึงถึงความเปนสวนตัวของ

เจาของขอมูลกอนนำไปใชงาน โดยขอมูลของแตละหนวยงานดังกลาวจะตองมีมาตรฐานธรรมาภิบาลขอมูลตามท่ี

กฎหมายกำหนด ซึ่งจะนำไปเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดผานศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีสำคัญของรัฐ ไดแก 

ศนูยแลกเปลีย่นขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange Center หรือ GDX) และระบบการเช่ือมโยงฐาน

ขอมูลประชาชนของทุกสวนราชการกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร (Linkage Center)

 ทั้งนี้ ในสวนของบริการพื้นฐานกลางที่หนวยงานรัฐสามารถใชรวมกันได จะมีผูใหบริการในลักษณะที่เปน

แพลตฟอรม (Government as a Platform) ที่ประกอบไปดวย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมการปกครอง บริษัท

ผูใหบริการยืนยันตัวตน แอปพลิเคชันเปาตังและระบบพรอมเพยที่เชื่อมการจายสวัสดิการของรัฐสูประชาชนตางๆ

โดยมรีะบบบรกิารพืน้ฐานกลางหลายประเภท เชน การจดัทำแบบคำขอและยืน่คำขอ (Register) การแจงเตอืน (Notify)

การพิสูจนและยืนยันตัวตน (Verify) และการชำระคาธรรมเนียม (Pay) เปนตน
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 หนวยงานรัฐทั่วไป ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการใหบริการดิจิทัลแกประชาชนตามภารกิจของ

หนวยงาน โดยการนำแพลตฟอรมหรือระบบบริการกลาง (Common Services) และโครงสรางพื้นฐานที่พัฒนา

โดยหนวยงานรัฐสวนกลาง มาใชยกระดับการใหบรกิารประชาชนผานระบบงานดจิทัิล รวมถงึ การจดัทำธรรมาภบิาลขอมลู

ของหนวยงาน การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลผานศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

ผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ และการดำเนินงานดานกระบวนการและระบบงานดิจิทัลตามที่คณะกรรมการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลกำหนด

 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ระบุใหหนวยงานของ

รัฐตองจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ พรอมทั้งสง

แผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกลาวใหสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ทราบ โดย สพร. จะติดตามสถานะ

การดำเนินงานและประเมนิผล เพือ่รายงานตอคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิิทลัในการใหขอเสนอแนะและ/หรอืแนวทาง

การแกไขปรับปรุงใหการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐ

ตองรายงานผลการดำเนินงานผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดวย

 หนวยงานสวนทองถ่ิน  การสงเสริมใหรัฐบาล
ทองถิ่นมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย หรือบริการที่
เหมาะสมกับพืน้ทีแ่ละบรบิทของพืน้ทีต่นเอง ผานการเปด
ชองทางความรวมมือในการนำเสนอโครงการ หรือ
กระบวนการทำงานของทองถิ่น สะทอนกลับสูสวนกลาง
/กระทรวงที่เกี่ยวของกับประเด็นนั้น ๆ จะทำใหเกิด
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจากฐานรากมากข้ึน รวมทั้ง 
ยกระดบัศูนยดิจิทัลชุมชนใหเปนจุดเสริมสรางสมรรถนะ
และพฒันาบุคลากรทองถิน่ในดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมถึง อาจพัฒนาเปนหนวยใหบริการ
ดิจิทัลของรัฐแกทองถิ่นที่ยังมีชองวางดานดิจิทัลตอไป
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แผนการเตรียมความพรอม06
 ในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยใหเกิดการนำเทคโนโลยีมาใชงาน  เกิดการปรับปรุง

การบรหิารจดัการ บรูณาการขอมลูและการทำงานของรฐัใหเกิดความยดืหยุน และมคีวามมัน่คงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล  

หนวยงานรัฐควรดำเนินการตามกลไกการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในรูปแบบตางๆ  เพื่อการเตรียมความพรอม

ของหนวยงานรัฐสำหรับการแปลงยุทธศาสตร/กลยุทธ สูแผนปฏิบัติการ และเพื่อใหเกิดความตอเนื่องกับการดำเนินงาน

ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งจะตองอาศัยกลไกการขับเคลื่อนสำคัญ ดังนี้

กลไกดานนโยบาย ตามทีพ่ระราชบญัญติัการบรหิารงานและการใหบรกิารภาครฐัผานระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562 

ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีหนาที่และอำนาจในการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ การวาง

ระเบยีบหรอืขอกำหนดกลางในการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูดจิทิลัผานศนูยแลกเปลีย่นขอมลูกลาง เพือ่

เปนหลกัการและแนวทางในการดำเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การบรหิารงานฯ รวมทัง้การกำหนดมาตรฐาน 

ขอกำหนด และหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบดิจิทัล การกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

เพือ่ประโยชนในการบรหิารงานและการใหบรกิารภาครฐัผานระบบดจิิทัล ตลอดจนใหคำแนะนำหรอืขอเสนอแนะ

แกหนวยงานของรัฐ พรอมทั้งการกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง และศูนยกลาง

ขอมูลเปดภาครัฐ รวมทัง้เสนอแนะตอคณะรฐัมนตรเีพือ่ใหมกีารดำเนนิงานตามยทุธศาสตร เปาหมายทีก่ำหนด 

อีกทั้ง คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย ดังนั้น นโยบายในการไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล คณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลและอนุกรรมการที่ถูกจัดตั้ง จึงเปนผูผลักดันใหเกิดนโยบายไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดย 

สพร. จะเปนหนวยงานท่ีเชื่อมโยงระหวางผูกำหนดนโยบายและผูรับนโยบายไปปฏิบัติ หนวยงานรัฐซึ่งเปน

ผูทีรั่บนโยบายไปปฏบิตัจิะดำเนนิการจดัทำโครงการใหสอดคลองกบัแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั  ตามขอกำหนด

ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดกำหนดแนวทางไว

กลไกการทำงานรวมกัน เพื่อใหหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของสามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการรวมกัน

ภายใตแผนฯ ฉบับนี้ได จำเปนตองมีการจัดทำโครงการตนแบบที่ใชเครื่องมือดิจิทัลกลาง ที่สามารถใชรวมกัน

ระหวางหนวยงานรัฐใหเกิดความสำเร็จ เพื่อเปนตนแบบใหหนวยงานอื่นๆ ดำเนินการโดยงาย กำหนด 

framework ดานธรรมาภิบาลดิจิทัลกลางใหเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาลรวมกัน 

กลไกดานงบประมาณ จากผลการรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 – 2565 พบวาหลายหนวยงานระบุวาไมสามารถดำเนินงานไดตามแผนเนื่องจากขาดงบประมาณ

ที่ไมไดรับการสนับสนุนเพียงพอ จึงตองมีการเพิ่มประเด็นเรื่อง การกำหนดเกณฑในการอนุมัติงบประมาณ 

เชน งบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลในระยะถัดไป ใหมีการตรวจสอบความเหมาะสมวาสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร ความซ้ำซอนกับหนวยงานรัฐอื่น เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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กลไกการมีสวนรวมจากหนวยงานภาคีและเอกชน  การมีสวนรวมจากภาคีและภาคเอกชนเปนกลไกที่ชวย

ผลักดันใหความสำเร็จของรัฐบาลดิจิทัลชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การมีสวนรวมในการคิด การกำหนดนโยบาย 

การวางแผน แบงปนขอมลู ตลอดจนการสนบัสนนุดานงบประมาณ เปนตน ซ่ึงเปนทิศทางท่ีเกิดข้ึนในการดำเนนิงาน

ดานรัฐบาลดิจิทัลของตางประเทศ  ดังนั้นการสงเสริมพัฒนาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหใชงานงาย และให 

SMEs สามารถเขาถึงการใหบริการกับรัฐได ผานการลดขอจำกัดในการเขาถึงการแขงขัน และระบบจัดซื้อ

จัดจางที่เปนมิตรกับผูใชงาน โดยการสนับสนุนความรวมมือในลักษณะของการทำ Digital Testbed 

เปดขอมูลใหเอกชนพัฒนาบริการของรัฐ หรือ การทำ Digital Sandbox ในการละเวนระเบียบบางประการ

เพื่อพัฒนาบริการนำรอง จะชวยใหเกิดการมีสวนรวมระหวางภาคีได

กลไกการปรับปรุงโครงสรางระบบราชการดานบุคลากรภาครัฐ (Agile Unit)  ยกระดับบุคลากรภาครัฐให

ทำงานภายใตสภาพแวดลอมและบรบิททีเ่ปลีย่นแปลง โดยสงเสรมิใหภาคเอกชน หรอืบคุลากรภายนอกเขามา

มสีวนรวมในการยกระดับการทำงานของภาครฐั เชน การนำเทคโนโลยมีาลดภาระงานประจำ และพฒันาทกัษะ

ของบุคลากรรัฐ พรอมสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนใหกับงานที่มี

ความสำคัญตามบริบทของโลกดิจิทัล หรือ การจัดต้ังคณะทำงานดาน Digital Transformation ของ

หนวยงานตามตำแหนงหนาที่ที่สำคัญ เพื่อพัฒนางานบริการรัฐโดยเฉพาะ

กลไกการติดตามและประเมินผลโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ เปนกลไกที่สะทอนวา

แผนงาน/โครงการท่ีหนวยงานรัฐดำเนินการมีผลสัมฤทธิ์ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผาน

การประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบเทียบกับเปาหมาย และตนทุนโครงการ จึงควรมีการพัฒนา

ชุดขอมูลการดำเนินงานโครงการ ต้ังแตการของบประมาณ ติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการเบิกจายงบประมาณโครงการ ตองมีการเช่ือมโยงขอมูล

เหลานีร้วมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของในการรวบรวมขอมลูดงักลาว เพือ่ตรวจสอบตดิตาม และประเมนิผลโครงการ

ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลไกการรวมงานกับรัฐบาลทองถ่ิน (Local Government) การสงเสริมใหรัฐบาลทองถิ่นมีสวนรวม

ในการกำหนดนโยบาย หรือบริการที่เหมาะสมกับพื้นท่ีและบริบทของพื้นท่ีตนเอง ผานการเปดชองทาง

ความรวมมือในการนำเสนอโครงการ หรือกระบวนการทำงานระหวางของทองถ่ิน สะทอนกลับสูสวนกลาง 

จะทำใหเกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจากฐานรากมากขึ้น
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ปจจัยสูความสำเร็จ
(Key Success Factor)07

 เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในระยะ พ.ศ. 2566 – 2570 เปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและพัฒนาการดำเนินงานของรัฐบาลดิจิทัลไดครบถวนทั้งองคาพยพ ปจจัยสูความสำเร็จในการผลักดัน

แผนฉบับนี้สูความสำเร็จจึงถูกแบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก 

 การพัฒนาดานบุคลากร (People) เนื่องจากบุคลากรผูปฏิบัติงานดานรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับ ตั้งแตผูให

บริการกับประชาชนโดยตรง ไปจนถึงผูบังคับบัญชาที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแตละ

องคกร  รวมถึงผูรับบริการดานรัฐบาลดิจิทัล ทั้งประชาชนและภาคเอกชน ลวนเปนปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหเกิด

การบริการหรือการดำเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและประชาชนใหมีทักษะ

ความสามารถดานดิจิทัล รวมถึงทัศนคติในการปรับตัวและใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเทาทันจึงเปนประเด็นที่สำคัญ

สูงสุด โดยการพัฒนาดานบุคลากร ประกอบดวย  

• ปรับปรุงขอบเขตการดำเนินงาน ทัศนคติในการดำเนินงานและใหบริการของบุคลากรภาครัฐ

• มุงพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานใหประชาชน

• ปรับปรุงโครงสรางอัตรากำลังและแนวทางในการจัดจางบุคลากรดานดิจิทัลสำหรับหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย 

รองรับความตองการทักษะดานดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 การพัฒนากระบวนงาน (Process)  ข้ันตอนการทำงานภายในของรัฐและกระบวนการดำเนินงานเพื่อให

บริการแกผูรับบริการเปนอีกปจจัยสำคัญที่รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยยังสามารถปรับปรุงใหมีความสะดวกและ

รวดเร็วมากขึ้นได ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนงานของรัฐใหมีความเรียบงาย สะดวกตอผูรับบริการ และคำนึงถึงผูรับ

บริการเปนสำคัญ จะนำไปสูการใหบริการรัฐบาลดิจิทัลที่สะดวก ทันสมัย และตอบโจทยประชาชนตามเปาหมายของ

แผนฯ ฉบับนี้ได โดยการพัฒนาดานกระบวนงาน ประกอบดวย  

• ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ทำใหการใหบริการและการดำเนินงานดวยระบบดิจิทัลขัดของ หรือเกิดความลาชา 

• พัฒนากระบวนการดำเนินงานของรัฐที่คำนึงถึงประชาชนเปนศูนยกลาง

• สนับสนุนใหเกิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาบริการรัฐแตละขั้นตอน

• สงเสริมใหเกิดบริการดิจิทัลของรัฐที่เบ็ดเสร็จครบวงจร

• สงเสริมใหเกิดการพัฒนาบริการและปรับปรุงกระบวนงานของรัฐผานการรวมมือระหวางรัฐและเอกชน
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“Lean and customer
centric process”

Process

“Increase efficiency
by digital workforce”

People

Technology
“Effective investment

and ease of use”

 การพัฒนาและปรับใชเทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

อยูตลอด ดังนั้น การเลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่คุมคา มีความงาย สะดวกในการใชงานสำหรับภาครัฐ และการเขาถึง

บริการของประชาชนและภาคธุรกิจ จะนำไปสูการใหบริการรัฐบาลดิจิทัลที่สะดวก ทันสมัย มีมาตรฐาน โดยการพัฒนา

ดานเทคโนโลยี ประกอบดวย  

• พัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการดิจิทัลของรัฐในรูปแบบแพลตฟอรมที่สามารถเชื่อมตอแอปพลิเคชัน และขอมูลได

สะดวก มีมาตรฐาน

• สนับสนุนใหมีแนวทางการปฏิบัติงานดานรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญสำหรับหนวยงานรัฐ

• กำหนดใหมมีาตรฐานขอมลู บรกิาร โครงสรางพืน้ฐานรวมของรฐั เพือ่สนบัสนนุการดำเนินงานของรฐัทีย่ดืหยุนและ

ประหยัดงบประมาณ

• สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของรัฐผานการรวมมือระหวางรัฐและเอกชน
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ภาคผนวก 1: รายชื่อมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล

ชื่อมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ดานธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance)
1.1  ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ*
1.2  แนวทางการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐและแนวทางการลงทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ
1.3  ขอเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการขอมูล
1.4  หลักเกณฑการประเมินคุณภาพขอมูลสำหรับหนวยงานภาครัฐ
1.5  มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ DGF V 2.0
      1) หลักเกณฑการจัดหมวดหมูและระดับชั้นขอมูล
      2) ขอเสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติการใชและแบงปนขอมูล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

2. ดานการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data)
2.1 ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ
     การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ*
2.2 สัญญาอนุญาตการใชขอมูลเปดในศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3. ดานกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล (Digitalization)

3.1 การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity)
3.1.1 ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ      
        การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลวาดวยเรื่องการใชดิจิทัล
        ไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย (Digital ID)* 
3.1.2 การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) สำหรับนิติบุคคล

3.2 การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)
3.2.1 แนวปฏิบัติรัฐบาลดิจิทัลดานการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)     
       สำหรับเจาหนาที่ของรัฐ
3.2.2 ขอเสนอแนะมาตรฐานฯ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ขมธอ. 23-2563

3.3 มาตรฐานกระบวนการทางดิจิทัล
3.3.1 มาตรฐานกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ (Digital Process Standard for 
       Government)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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ชื่อมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล หนวยงานผูรับผิดชอบ

4. ดานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล (Data Integration and 
   Exchange)

4.1 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล วาดวยกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐาน
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Thailand Government 
Information eXchange : TGIX)*

5. ดานความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ (Security and Trust)

5.1 ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร  

5.2 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

5.3 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑการเก็บ
รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ

3.3.2 แนวปฏิบัติรัฐบาลดิจิทัล และเคร่ืองมือดานดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ 
       (Risk Assessment Tool)
3.3.3 ชุดแนวปฏิบัติรัฐบาลดิจิทัล
        - ดานการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)
        - ดานเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
3.3.4 แนวทางการปฏิบัติวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหกับกระบวนการที่พบ
       โดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ

3.4 มาตรฐานขอความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส มธอ. 10-2559

3.5 มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส     
     (E-CMS)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
• สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

• สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

• สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

หมายเหตุ * หมายถึง มาตรฐานที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
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1. ขอมูลผูลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2. ขอมูลผูชวยคนพิการ

3. ขอมูลการใหความชวยเหลือผูประสบปญหา
ทางสังคม

4. ขอมูลใบอนุญาตอาหาร
5. ขอมูลการจดแจงเครื่องสำอาง
6. ขอมูลใบอนุญาตยา

7. ขอมูลสถานพยาบาลเอกชน
8. ขอมูลผูดำเนินการสถานพยาบาล

9. ขอมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

10. ขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)

11. ขอมูลวุฒิการศึกษา

12. ขอมูลอาชญาบัตร
13. ขอมูลประทานบัตร

14. ขอมูลแปลงเพาะปลูก (ขาว/ยางพารา)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมสงเสร ิมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร

กรมสงเสริมการเกษตร

1. ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิ
สวัสดิการประชาชน

2. สุขภาพและการแพทย

3. การศึกษา

4. สิ่งแวดลอม

5. การเกษตร

ภาคผนวก 2 :  รายชื่อชุดขอมูลหลักที่สำคัญ (Master Data) และหนวยงาน  
  เจาของขอมูลสำหรับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐผานศูนยกลาง  
  ขอมูลเปดภาครัฐและเชื ่อมโยงแลกเปลี ่ยนขอมูลภาครัฐผาน  
  ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

ดานสำคัญ ชื่อชุดขอมูล หนวยงานเจาของขอมูล

15. หนังสือบริคณหสนธิ
16. ใบทะเบียนพาณิชย
17. ขอมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันธุรกิจ 

(เลขบัตรประชาชน)
18. ขอมูลทะเบียนพาณิชย (เลขบัตรประชาชน)

19. ขอมูลทะเบียนผูประกอบการสงออก 
และนำเขาสินคา

20. ขอมูลผูขอรับการสงเสริมการลงทุน

21. ทะเบียนผูประกอบการ OTOP

22. ใบอนุญาตใชเรือ

23. ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว

24. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 20

25. ทะเบียนแรงงานตางดาว (ทุกกลุม)

26. ขอมูลการพัฒนาฝมือแรงงาน/ฐานขอมูล
ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

27. ขอมูลผูตองหาตามหมายจับคดีพิเศษ

28. ขอมูลประวัติผูกระทำความผิด
29. ขอมูลหมายจับ

30. ขอมูลทะเบียนรถยนต
31. ขอมูลใบอนุญาตขับรถ

32. ขอมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และหองชุด

33. ขอมูลบัตรประจำตัวประชาชน
34. ขอมูลทะเบียนบาน (รายละเอียดบาน)
35. ขอมูลทะเบียนบาน (รายการคนในบาน)

36. ขอมูลทะเบียนราษฎร
37. ขอมูลใบสูติบัตร
38. ขอมูลใบมรณบัตร
39. ขอมูลภาพใบหนา
40. ขอมูลประวัติการจดทะเบียนสมรส
41. ขอมูลการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
42. ขอมูลหนังสือรับรองการเกิด

43. ขอมูลสนามกีฬาในประเทศไทย

44. ขอมูลทะเบียนเปนผูรับจางกอสราง
45. ขอมูลใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ

โรงมหรสพ

46. ขอมูลผูใชไฟฟาและคาไฟฟายอนหลัง 6 เดือน

47. ขอมูลการใชน้ำประปาการประปานครหลวง

48. ขอมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง. 4)

49. ฐานขอมูลทะเบียนอาสาสมัครประชาสัมพันธ
ประจำหมูบานและชุมชน

50. ฐานขอมูลผูจดทะเบียนลิขสิทธิ์
51. ฐานขอมูลผูจดทะเบียนสิทธิบัตร

52. ระบบคาเสียหายเบื้องตน
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1. ขอมูลผูลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2. ขอมูลผูชวยคนพิการ

3. ขอมูลการใหความชวยเหลือผูประสบปญหา
ทางสังคม

4. ขอมูลใบอนุญาตอาหาร
5. ขอมูลการจดแจงเครื่องสำอาง
6. ขอมูลใบอนุญาตยา

7. ขอมูลสถานพยาบาลเอกชน
8. ขอมูลผูดำเนินการสถานพยาบาล

9. ขอมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

10. ขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)

11. ขอมูลวุฒิการศึกษา

12. ขอมูลอาชญาบัตร
13. ขอมูลประทานบัตร

14. ขอมูลแปลงเพาะปลูก (ขาว/ยางพารา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการคาตางประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการสง
เสริมการลงทุน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมเจาทา

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง

กรมสรรพากร

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ

กรมการขนสงทางบก

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง

6. การสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 
(SMEs)

7. แรงงาน

8. การยุติธรรม

ขอมูลทั่วไป

ดานสำคัญ ชื่อชุดขอมูล หนวยงานเจาของขอมูล

15. หนังสือบริคณหสนธิ
16. ใบทะเบียนพาณิชย
17. ขอมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันธุรกิจ 

(เลขบัตรประชาชน)
18. ขอมูลทะเบียนพาณิชย (เลขบัตรประชาชน)

19. ขอมูลทะเบียนผูประกอบการสงออก 
และนำเขาสินคา

20. ขอมูลผูขอรับการสงเสริมการลงทุน

21. ทะเบียนผูประกอบการ OTOP

22. ใบอนุญาตใชเรือ

23. ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว

24. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 20

25. ทะเบียนแรงงานตางดาว (ทุกกลุม)

26. ขอมูลการพัฒนาฝมือแรงงาน/ฐานขอมูล
ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

27. ขอมูลผูตองหาตามหมายจับคดีพิเศษ

28. ขอมูลประวัติผูกระทำความผิด
29. ขอมูลหมายจับ

30. ขอมูลทะเบียนรถยนต
31. ขอมูลใบอนุญาตขับรถ

32. ขอมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และหองชุด

33. ขอมูลบัตรประจำตัวประชาชน
34. ขอมูลทะเบียนบาน (รายละเอียดบาน)
35. ขอมูลทะเบียนบาน (รายการคนในบาน)

36. ขอมูลทะเบียนราษฎร
37. ขอมูลใบสูติบัตร
38. ขอมูลใบมรณบัตร
39. ขอมูลภาพใบหนา
40. ขอมูลประวัติการจดทะเบียนสมรส
41. ขอมูลการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
42. ขอมูลหนังสือรับรองการเกิด

43. ขอมูลสนามกีฬาในประเทศไทย

44. ขอมูลทะเบียนเปนผูรับจางกอสราง
45. ขอมูลใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ

โรงมหรสพ

46. ขอมูลผูใชไฟฟาและคาไฟฟายอนหลัง 6 เดือน

47. ขอมูลการใชน้ำประปาการประปานครหลวง

48. ขอมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง. 4)

49. ฐานขอมูลทะเบียนอาสาสมัครประชาสัมพันธ
ประจำหมูบานและชุมชน

50. ฐานขอมูลผูจดทะเบียนลิขสิทธิ์
51. ฐานขอมูลผูจดทะเบียนสิทธิบัตร

52. ระบบคาเสียหายเบื้องตน
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1. ขอมูลผูลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2. ขอมูลผูชวยคนพิการ

3. ขอมูลการใหความชวยเหลือผูประสบปญหา
ทางสังคม

4. ขอมูลใบอนุญาตอาหาร
5. ขอมูลการจดแจงเครื่องสำอาง
6. ขอมูลใบอนุญาตยา

7. ขอมูลสถานพยาบาลเอกชน
8. ขอมูลผูดำเนินการสถานพยาบาล

9. ขอมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

10. ขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)

11. ขอมูลวุฒิการศึกษา

12. ขอมูลอาชญาบัตร
13. ขอมูลประทานบัตร

14. ขอมูลแปลงเพาะปลูก (ขาว/ยางพารา)

กรมการปกครอง

กรมพลศึกษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

การไฟฟาสวนภูมิภาค

การประปานครหลวง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมประชาสัมพันธ

กรมทรัพยสินทางปญญา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

ขอมูลอื่นๆ

ดานสำคัญ ชื่อชุดขอมูล หนวยงานเจาของขอมูล

15. หนังสือบริคณหสนธิ
16. ใบทะเบียนพาณิชย
17. ขอมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันธุรกิจ 

(เลขบัตรประชาชน)
18. ขอมูลทะเบียนพาณิชย (เลขบัตรประชาชน)

19. ขอมูลทะเบียนผูประกอบการสงออก 
และนำเขาสินคา

20. ขอมูลผูขอรับการสงเสริมการลงทุน

21. ทะเบียนผูประกอบการ OTOP

22. ใบอนุญาตใชเรือ

23. ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว

24. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 20

25. ทะเบียนแรงงานตางดาว (ทุกกลุม)

26. ขอมูลการพัฒนาฝมือแรงงาน/ฐานขอมูล
ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

27. ขอมูลผูตองหาตามหมายจับคดีพิเศษ

28. ขอมูลประวัติผูกระทำความผิด
29. ขอมูลหมายจับ

30. ขอมูลทะเบียนรถยนต
31. ขอมูลใบอนุญาตขับรถ

32. ขอมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และหองชุด

33. ขอมูลบัตรประจำตัวประชาชน
34. ขอมูลทะเบียนบาน (รายละเอียดบาน)
35. ขอมูลทะเบียนบาน (รายการคนในบาน)

36. ขอมูลทะเบียนราษฎร
37. ขอมูลใบสูติบัตร
38. ขอมูลใบมรณบัตร
39. ขอมูลภาพใบหนา
40. ขอมูลประวัติการจดทะเบียนสมรส
41. ขอมูลการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
42. ขอมูลหนังสือรับรองการเกิด

43. ขอมูลสนามกีฬาในประเทศไทย

44. ขอมูลทะเบียนเปนผูรับจางกอสราง
45. ขอมูลใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ

โรงมหรสพ

46. ขอมูลผูใชไฟฟาและคาไฟฟายอนหลัง 6 เดือน

47. ขอมูลการใชน้ำประปาการประปานครหลวง

48. ขอมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง. 4)

49. ฐานขอมูลทะเบียนอาสาสมัครประชาสัมพันธ
ประจำหมูบานและชุมชน

50. ฐานขอมูลผูจดทะเบียนลิขสิทธิ์
51. ฐานขอมูลผูจดทะเบียนสิทธิบัตร

52. ระบบคาเสียหายเบื้องตน
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ยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับการเปลี่ยนผานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุน คลองตัว
และขยายสูหนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยนับ
สถานะในอดีต

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

คาเปาหมาย

1. ภาครัฐดำเนินการจัดทำขอมูล
ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ

2. ภาครัฐดำเนินการเชื่อมโยง
และแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน
ผานศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลาง

3. ภาครัฐมีกระบวนการทำงาน
ที่เปนดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ

4. มีชุดเทคโนโลยี และบริการ
กลางที่มีมาตรฐาน สำหรับการ
ใหบริการของรัฐ

5. บุคลากรรัฐไดรับการอบรม
และมีทักษะดานดิจิทัลอยาง
ทั่วถึงและตอเนื่อง

1.1 รอยละของหนวยงานรัฐ
ที่จัดทำขอมูลตามกรอบ
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

2.1 รอยละความสำเร็จของ
การแลกเปล่ียน เช่ือมโยงขอมูล
ในดานสำคัญ

3.1 รอยละของหนวยงานที่
ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส

4.1 รอยละความสำเร็จของ
ระบบกลางหรือแอปพลิเคชัน
สนับสนุนกลาง (Shared 
Application Enabling 
Services)

5.1 รอยละของบุคลากรภาครัฐ
ดานไอทีหรือปฏิบัติงานดาน
ดิจิทัลของทุกหนวยงานมีความ
รูและทักษะดิจิทัลรองรับการ
เปลี่ยนผานองคกรสูรัฐบาล
ดิจิทัล

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

425

N/A

N/A

N/A

298,201 คน*

10.0526

48 ชุดขอมูล

บน GDX

18.0626 

มี 
e-Payment 
Platform 
และอยู

ระหวางการ
พัฒนา 

Digital ID

30

20

20

รอยละ 60 

3 ระบบ 

50

50

40

40

รอยละ 100

5 ระบบ27

60

70

60

60

–

70

90

80

80

–

80

100

100

(ครบ 10 

ดาน)

100

–

90647,695 คน*

ภาคผนวก 3  :  เปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
           ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยนับ
สถานะในอดีต

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

คาเปาหมาย

1. ใหบริการท่ีตอบสนองประชาชน

และลดความเหล่ือมล้ำในการเขาถึง

บริการ (Responsive Government)

2. เพิ่มความสามารถและศักยภาพ

ในการแขงขันภาคธุรกิจ 

(Enhance Competitiveness)

3. โปรงใส เปดเผยขอมูล ประชาชน

เชื ่อถือและมีสวนรวม (Open

Government & Trust) 

4. ภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ

(Agile Government)

1. ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใชบริการ

ออนไลนภาครัฐ

2. อันดับดัชนีรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (EGDI) ของไทย

รอยละ

อันดับ

79.7623

N/A

N/A

ประเมินผลโดย 
สำนักงาน ก.พ.ร. 

ทุกๆ 2 ป 

5524

5524

80

-

-

80

-

-

85

ไมต่ำกวา

อันดับที่ 40 

ของโลก

85

-

-

80

ไมต่ำกวา

อันดับที่ 45 

ของโลก

ไมต่ำกวา

อันดับที่ 45 

ของโลก

ไมต่ำกวา

อันดับที่ 40 

ของโลก

อันดับ2. อันดับดัชนีรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (EGDI)

ของไทย

1. ขอมูลผูลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2. ขอมูลผูชวยคนพิการ

3. ขอมูลการใหความชวยเหลือผูประสบปญหา
ทางสังคม

4. ขอมูลใบอนุญาตอาหาร
5. ขอมูลการจดแจงเครื่องสำอาง
6. ขอมูลใบอนุญาตยา

7. ขอมูลสถานพยาบาลเอกชน
8. ขอมูลผูดำเนินการสถานพยาบาล

9. ขอมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

10. ขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)

11. ขอมูลวุฒิการศึกษา

12. ขอมูลอาชญาบัตร
13. ขอมูลประทานบัตร

14. ขอมูลแปลงเพาะปลูก (ขาว/ยางพารา)

15. หนังสือบริคณหสนธิ
16. ใบทะเบียนพาณิชย
17. ขอมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันธุรกิจ 

(เลขบัตรประชาชน)
18. ขอมูลทะเบียนพาณิชย (เลขบัตรประชาชน)

19. ขอมูลทะเบียนผูประกอบการสงออก 
และนำเขาสินคา

20. ขอมูลผูขอรับการสงเสริมการลงทุน

21. ทะเบียนผูประกอบการ OTOP

22. ใบอนุญาตใชเรือ

23. ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว

24. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 20

25. ทะเบียนแรงงานตางดาว (ทุกกลุม)

26. ขอมูลการพัฒนาฝมือแรงงาน/ฐานขอมูล
ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

27. ขอมูลผูตองหาตามหมายจับคดีพิเศษ

28. ขอมูลประวัติผูกระทำความผิด
29. ขอมูลหมายจับ

30. ขอมูลทะเบียนรถยนต
31. ขอมูลใบอนุญาตขับรถ

32. ขอมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และหองชุด

33. ขอมูลบัตรประจำตัวประชาชน
34. ขอมูลทะเบียนบาน (รายละเอียดบาน)
35. ขอมูลทะเบียนบาน (รายการคนในบาน)

36. ขอมูลทะเบียนราษฎร
37. ขอมูลใบสูติบัตร
38. ขอมูลใบมรณบัตร
39. ขอมูลภาพใบหนา
40. ขอมูลประวัติการจดทะเบียนสมรส
41. ขอมูลการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
42. ขอมูลหนังสือรับรองการเกิด

43. ขอมูลสนามกีฬาในประเทศไทย

44. ขอมูลทะเบียนเปนผูรับจางกอสราง
45. ขอมูลใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ

โรงมหรสพ

46. ขอมูลผูใชไฟฟาและคาไฟฟายอนหลัง 6 เดือน

47. ขอมูลการใชน้ำประปาการประปานครหลวง

48. ขอมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง. 4)

49. ฐานขอมูลทะเบียนอาสาสมัครประชาสัมพันธ
ประจำหมูบานและชุมชน

50. ฐานขอมูลผูจดทะเบียนลิขสิทธิ์
51. ฐานขอมูลผูจดทะเบียนสิทธิบัตร

52. ระบบคาเสียหายเบื้องตน

23  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 (สำนักงาน ก.พ.ร., 2564)
24  E-Government Survey 2022 The Future of Digital Government (UN, 2022)
25  ขอมูลความพรอมหนวยงานภาครัฐ จากผลสำรวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำป 2564
26  ขอมูลความพรอมหนวยงานภาครัฐ จากผลสำรวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำป 2565
27  ระบบกลางหรือแอปพลิเคชันสำคัญ เชน Digital ID e-Payment e-Certificate เปนตน
* จำนวนบุคลากรรัฐทุกกลุม (ทั้ง IT และ non-IT) ที่ไดรับการอบรมและมีทักษะดานดิจิทัล
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ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางมูลคาเพิ่มและอำนวยความสะดวกแกภาคธุรกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยนับ
สถานะในอดีต

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

คาเปาหมาย

1. ผูประกอบการไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการใชบริการดิจิทัล

ของภาครัฐ

1.1 ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาแพลตฟอรม

บริการภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ

ในดานสำคัญ33

รอยละ 20 60 80 1003440

7570

N/A

58.6635

79.7637

พัฒนาระบบ 
Biz Portal 

เรียบรอยแลว 

72.7136

ประเมินผลโดย 
สำนักงาน ก.พ.ร. 

ทุกๆ 2 ป

8580 90

8080 8580 85

รอยละ

รอยละ

1.2 สัดสวนบริการของรัฐสำหรับ

ภาคธุรกิจสามารถใหบริการแบบ

ออนไลน

1.3 ระดับความพึงพอใจของ

ภาคธุรกิจตอการใชบริการ

ออนไลนภาครัฐในดานสำคัญ33

33 ดานสำคัญ ไดแก ดาน SMEs เกษตร แรงงาน ทองเที่ยว
34 อางอิงจากเปาหมาย/ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
35 รายงานบทวิเคราะหระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยป 2561-2564 (สพร., 2564) 
36 รายงานผลการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยป 2565 (สพร., 2565)
37 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 (สำนักงาน ก.พ.ร., 2564)

28 ดานสำคัญ ไดแก ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การศึกษา สุขภาพและการแพทย และสิ่งแวดลอม
29 อางอิงจากเปาหมาย/ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 (สำนักงาน ก.พ.ร., 2564)
31 รายงานบทวิเคราะหระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยป 2561-2564 (สพร., 2564)
32 รายงานผลการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยป 2565 (สพร., 2565)

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาบริการที่สะดวกและเขาถึงงาย

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยนับ
สถานะในอดีต

2565 2566 2567 2568 2569 2570

คาเปาหมาย

1. ประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการใชบริการตางๆ

ของหนวยงานภาครัฐ ไดอยาง

ครบถวน ณ จุดเดียว 

(One-Stop Service)

2. ประชาชนทุกกลุมทั่วประเทศ

สามารถเขาถึงและใชบริการ

ดิจิทัลภาครัฐได

1.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา

แพลตฟอรมบริการประชาชน

แบบเบ็ดเสรจ็ ในดานสำคัญ28  

1.2 ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใชบริการ

ออนไลนภาครัฐในดานสำคัญ28

รอยละ พัฒนาระบบทางรัฐ
เรียบรอยแลวและ
อยูระหวางการตอ

ยอดระบบ

2029 60 80 10040

8080ประเมินผลโดย 
สำนักงาน ก.พ.ร. 

ทุกๆ 2 ป

2564

N/A

79.7630

57.3631 72.7132

8580 85

7570 8580 90

รอยละ

รอยละ2.1 สัดสวนบริการของรัฐสำหรับ

ประชาชนสามารถใหบริการแบบ

ออนไลน
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ยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยนับ
สถานะในอดีต

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

คาเปาหมาย

2. การเปดเผยขอมูลแก
สาธารณะโดยประชาชน
ไมตองรองขอ ประชาชน
สามารถนำไปใชประโยชน
และมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น

1.3 รอยละความสำเร็จใน
การพัฒนาแพลตฟอรมกลาง
ท่ีบูรณาการขอรองเรียนรองทุกข
ของประชาชน เพื่อการบริหาร
จัดการ ติดตาม และแจงผล
อยางเปนระบบ

รอยละ พัฒนา
ระบบเรื่องราว

รองทุกข

พัฒนาระบบ
ㆍติดตามผลและสถานะ
  เร่ืองรองทุกข 
ㆍระบบการรายงานผล 
ㆍสำรวจความตองการ
  จากส่ือสังคมออนไลน
ㆍระบบแบบสำรวจ
  ความพึงพอใจ
ㆍการรับเรื่องราว
  รองทุกขผาน LINE:
  @psc1111

50
(เช่ือมโยง

ขอมูลและ

บูรณาการ

ขอมูลของ

หนวยงาน*)

100
(ขยายผล

การเช่ือมโยง

ฐานขอมูลไป

ยังหนวยงาน

ระดับทองถ่ิน*)

-50
(เช่ือมโยง

ขอมูลและ

บูรณาการ

ขอมูลของ

หนวยงาน*)

70
(เช่ือมโยง

ขอมูลและ

บูรณาการ

ขอมูลของ

หนวยงาน*)

85 9590 100รอยละ

กิจกรรม
/โครงการ

สะสม 318 
หนวยงาน

สะสม 372 หนวยงาน 80

อยางนอย 
2 กิจกรรม
/โครงการ

อยางนอย 
4 กิจกรรม
/โครงการ

อยางนอย 
6 กิจกรรม
/โครงการ

อยางนอย 
8 กิจกรรม
/โครงการ

อยางนอย 
10 
กิจกรรม
/โครงการ

N/A 1 โครงการ
(ระบบภาษีไปไหน)

2.1 รอยละของหนวยงานรัฐที่
มีการใหบริการขอมูลเปด
ภาครัฐบนศูนยกลางขอมูล
เปดภาครัฐในรูปแบบท่ีถูกตอง
ตามมาตรฐานขอมูลเปดภาครัฐ

2.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มีการนำขอมูลเปดภาครัฐที่
ไดรับการเปดเผยผานศูนยกลาง
ขอมูลเปดภาครัฐไดรับการนำ
ไปวิเคราะหเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
และบริการโดยภาคเอกชน หรือ
ประชาชน

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการดำเนินงานภาครัฐ
ท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบ
ไดผานชองทางที่
หลากหลาย

1.1 รอยละความสำเร็จของการ
เชื่อมโยงขอมูลในระบบหลัก
ดานการบริหารจัดการ
งบประมาณ

รอยละ N/A อยูระหวาง
ศึกษาโครงการ

60 80 - -100
(ระบบเสร็จ
และใชงาน
ไดสมบูรณ)

10060ตอยอดการพัฒนา
ระบบ Law Portal 

และภาษีไปไหน

พัฒนาระบบ 
Law Portal 

และภาษีไปไหน

- -80รอยละ1.2 รอยละความสำเร็จของ
การจัดใหมีชองทางการมี
สวนรวมของประชาชนในดาน
สำคัญ38 

38 ดานสำคัญ ไดแก ดานงบประมาณ ดานกฎหมาย และดานการจัดซื้อจัดจาง

หมายเหตุ * : หนวยงานเปาหมายใหเปนไปตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
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2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

พัฒนาระบบส่ือสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) 
ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
(Saraban as a Service) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(Digital ID) และระบบสนับสนุนการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Service Microservices)

หน่วยงานนำไปประยุกต์ใช้ ประเมินผล และพัฒนาต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรที่ 1
1.1 โครงการพัฒนาบริการและเครื่องมือกลางดิจิทัลภาครัฐ 

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาบริการและเครื่องมือกลางดิจิทัลภาครัฐ

เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถมีบริการรัฐที่มีมาตรฐาน ทำงานรวมกันได และประหยัดงบประมาณ

โครงการพัฒนาบริการและเคร่ืองมือกลางดิจิทัลภาครัฐ ซ่ึงประกอบดวย โครงการท่ีรวมพัฒนาระบบส่ือสารแบบรวมศูนย (Unified
Communication) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกสสำหรับหนวยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) 
โครงการพัฒนา และใหบริการระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) โครงการพัฒนาและใหบริการระบบสนับสนุน
การใหบริการผานระบบดิจิทัล (Digital Service Microservices) เพ่ือเปน Enabler platform ของเทคโนโลยีภาครัฐสำหรับให
หนวยงานรัฐนำไปพัฒนาการใหบริการที ่มีมาตรฐาน ที ่ทำงานรวมกันไดอยางไรรอยตอ เพื ่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. 
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

มีชุดเทคโนโลยีและบริการรวมของรัฐที่แตละหนวยงานสามารถนำไปใชงานได เพื่อประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบ

165 ลานบาท (งบประมาณป 2566)

60 เดือน

2566-2570

ภาคผนวก 4  : รายละเอียดโครงการสำคัญภายใตแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
  ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 –  2570
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2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

พัฒนาบริการดิจิทัล
สาธารณะ 10 บริการต้นแบบ

พัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะ 
10 บริการต้นแบบ

พัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะ 
10 บริการต้นแบบ

พัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะ 
10 บริการต้นแบบ

พัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะ 
10 บริการต้นแบบ

1.3 โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะตนแบบ (Digital Service)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะตนแบบ (Digital Service)

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวตางชาติ ในการติดตอรับบริการหรือทำธุรกรรมกับภาครัฐไดแบบเบ็ดเสร็จ

การพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะ (Digital Service) รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเนนการจัดทำบริการท่ีอำนวยความสะดวก
ตอประชาชน/ผูประกอบการ รวมท้ัง แพลตฟอรมกลางท่ีอำนวยความสะดวกแกประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวตางชาติ ในการเขาถึง
และรับบริการจากหนวยงานภาครัฐอยางสะดวก ครบถวน และสอดคลองกับบริบทความตองการของผูรับบริการแตละกลุม
และไดใชบริการภาครัฐไดงายผานชองทางดิจิทัล ประหยัดเวลาและคาใชจาย พรอมทั้งสามารถขอรับบริการไดตลอดเวลา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

บริการดิจิทัลสาธารณะตนแบบ (Digital Service)

26.8950 ลานบาท (งบประมาณภายใตแผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ป 2566)

60 เดือน

2566 - 2570

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

• ส่งเสริมสนันสนุนให้เกิดการบูรณาการข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกลางภาครัฐ ในด้านสำคัญ
• ส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐ
• เพ่ิมชุดข้อมูลตามด้านสำคัญ

1.2 โครงการพัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange)

เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถมีศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลกลางที่มีมาตรฐาน ทำงานรวมกันได มีความมั่นคงปลอดภัย
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขอมูล และประหยัดงบประมาณ

แพลตฟอรมของระบบการรับสงขอมูล เอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐ ท่ีเปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูล  (Data Governance) 
โดยอางอิงมาตรฐานกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Thailand Government 
Information eXchange :TGIX)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

มีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางของรัฐที่แตละหนวยงานสามารถขอเขาถึงขอมูลจากหนวยงานตางๆ ไปใชงานได

50 ลานบาท

60 เดือน

2566 - 2570
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1.4 โครงการพัฒนากรอบขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใชดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Digital Capabilities) 

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนากรอบขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใชดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Digital Capabilities)

1. เพ่ือใหมีหลักสูตรกลางสำหรับการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลขาราชการและบุคลากรภาครัฐของทุกหนวยงานตามแนวทาง
    การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. และผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. เพ่ือใหมีหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะดิจิทัลใหมๆ  ตามทิศทางความกาวหนาทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานดิจิทัลท่ีสามารถ
    นำมาประยุกตใชกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีทันสมัยตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และสอดคลองกับกฎระเบียบ
    และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. เพ่ือใหมีเคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลขาราชการและบุคลากรภาครัฐ และบริหารจัดการในดานตางๆ
    อยางเปนระบบรวมถึงการติดตามสถานะการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐผานระบบได

1. การประเมินสมรรถนะความสามารถดานดิจิทัล โดยใชเครื่องมือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สามารถแสดงใหเห็นถึง
    ขีดความสามารถของบุคลากร และสามารถระบุถึงประเด็นที่ตองพัฒนา
2. จัดทำหลักสูตรกลางสำหรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับ
    ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ (ว.6) ของสำนักงาน ก.พ.  โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเปนหลักสูตรกลาง
    สำหรับทุกหนวยงานภาครัฐในการยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรทุกคนใหมีความรูและความสามารถในการปรับเปลี่ยน
    องคกรสูรัฐบาลดิจิทัลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. จัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะดิจิทัลใหมๆ ตามทิศทางความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
    ของแตละหนวยงาน และรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวของ
4. จัดทำกระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเสนทางการฝกอบรมหลักสูตรกลาง สำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 
    โดยสำนักงาน ก.พ. รวมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
     เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปนแนวทางในการวางแผนยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรอยางเปน
    ระบบและมีแบบแผนชัดเจน
5. จัดทำระบบแนะนำหลักสูตรอบรมดานดิจิทัล (DG Course Match) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเปนระบบอำนวย
    ความสะดวกใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถคนหาหลักสูตรที่ตรงกับทักษะดิจิทัลที่ตนเองจำเปนตองพัฒนาได
6.  จัดทำศูนยรวมการเรียนรูดานรัฐบาลดิจิทัล (DG Learning Portal) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเปนศูนยกลาง
     และแหลงการเรียนรูดานรัฐบาลดิจิทัลทั้งแบบ offline และ online สำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

1. สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
4. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1. ความสำเร็จของระบบประเมินสมรรถนะความสามารถดานดิจิทัลที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเขาใชงาน โดยสามารถ
    รายงานผลการประเมินที่สะทอนใหเห็นถึงขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และประเด็นที่ตองพัฒนาได
2.  หลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลที่เหมาะสำหรับบุคลากรภาครัฐทุกกลุมและสอดคลองกับสมรรถนะที่จำเปน
    ตองมีตามแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. โดยสำนักงาน
    พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
3. หลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะดิจิทัลใหมๆ ตามทิศทางความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
    ของแตละหนวยงาน
4.  ขอมูลรายงานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ
5.  กระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเสนทางการฝกอบรมหลักสูตรกลางเพ่ือการวางแผนพัฒนาคนสำหรับทุกหนวยงานภาครัฐ
6.  ระบบแนะนำหลักสูตรอบรมดานดิจิทัลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DG Course Match) 
7.  เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งแบบ offline และ online (DG Learning       
    Portal)

-

60 เดือน

2566-2570
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1.5 โครงการยกระดับความสามารถและสรางความพรอมของบุคลากรเพื่อสงเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government
Digital Skills)

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

จัดทำหลักสูตรสำหรับ
พัฒนาทักษะดิจิทัลใหม่ๆ 
ตามทิศทางความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี

กระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัล
และเส้นทางการฝึกอบรม
หลักสูตรกลาง

ปรับปรุงหลักสูตรกลางให้
เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ระบบ DG Course Match

ระบบ DG Learning Portal

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

โครงการยกระดับความสามารถและสรางความพรอมของบุคลากรเพื่อสงเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)

1. เพื ่อพัฒนาทักษะผู นำดานดิจิทัลใหกับผู บริหารหนวยงานภาครัฐ และผู บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
    ใหมีวิสัยทัศนและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2. เพ่ือยกระดับความรูและความสามารถดานดิจิทัลใหกับขาราชการและบุคลากรภาครัฐใหมีความพรอมและสามารถปฏิบัติงาน
    เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได

1. จัดการฝกอบรมขาราชการและบุคลากรภาครัฐใหครอบคลุมขาราชการทุกประเภท (รวม 16 ประเภท) ต้ังแตผูบริหารระดับสูง
     ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง จนถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงานดวยหลักสูตรกลางที่สอดคลองกับ ว.6
2. จัดการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหมๆ  ตามทิศทางความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหขาราชการและบุคลากร
    ภาครัฐทุกประเภทและทุกกลุม เพื่อรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของแตละหนวยงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
    รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวของ
3. สรางความรวมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทเอกชนท่ีเปนผูนำ
    เทคโนโลยี เพื่อขยายฐานกำลังในการจัดอบรมแกหนวยงานภาครัฐครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสรางโอกาสใหบุคลากร
    ภาครัฐไดรับการฝกอบรมเทคโนโลยีใหมๆ ที่เปนประโยชนจากเจาของเทคโนโลยีโดยตรง
4. ติดตามความกาวหนาการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล (สถาบัน TDGA)
2. หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลขาราชการประเภทตางๆ ทั้ง 16 ประเภท ไดแก 
 1) ขาราชการพลเรือน
 2) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4) ขาราชการทหาร
 5) ขาราชการตำรวจ
 6) ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
 7) ขาราชการฝายอัยการ
 8) ขาราชการรัฐสภา
 9) ขาราชการฝายศาลปกครอง
 10) ขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 11) ขาราชการสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
 12) ขาราชการสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
 13) ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 14) ขาราชการการเมือง
 15) ขาราชการสวนทองถิ่น
 16) พนักงานอื่นของรัฐ
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
4. หนวยงานท่ีจัดการฝกอบรม เชน สถาบันพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ และสถาบันการศึกษาท้ังรัฐและเอกชน รวมถึงบริษัท
    เทคโนโลยีท่ีเปนเครือขายพันธมิตรของสถาบัน TDGA
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โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

เพื่อใหเกิดการถายทอดและพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเทาทันบริบทโลกแกประชาชนในระดับชุมชน

สดช. รวมกับ กระทรวง พม. เพื่อพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) รายอำเภอ ในการจัดอบรมความรูดานทักษะการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหเทาทันบริบทโลก ใหสามารถเปนอาสาสมัครพัฒนาดิจิทัล (อสด.) เพื่อเปนหนวยสำคัญในการใหความรูประชาชนในระดับ
ชุมชนดานดิจิทัล และเปนหนวยติดตามผลการดำเนินงานเชิงนโยบายตางๆ วาสงผลไปถึงระดับทองถิ่นหรือไมอีกดวย

1. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

อสด. ประจำหมูบานซึ่งเปนกลไกในการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยในระดับหมูบานไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและทักษะการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขยายผลสูประชาชนในชุมชน

9.4 ลานบาท

48 เดือน

2566-2569

1.6 โครงการการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน (ขึ้นกับงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนในแตละป)

จัดการฝึกอบรมบุคลากรไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัล

ขยายฐานกำลังในการจัดอบรม ผ่านความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆ

ติดตามความก้าวหน้าการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

บุคลากรไอทีหรือปฏิบัติงานดานดิจิทัลของสวนราชการทุกประเภทหนวยงาน ไดรับการยกระดับทักษะดิจิทัลดวยหลักสูตร
ที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวนไมนอยกวารอยละ 90 ภายในป 2570

ปละ 100 ลานบาท (5 ป 500 ลานบาท)

60 เดือน

2566-2570
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1.7 โครงการศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) เพื่อสนับสนุนบริการดิจิทัลสำหรับหนวยงาน
ระดับทองถิ่น และสรางนวัตกรรมภาครัฐ

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) เพื่อสนับสนุนบริการดิจิทัล สำหรับหนวยงานระดับทองถิ่นและ
สรางนวัตกรรมภาครัฐ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการใหบริการของภาครัฐไทย ตลอดจนประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
และองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางระบบนิเวศนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย

ศูนย DGTi ท่ีมุงม่ันผลักดันภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล และสรางระบบนิเวศนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย
(GovTech Innovation Ecosystem) เพ่ือเปดโอกาสใหผูประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลไทยมีพ้ืนท่ีในการสรางผลงานและประโยชน
แลวตอยอดสูความเขมแข็งทางเศรษฐกิจไดตอไป โดยเนนเปนศูนยในการทดสอบการใชงาน Digital Solution เพื่อปรับปรุง
กระบวนงานภาครัฐ เปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาทักษะบุคลากร และเปนจุดขยายผลและสรางเครือขายกับทุกภาคสวน

1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

มีศูนยขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐ (DGTi) ในระดับทองถิ่น

7.5 ลานบาท ในป 2566 (ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ)

60 เดือน

2566-2570

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

พัฒนาศูนย์ทดสอบการใช้งาน 
Digital Solution เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนงานรัฐและ
ขยายความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ
ในการนำเทคโนโลยีปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐ

ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้พัฒนานวัตกรรมจากภาค
เอกชนและวิชาการ รวมท้ัง
ความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ
ในการนำเทคโนโลยีปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐ
พร้อม ระบบ local Gov. V.2
การเชื่อมโยงข้อมูลให้กับ
หน่วยงานส่วนกลาง

ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้พัฒนานวัตกรรมจากภาค
เอกชนและวิชาการ รวมท้ัง
ความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ
ในการนำเทคโนโลยีปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานรัฐ 
และการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ local Gov. V.2.1
(Mobile Portal)

พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
local Gov. V.3

พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
local Gov. V.4

2566 2567 2568 2569 2570

-

การดำเนินงาน

จัดทำ MOU ระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องสำหรับการเตรียม
พัฒนาอาสาสมัคร

ออกแบบหลักสูตรอบรมและ
ระบบการปฏิบัติงานของ
อสด. (แอปพลิเคชัน)

จัดฝึกอบรม อสด. ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมท้ังการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติภารกิจประจำหมู่บ้าน และติดตามงาน เปิดงาน
จัดกิจกรรมติดตาม ตรวจสอบปัญหาในพ้ืนท่ี

ปรับปรุงหลักสูตรอบรมและ
ระบบการปฏิบัติงานของ
อสด. (แอปพลิเคชัน)

ปรับปรุงหลักสูตรอบรมและ
ระบบการปฏิบัติงานของ
อสด. (แอปพลิเคชัน)

ปรับปรุงหลักสูตรอบรมและ
ระบบการปฏิบัติงานของ
อสด. (แอปพลิเคชัน)

พัฒนาทักษะฯ ของอาสาสมัคร
อย่างต่อเน่ือง และกระจายกำลัง
อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้
ความรู้ประชาชนในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล และเข้าถึง
งานบริการรัฐผ่านระบบดิจิทัล

พัฒนาทักษะฯ ของอาสาสมัคร
อย่างต่อเน่ือง และกระจายกำลัง
อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้
ความรู้ประชาชนในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล และเข้าถึง
งานบริการรัฐผ่านระบบดิจิทัล

พัฒนาทักษะฯ ของอาสาสมัคร
อย่างต่อเน่ือง และกระจายกำลัง
อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้
ความรู้ประชาชนในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล และเข้าถึง
งานบริการรัฐผ่านระบบดิจิทัล
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1.8 โครงการพัฒนามาตรฐานเชื่อมโยงแพลตฟอรมภาครัฐเพื่อเสริมสรางบริการที่สะดวกสำหรับประชาชน 

(Interoperable Services thru Digital Standard)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนามาตรฐานเชื่อมโยงแพลตฟอรมภาครัฐเพื่อเสริมสรางบริการที่สะดวกสำหรับประชาชน (Interoperable Services
thru Digital Standard)

เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบใหบริการของหนวยงานภาครัฐ ใหมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถประสานการทำงานรวมกัน
ไดอยางสมบูรณไรรอยตอ

จัดทำมาตรฐานกลางใหเกิดการทำงานรวมกันระหวางแพลตฟอรมแตละประเภท โดยกำหนด Interoperability Framework ใหกับ
แพลตฟอรมกลางของรัฐ และระบบบริการของรัฐ ใหมีมาตรฐานดำเนินงานรวมกัน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

มี Digital Government Services Interoperability Framework เปนแนวทางปฏิบัติใหหนวยงานรัฐสามารถนำไปดำเนินการ
ในการพัฒนาปรับปรุงบริการดิจิทัลของรัฐเพื่อใหสามารถทำงานประสานกับหนวยงานรัฐอื่นๆ นอกสังกัดไดอยางไรรอยยตอ

-

60 เดือน

2566-2570

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

มีมาตรฐานข้อมูลหลักของ
ประเทศที่แพลตฟอร์ม
เชื่อมโยงกัน
-ข้อมูลบุคคล
-ข้อมูลนิติบุคคล
-ข้อมูลท่ีอยู่ (TGIX Semantic)

มีมาตรฐานทะเบียนข้อมูลหลัก
ของประเทศ ให้แพลตฟอร์ม
เช่ือมโยง (Organizational 
Master-Data and National
Reference Data) พร้อมมี
เจ้าภาพหลักในการปรับปรุง
ข้อมูล

มีมาตรฐานการเชื่อมโยง
แพลตฟอร์มของหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงเดียวกัน
(Intra -TGIX) และมี
การเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงาน (Bulk)

มีมาตรฐานการเช่ือมโยง
แพลตฟอร์มของหน่วยงาน
ระหว่างกระทรวง (Inter-TGIX)

มีมาตรฐานการเช่ือมโยง
แพลตฟอร์มของหน่วยงาน 
ระหว่างรัฐ และ เอกชน 
(Federated-TGIX)
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1.9 โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการใหบริการประชาชนของภาครัฐผานระบบดิจิทัล (Government-

Digitalization Process Guideline)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการใหบริการประชาชนของภาครัฐผานระบบดิจิทัล ( Government-Digitalization Process 
Guideline)

เพื่อใหหนวยงานรัฐใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยเนนใหประชาชนเขาถึงโดยสะดวกในกระบวนการที่พบโดยทั่วไปได
อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

สนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบดิจิทัล โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหกับกระบวนการที่พบ
โดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2565

1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีแนวทางการปฏิบัติวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหกับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process)
8 กระบวนการ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565

-

60 เดือน

2566-2570

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

แนวปฏิบัติและคู่มือพร้อม 
Technical Specification 
สำหรับ 8 กระบวนการ
รวมถึงการกำกับดูแลระบบ
บริการภาครัฐ (CII) ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยและ
สอดคล้องกับกฎหมาย 

แนวปฏิบัติกำหนดกระบวนการ
มาตรฐาน 8 Common 
Process พร้อมแนวทาง
การปรับปรุงคู่มือประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐผ่าน
ระบบอย่างมั่นคงปลอดภัย
และสอดคล้องกับกฎหมาย 

แนวปฏิบัติกระบวนการทำงาน
ของรัฐเช่ือมโยงระหว่างส่วน
งานกลางส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถ่ิน และขยายผลท่ัวประเทศ

แนวปฏิบัติการใช้งาน Common
Services ของภาครัฐ เช่น
- Digital ID สำหรับบริการ
ภาครัฐ
-Digital Payment รับชำระ
ค่าธรรมเนียมภาครัฐ

แนวปฏิบัติการใช้งาน 
Common Services ที่เชื่อม
ระหว่างแพลตฟอร์มรัฐและ
เอกชนได้
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1.10 โครงการสงเสริมการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

• ศึกษาและกำหนดแนวทาง
การประเมินธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ

• พัฒนา Data Governance 
Template 
(เอกสารแม่แบบสำหรับตรวจ
ประเมิน)

• ทดลองทำการตรวจประเมิน
และปรับปรุงเอกสารแม่แบบ

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการสงเสริมการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 

1. เพื่อใหเกิดแมแบบ (template) ของการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
2. เพื่อใหขอมูลที่ใชเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนมีคุณภาพ เชื่อถือไดตามหลักธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
3. ขยายผลการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานในวงกวางในระยะยาว

เปนการรวมพัฒนาแมแบบการประเมินธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ และ ใชเปนแนวทางใหการตรวจติดตามหนวยงานงานภาครัฐ 
โดยการดำเนินการจะเนนคัดเลือกชุดขอมูลสำคัญ (ถูกเรียกใชโดยหนวยงานอยางนอย 1 หนวยงาน หรือโดยบริการดิจิทัลภาครัฐ 
หรือ ใชอางอิงสำหรับขอมูลชุดอื่น) ทั้งนี้หนวยงานเจาของขอมูลมีความพรอมสมัครใจรวมดำเนินการ 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

1. ป 2566 หนวยงานตนแบบ 4 หนวยงาน ไดรับการตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการดานขอมูล
2. ป 2567 10 หนวยงาน (หรือกระบวนการ) ไดรับการตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการดานขอมูล
3. ป 2568 30 หนวยงาน (หรือกระบวนการ) ไดรับการตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการดานขอมูล
4. ป 2569 30 หนวยงาน (หรือกระบวนการ) ไดรับการตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการดานขอมูล
5. ป 2570 30 หนวยงาน (หรือกระบวนการ) ไดรับการตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการดานขอมูล

ป 2566         0 บาท (DIGI ดำเนินการเอง)
ป 2567         4,000,000 บาท
ป 2568        10,000,000 บาท
ป 2569        10,000,000 บาท
ป 2570        10,000,000 บาท

60 เดือน

2566 - 2570

• จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความ
รู้และเอกสารแม่แบบสำหรับ
การตรวจประเมินให้กับเครือ
ข่ายผู้ตรวจประเมิน

• จัดจ้างมหาวิทยาลัยหรือ
บริษัทท่ีปรึกษาทำการตรวจ
ประเมิน

• ปรับปรุงเอกสารแม่แบบและ
กระบวนการตรวจประเมิน

• ประเมินความสำเร็จของปีท่ีผ่านมา
• จัดจ้างมหาวิทยาลัยหรือบริษัทท่ีปรึกษาทำการตรวจประเมินต่อเน่ือง
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1.12 โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการภายในกรม และศึกษาระบบการจางงาน
รูปแบบใหมในภาครัฐ

1.11 โครงการบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) 

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC)

1. เพ่ือใหมีระบบกลางในการใหบริการ Cloud Service สำหรับหนวยงานภาครัฐท่ีมีมาตรฐานปลอดภัย สามารถเขาถึงทรัพยากร
    คอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็วทันตอความตองการในการเปลี่ยนแปลงเขาสูรัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation)
    ซึ่งสามารถใหบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐที่มีหนวยประมวลผลรวมไดอยางนอย จำนวน 100,000 vCPU หรืออยางนอย
    จำนวน 25,000 VM
2. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถเลือกบริการ (Services) บน Government Cloud Market Place ที่เปนศูนยรวมบริการ 
    (Services) ไดตรงความตองการของแตละหนวยงานมากขึ้น
3. เพื่อประหยัดงบประมาณดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลในการจัดหาระบบคลาวดกลางของภาครัฐ

พัฒนา ติดตั้ง บริการ และดูแลระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) เพื่อให
หนวยงานภาครัฐที่มีความตองการใชงานทรัพยากรทางคอมพิวเตอร อาทิ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พื้นที่จัดเก็บขอมูลดิจิทัล
เปนตน เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานคลาวด (Cloud Infrastructure) ที่มีความสามารถในการรองรับการใชประโยชนจากขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) และขอมูลแบบเปด (Open Data) เพื่อนำไปสูการประยุกตใชขั้นสูง เชน Internet of Thing (IoT)
ปญญาประดิษฐ (AI)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC)

6,216.42 ลานบาท 

36 เดือน

2566 - 2568

2566 2567 2568 2569 2570

- -

การดำเนินงาน

ให้บริการใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และการบริหารสิทธิของระบบการจัดการฐานข้อมูล

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการภายในกรม และศึกษาระบบการจางงานรูปแบบใหมในภาครัฐ

เพ่ือทบทวนโครงสรางสวนราชการภายในหนวยงานรัฐ และระบบการจางงานรูปแบบใหมใหสอดคลองกับบริบทการพัฒนาบริการ
ดิจิทัลท่ีเปล่ียนแปลง

ศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางองคกรรัฐ และการจางงานรูปแบบใหม และดำเนินการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหเปนนวัตกรรมตนแบบ แลวใหสวนราชการดำเนินการทดสอบตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและเวลาที่
สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยใหสำนักงาน ก.พ. มีหนาที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการทดสอบ 

1. สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มีการทบทวนโครงสรางสวนราชการและศึกษานวัตกรรมตนแบบในการปรับปรุงการจางงานและโครงสรางองคกรของหนวยงานรัฐ

-

12 เดือน

2566
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1.13 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

GIN 2,400 หน่วยงาน

GSI 470 หน่วยงาน

GIN 2,000 หน่วยงาน

GSI 750 หน่วยงาน

GIN 1,000 หน่วยงาน

GSI 1,000 หน่วยงาน

GIN 500 หน่วยงาน

GSI 1,250 หน่วยงาน

ยุติบริการ

GSI 1,500 หน่วยงาน

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย

1. เปนโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการใหบริการกลางภาครัฐท่ีสำคัญและเปนบริการกลางท่ีใหบริการประชาชน
2. เปนวงจรสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันภายในวงจำกัดเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ไมวาจะเปนการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
    เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางมั่นคงปลอดภัย หรือ การเชื่อมโยงกับแพลตฟอรมหรือระบบที่มีความสำคัญของหนวยงานรัฐ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย ประกอบไปดวยการพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง
หนวยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) และการพัฒนาดานความมั่นคงของโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล
ภาครัฐ (DG-LINK) การเชื่อมโยงผานบริการวงจร GIN และ DG-Link เปนการเชื่อมโยงในลักษณะ Government Intranet
คือการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันภายในวงจำกัดเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ไมวาจะเปนการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางมั่นคงปลอดภัย หรือ การเชื่อมโยงกับแพลตฟอรมหรือระบบที่มีความสำคัญของหนวยงานรัฐ
ที่โดยปกติไมอนุญาตใหภาคเอกชนเขาถึงการใหบริการ วงจร GIN นั้นจะเปนการใหบริการอยูบนเทคโนโลยีที่มีการใชงานมาแลว
ระยะหน่ึง น่ันคือเทคโนโลยี MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีไดรับการยอมรับและพิสูจนมานานแลววา
มีความม่ันคง มีเสถียรภาพในการใชงาน และความปลอดภัยสูงมาก แตก็มีขอจำกัดในเร่ืองของตนทุนตอหนวยแบนดวิดทท่ีคอนขาง
สูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี Broadband Internet ที่ใชกันแพรหลายในปจจุบันที่มีตนทุนตอหนวยแบนดวิดท
ที ่ต่ำกวาอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตามเทคโนโลยี Broadband Internet มีขอจำกัดในเรื ่องของคุณภาพการใหบริการ
และความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม ลดตนทุนตอหนวยในการใหบริการ แตยังคงไวซึ่งคุณภาพ
การใหบริการและความม่ันคงปลอดภัยท่ีเปนส่ิงสำคัญของการเช่ือมโยงขอมูลภาครัฐ การใหบริการวงจร DG-Link จึงไดมีการนำมาให
บริการแกหนวยงานภาครัฐตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนมา โดยเปนการนำเอาเทคโนโลยี Broadband Internet 
ท่ีมีขอดีในเร่ืองของขนาดแบนดวิดทท่ีใหญมากและมีตนทุนตอหนวยแบนดวิดทท่ีต่ำ มาผนวกเขากับเทคโนโลยี SD-WAN (Software 
Defined WAN) เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการและความมั่นคงปลอดภัยใหอยูในระดับเดียวกับเทคโนโลยี MPLS หรือดีกวา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

-

60 เดือน

2566-2570

2566 2567 2568 2569 2570

- - -

การดำเนินงาน

ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานราชการรัฐ การจ้างงาน
รูปแบบใหม่

-
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1.14 โครงการศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ (Government Computer

Security Incident Co-ordination Center)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ (Government Computer Security Incident 
Co-ordination Center)

1. เพื่อวางมาตรการ และจัดหาเครื่องมือในการปองกันภัยทางไซเบอรของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหรองรับการใหบริการ
     หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
2. เพื่อเสริมประสิทธิภาพของศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดำเนินการเฝาระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคาม
    ทางไซเบอรใหรองรับการใหบริการหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

การบูรณาการจัดต้ังศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรภาครัฐเพ่ือตอบสนองตอการรับมือ ท่ีครอบคลุม
บริการของ สพร. และหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญ (CII: Critical Information Infrastructure) ทางสารสนเทศ หมวดท่ี 2
ดานบริการภาครัฐที่สำคัญ ขอที่ 2 ที่มีการใหบริการโดยตรงแกประชาชน ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนหนวยงานควบคุม
หรือกำกับดูแล (Regulator) ตามกรอบการดำเนินงาน ดังนี้ 
- ภารกิจหรือใหบริการในดานการประสานงาน
- ภารกิจหรือใหบริการในดานการเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร
- ภารกิจหรือใหบริการในดานการรับมือและแกไขภัยคุกคามทางไซเบอร
- ภารกิจหรือใหบริการในดานการดำเนินมาตรการดานการบริหารจัดการคุณภาพ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

มาตรการ และเครื่องมือในการปองกันภัยทางไซเบอร 

-

60 เดือน

2566-2570

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

• บริการของ สพร. 
• หน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญ (CII: Critical 
Information Infrastructure) 
หมวดท่ี 2 ด้านบริการภาครัฐ
ท่ีสำคัญ ข้อท่ี 2 

• Government CERT สำหรับ 
CII หมวดท่ี 2 ด้านบริการ
ภาครัฐท่ีสำคัญ ข้อท่ี 2 
• Government CERT สำหรับ  
Non-CII จำนวน 3 หน่วยงาน

• Government CERT สำหรับ 
CII หมวดที่ 2 ด้านบริการภาค
รัฐที่สำคัญ ข้อท่ี 2
• Government CERT สำหรับ  
Non-CII จำนวน 6 หน่วยงาน 
(สะสม)

• Government CERT สำหรับ 
CII หมวดที่ 2 ด้านบริการภาค
รัฐที่สำคัญ ข้อท่ี 2
• Government CERT สำหรับ  
Non-CII จำนวน 9 หน่วยงาน 
(สะสม)

บริการของ สพร. ตาม 
Service Catalog
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ยุทธศาสตรที่ 2
2.1 โครงการพัฒนาระบบใหบริการดิจิทัลสำหรับสิทธิสวัสดิการ

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบใหบริการดิจิทัลสำหรับสิทธิสวัสดิการ

เพื่อพัฒนาระบบใหบริการดิจิทัลสำหรับสิทธิสวัสดิการสำหรับประชาชนและกลุมเปราะบาง

โครงการพัฒนาระบบใหบริการดิจิทัลสำหรับสิทธิสวัสดิการเปนการรวบรวมสิทธิสวัสดิการพ้ืนฐานสำหรับประชาชนและกลุมเปราะบาง
เพ่ือตอบสนองตอความหลากหลายทางสังคมท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังการใหบริการอยางตรงจุดจึงไดพัฒนาบริการผานกลไกของเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันจะนำไปสูการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพตอบโจทยตอกลุมเปาหมายตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยไดตั้งไว โดยมีกิจกรรมการใหบริการพื้นฐาน ไดแก โครงการขับเคลื่อนระบบแจงเตือนสิทธิสวัสดิการประชาชน พม. 
ตลอดชวงชีวิต การพัฒนา แพลตฟอรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน การพัฒนาแพลตฟอรมการบริหาร
จัดการขอมูลสำหรับเด็กและเยาวชน การจัดทำระบบบริหารจัดการดวยระบบ Single Sign On การสงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงการมี
บัตรประจำตัวคนพิการ และเงินสงเคราะห และฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมถึงการใหบริการเงินกูยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พรอมทั้งการจัดหาบริการผูชวยเพื่อสนับสนุนคนพิการที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกล การบริการภาษามือ เพื่อสงเสริมพัฒนาระบบ
การบริการภาษามือใหกับผูพิการในการรับขอมูลขาวสาร การพัฒนาระบบย่ืนคำขอรับสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ การแจงประโยชน
สิทธิการตอสัญญาการใชประโยชนท่ีดินสงวน การพัฒนางานวิเคราะหและออกแบบระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร
และการพัฒนาระบบฐานขอมูลประเทศไทยดานการดำเนินคดีและการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2. หนวยงานสนับสนุน ไดแก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ระบบใหบริการดิจิทัลสำหรับสิทธิสวัสดิการ

8,726 ลานบาท

60 เดือน

2566-2570

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

พัฒนาโครงการขับเคล่ือนระบบแจงเตือนสิทธิสวัสดิการประชาชน 

การพัฒนาระบบยื่นคำขอรับสวัสดิการกรมกิจการผูสูงอายุออนไลน (e-service)

การสงเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ การสงเสริมการเขาถึงสิทธิคนพิการ พรอมทั้งการปรับสภาพแวดลอมที่อยูสำหรับคนพิการ อีกทั้งการจัดบริการชวย
เหลือ การใหทุนกูยืมสำหรับคนพิการ และการอำนวยความสะดวกดานลามภาษามือ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการดวย
ระบบ Single Sign On
ระยะที่ 1 จำนวน 6 ระบบ

บริการแจงเตือนสิทธิการตอ
สัญญาในการใชประโยชนที่ดิน
สงวนเพื่อกิจการนิคม

บริการแจงเตือนสิทธิสวัสดิการ
ผูมีรายไดนอยและไรที่พึ่ง 
(แจงเตือนสิทธิสวนแรก)

พัฒนาระบบริหารจัดการดวย
ระบบ Single Sign On
ระยะที่ 2 จำนวน 6 ระบบ
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2.2 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลสิทธิสวัสดิการ เพื่อการวิเคราะหและอำนวยความสะดวกในการใหบริการ

2566

-

2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูล
เด็กพิการ เด็กในสภาวะยาก
ลำบากกับหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ 
และระบบ Dashboard กับ พม.

การบำรุงรักษาระบบ Big 
Data ดานเด็กและเยาวชน
เพื่อการพัฒนาสังคม

การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูล
กับสมุดพกครอบครัว และ
พัฒนาระบบ Dashboard กับ 
พม.

การบำรุงรักษาระบบ Big 
Data ดานเด็กและเยาวชน
เพื่อการพัฒนาสังคม

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลสิทธิสวัสดิการ เพื่อการวิเคราะหและอำนวยความสะดวกในการใหบริการ

เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสิทธิสวัสดิการดานเด็กและเยาวชน สำหรับใชเปนขอมูลในการคาดการณ หรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือประกอบ
การตัดสินใจของผูบริหารและใชในการวางแผนกำหนดนโยบาย และรายงานสถานการณดานเด็กและเยาวชน ในอนาคตไดอยาง
รวดเร็วและทันตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น

การจัดการขอมูลขนาดใหญที่สามารถแสดงขอมูลสารสนเทศ ตามที่ตองการไดอยางครอบคลุม และคาดการณแนวโนมไดอยาง
แมนยำ โดยไมจำกัดปริมาณขอมูล และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศรูปแบบเดิม ไมอาจรองรับ
การวิเคราะหขอมูลจำนวนมหาศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดทำขอมูล Big Data ดานเด็กและเยาวชน
เพ่ือใชในการบริหารขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน รวมถึงการสนับสนุน และใหบริการเผยแพรขอมูลกลางแกทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการใหบริการประชาชนเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรมตอไป ภายใตนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Thailand 4.0)

1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ดานเด็กและเยาวชน ครอบคลุมตามภารกิจและสามารถนำไปใชในการแกปญหาหรือสถานการณ
ที่อาจเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว

21 ลานบาท

48 เดือน

2567 - 2570
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2.3 โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอรมอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการขอมูลดานกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ

ดวยการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

เช่ือมโยงฐานขอมูลกลางเขากับ
ฐานขอมูลกรมการปกครอง 
แรงงาน และการศึกษาทุกระดับ 
และมีการจัดทำระบบ career 
guidance

เช่ือมโยงฐานขอมูลกลางเขากับ
ฐานขอมูลกรมการปกครอง 
แรงงาน และการศึกษาทุกระดับ 
มีการจัดทำระบบ E-coupon 
ระบบเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
ขอมูลภาครัฐ (GDX) และ 
แพลตฟอรมธนาคารหนวยกิต
ดิจิทัล (Digital Credit Bank)

ขยายผลการเช่ือมโยงขอมูล
กับภาคอุตสาหกรรม และการคา
เชน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย และภาคเอกชน
ท่ีสำคัญ

เช่ือมโยงขอมูลการตรวจสอบ
สิทธิสวัสดิการภาครัฐ ของ
กระทรวงการคลัง

เชื่อมโยงขอมูลและบูรณาการ
ขอมูลกับระบบบริหารจัดการ
ขอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา 
(TPMAP)

พัฒนาระบบวิเคราะห
ความตองการกำลังคนเชิงรุก

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอรมอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการขอมูลดานกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะดวยการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) 

เพื่อดำเนินการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงขอมูลสำหรับพัฒนากำลังคน
ในการจัดทำนโยบายกำลังคนเชิงรุกของประเทศ

ระบบบูรณาการขอมูลดานกำลังคนและพัฒนาสมรรถนะดวยการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อพัฒนา
กำลังคน ทั้งการเชื่อมโยงขอมูลจากภาคการศึกษาและแรงงาน เพื่อวิเคราะหและจัดทำนโยบายดานกำลังคนของประเทศเชิงรุก

1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
2. กระทรวงตางๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และการแลกเปลี่ยนขอมูลผานแพลตฟอรมกลาง

55.5897 ลานบาท

60 เดือน

2566 - 2570
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2.4 โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู (Credit Bank) ที่มีมาตรฐานกับกรอบคุณวุฒิของประเทศ

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

เชื่อมโยงระบบขอมูลผูเรียน 
ระบบเครดิตแบงกภายใน
สังกัดเดียวกัน 

พัฒนาแพลตฟอรมเครดิตแบงก
ของสังกัด
• สำนักงานคณะกรรมการ        
  การอาชีวศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการ     
  สงเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู (Credit Bank) ที่มีมาตรฐานกับกรอบคุณวุฒิของประเทศ

เพื่อใหมีระบบสารสนเทศดาน Credit Bank ที่เชื่อมโยงของแตละหนวยงานกับระบบสารสนเทศสวนกลาง สำหรับกำหนดมาตรฐาน
การเทียบโอนความรูและประสบการณระหวางองคกร

การตอยอดเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดาน Credit Bank ของแตละหนวยงานกับระบบสารสนเทศสวนกลาง เพื่อกำหนดมาตรฐาน
การเทียบโอนความรูและประสบการณระหวางองคกร ใหสอดคลองกับกรอบคุณวุฒิของประเทศ

1. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
4. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดาน Credit Bank ของแตละหนวยงานกับระบบสารสนเทศสวนกลาง

-

60 เดือน

2566 - 2570

พัฒนาแพลตฟอรมเครดิตแบงก
• เชิงพื้นที่ (ระดับจังหวัด)
• เชิงระดับ (พ้ืนฐานอุดมศึกษา)
• เชิงระบบการศึกษา (ในระบบ
  นอกระบบ ตามอัธยาศัย)

พัฒนาแพลตฟอรมเครดิตแบงก
ของสังกัด
• สำนักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
• สำนักงานสงเสริมการศึกษา
  นอกระบบและการศึกษา
  ตามอัธยาศัย

เชื่อมโยงระบบขอมูลผูเรียน
ระบบเครดิตแบงกภายในสังกัด
เดียวกัน

เชื่อมโยงระบบขอมูลผูเรียน 
ระบบเครดิตแบงกระหวางตาง
สังกัดในพื้นที่และภาคแรงงาน
ในพื้นที่ 

นำรองระบบธนาคารหนวยกิต
เชิงพื้นที่ (ตางสังกัด)

เชื่อมโยงระบบขอมูลผูเรียน
ระบบเครดิตแบงกระหวาง
สังกัดภายใน ศธ

ทดลองใชเครดิตแบงกที ่
เชื ่อมโยงทั้งระบบ

ขยายผลไปยัง sector อื่นๆ 
ที่จัดการศึกษา/อบรม
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2.5 โครงการศูนยกลางการใหบริการและฐานองคความรู ส่ือการเรียนรู และหลักสูตรการศึกษา (e-Education Hub)

2566

-

2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

เชื่อมโยงฐานขอมูลองคความรู สื่อการเรียนรู และหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาของกระทรวงโดยสมบูรณ

บูรณาการขอมูลกับหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของและจัดทำระบบกลาง
เพ่ือใหบริการแกผูรับบริการ 
(e-Education Hub)

เร่ิมใชงานและพัฒนาฐานขอมูล 
และการใหบริการอยางตอเน่ือง

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการศูนยกลางการใหบริการและฐานองคความรู สื่อการเรียนรู และหลักสูตรการศึกษา (e-Education Hub)

เพื่อใหมีศูนยกลางการใหบริการดานการศึกษาที่ครบวงจร ณ จุดเดียว และอำนวยความสะดวกแกผูใชงาน

การเช่ือมโยงฐานขอมูลองคความรู ส่ือการเรียนรู และหลักสูตรการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา เขาไวดวยกัน ณ จุดเดียว
(e-Education Hub) โดยรวบรวมขอมูลจากทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ศูนยกลางการใหบริการฐานองคความรู สื่อการเรียนรู และหลักสูตรการศึกษา (e-Education Hub)

-

48 เดือน

2567-2570
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2.6 โครงการแพลตฟอรมระบบสุขภาพดิจิทัลแหงชาติ (National Digital Health Platform)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการแพลตฟอรมระบบสุขภาพดิจิทัลแหงชาติ (National Digital Health Platform)

1. เพ่ือใหสถานพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทุกแหงในประเทศไทย สามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียน
ขอมูลสุขภาพ (Health Information Exchange : HIE) ขามหนวยงานไดอยางไรรอยตอ เกิดการใหบริการขามพรมแดน
(Cross Border Care) หรือไมมีพรมแดน

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข รองรับการเรียกใชประโยชนขอมูลตลอดเวลาแบบ 24x7 ท้ังจากสถานพยาบาล อุปกรณ IoT แอปพลิเคชันท่ีประชาชนใช 
และหนวยงานระดับบริหาร

3. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาบริการใหม (New Service Model) นอกโรงพยาบาล (Extra-Hospital) ที่สงมอบ
บริการใหที่บานหรืออำนวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงไดทาง Online เกิดโรงพยาบาลเสมือนหรือคลินิกเสมือน (Virtual 
Hospital, Virtual Clinic) โดยไมยึดติดกับโครงสรางทางกายภาพของหนวยบริการ และเกิดการกระจายการบริการออกนอก
โรงพยาบาลจาก Hospital Base ไปเปน Professional Base

4. เพื่อสนับสนุนใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดดวยอุปกรณติดตามขอมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personal Use 
Device) ในรูปแบบ IoMT (Internet of Medical Things) ประเภทสวมใสติดตัว (Wearable Device) หรืออุปกรณที่ใช
ประจำบาน (Home Device) ในอนาคต

5. เพ่ือเปนระบบสนับสนุนกระบวนการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะกับพฤติกรรมสังคมท่ีเปล่ียน
สูความปกติใหม (New Normal)

แพลตฟอรมหลักที่เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลจากหนวยงานดานสาธารณสุขและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวน
ในการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญท่ีหลากหลายใหมีคุณภาพและมาตรฐาน กอนจะนำไปใชในการใหบริการขอมูลหรือใชประโยชน
ในรูปแบบตาง ๆ และการใหบริการระบบโครงสรางแพลตฟอรมกลาง (Centralization Platform) จะเปนแพลตฟอรมหลัก
ระบบดิจิทัลสุขภาพแหงชาติ (National Digital Health Platform) สำหรับการควบคุมขอมูล การเช่ือมตอขอมูล การแลกเปล่ียนขอมูล 
จัดการขอมูล ควบคุมความปลอดภัยของขอมูล และเปนแพลตฟอรมหลักเพ่ือใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานการส่ือสาร การเช่ือมตอ
ระหวางแพลตฟอรม สำหรับหนวยงานดานสาธารณสุขของประเทศไทย เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน
ซึ่งประกอบดวยการใหบริการสวนประกอบยอย 3 สวน ดังนี้
1. การใหบริการระบบโครงสรางแพลตฟอรมสวนประกอบสำหรับการใหบริการเชิงโครงสรางพื้นฐานหลัก (Infrastructure as a 
    Service Core  Platform: IaaS Core Platform) สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานในการเชื่อมตอและสื่อสารขอมูล
2. การใหบริการระบบโครงสรางแพลตฟอรมสวนประกอบสำหรับการใหบริการเชิงโครงสรางแพลตฟอรม (Main Platform as 
    a Service Core Platform : PaaS Core Platform) สนับสนุนการจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล และประมวลผลขอมูลภายใต
    มาตรฐานสากล ดานการสาธารณสุข
3. ระบบโครงสรางแพลตฟอรมสวนประกอบสำหรับการใหบริการเชิงโครงสรางโปรแกรมประยุกตหลัก (Software as a Service 
    Core Platform : SaaS Core Platform) สนับสนุนการเชื่อมตอระหวางโปรแกรมประยุกตภายใตมาตรฐานสากลทางดาน
    การสาธารณสุข

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขตสุขภาพ และกรมฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. หนวยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในกำกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
4. หนวยงานระดับกรมท่ีดูแลเร่ืองงบประมาณ การเบิกจาย และกฎหมายของประเทศ เชน กรมบัญชีกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด เปนตน

แพลตฟอรมการใหบริการระบบสุขภาพดิจิทัลแบบ SaaS และระบบบริหารจัดการขอมูลสุขภาพขนาดใหญ (Big Data Management 
for Digital Health)

1,990 ลานบาท

60 เดือน

2566 - 2570
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2.7 โครงการจัดทำฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

โครงการจัดทำฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1. บูรณาการขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมเพื ่อขับเคลื ่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green 
    Economy : BCG Model)
2. พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลดานทรัพยากรธรรมชาติบูรณาการการขับเคลื่อน BCG เชื่อมโยงกับ TPMAP

1. จัดทำสถาปตยกรรมองคกรในการพัฒนาบูรณาการฐานขอมูลเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio -Circular – Green 
   Economy :  BCG Model)
2. จัดทำเครือขายฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและแพลตฟอรมดิจิทัลบูรณาการขอมูลพื้นที่สีเขียว
    ความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำเพื่อประชาชน และการจัดเก็บคารบอน 2567 
3. ออกแบบและจัดทำแพลตฟอรมดิจิทัลติดตามประเมินผลสถานภาพการขับเคลื ่อน BCG เชื ่อมโยงกับ TPMAP ภายใต
    การวิเคราะหเชิง Business Intelligence and Artificial Intelligence ในรูปแบบแผนท่ี (Geographic Information System)        
    ใหมีมาตรฐานดิจิทัล

1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. หนวยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. มีฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย โดยมีการจัดทำสถาปตยกรรมองคกรในการพัฒนา
บูรณาการฐานขอมูลเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 

2. ฐานขอมูลบูรณาการพื้นที่สีเขียว
3. ฐานขอมูลบูรณาการขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนท่ีดิน วัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาทอง

ถิ่นในพื้นที่เปาหมาย
4. ฐานขอมูลบูรณาการการจัดเก็บปริมาณคารบอน
5. ฐานขอมูลบูรณาการขอมูลสิ่งแวดลอม (มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และปริมาณขยะ)
6. พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลติดตามประเมินผลสถานะภาพการขับเคลื่อน BCG เชื่อมโยงกับ TPMAP ภายใตการวิเคราะหเชิง

Business Intelligence and Artificial Intelligence ในรูปแบบแผนท่ี (Geographic Information System) ใหมีมาตรฐานดิจิทัล 

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

1. จัดซ้ือจัดจางตามแผน
การลงทุนดานโครงสราง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร
2. จางพัฒนาระบบบริการ 
แอปพลิเคชันตางๆ ตาม
แพลตฟอรมท่ีออกแบบ
3. ดําเนินการจัดทํา พ.ร.บ. ระบบ
สุขภาพดิจิทัลของประเทศไทย
4. ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน
สุขภาพดิจิทัลแหงชาติ

1. ออกแบบและจัดทำ
สถาปตยกรรม
ระบบสุขภาพดิจิทัล
2. ศึกษาและเตรียมเสนอราง 
พ.ร.บ. ระบบสุขภาพดิจิทัลของ
ประเทศไทย
3. ศึกษาและเตรียมเสนอราง
จัดตั้งสำนักงานสุขภาพดิจิทัล
แหงชาติ (Nation Digital 
Health Agency : NDHA)
4. จางท่ีปรึกษาโครงการ ศึกษา
ปจจัยความเส่ียง และจัดทำแผน
การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

1. ประเมินผลการใหบริการแพลตฟอรม
2. พัฒนาปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานสาธารณสุข
ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ัวประเทศ
3. ดําเนินการจัดทํา พ.ร.บ. ระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทย
4. ดำเนินการจัดต้ังสำนักงานสุขภาพดิจิทัลแหงชาติ
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2566 2567

- -

2568 2569 2570

การดำเนินงาน

จัดทำระบบสืบคน และรายงาน
สถานภาพการขับเคลื่อน BCG 
สำหรับบริการประชาชน

เตรียมความพรอมองคกร 
ประชาชนและประชาสัมพันธระบบ

ประเมินผลและพัฒนาตอเนื่อง

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

350 ลานบาท

36 เดือน

2568 - 2570

2.8 โครงการแผนที่สิ่งแวดลอม (Environmental Map)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการแผนที่สิ่งแวดลอม (Environmental Map)

หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำแผนที่สิ่งแวดลอม (Environmental Map) ไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จัดทำแผนท่ีส่ิงแวดลอมแบบดิจิทัล/ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เชน การติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพปา การกำหนดพ้ืนท่ีควบคุมเขมขนดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขต
อุตสาหกรรมตาง ๆ การบุกรุกปา พื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะทางทะเล รวมถึงบริการขอมูลเชิงพื้นที่แกประชาชน และมีการอัพเดท
และเก็บขอมูลอยางสม่ำเสมอ

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

แผนที่สิ่งแวดลอม (Environmental Map)

56 ลานบาท

48 เดือน

2567-2570

2566

-

2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และเพิ่มเติมขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ท่ีเก่ียวของ
กับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจากหนวยงาน
ตาง ๆ และจัดทำแผนที่
ส่ิงแวดลอม
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ยุทธศาสตรที่ 3
3.1 โครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผูประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) 

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผูประกอบการ (One Identification : ID One SMEs)

เพื่ออำนวยความสะดวกผูประกอบการ SMEs ในการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ ชวยใหผูประกอบการสามารถทำธุรกรรมกับ
ภาครัฐไดรวดเร็ว และเขารวมโครงการสงเสริม SMEs ตาง ๆ ของรัฐไดโดยไมจำเปนตองยืนยันตัวตน ลดภาระในการบันทึกขอมูล
และเตรียมเอกสาร หรือหลักฐานตาง ๆ ประกอบการขอรับบริการ 

การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐในทุกภาคสวนของ
ผูประกอบการ SMEs รวมถึงจะเปนการสรางระบบการสงตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีสามารถติดตาม ประเมิน
ศักยภาพ และวัดผลการพัฒนา SMEs อยางมีประสิทธิผล โดยปนการตอยอดจากโครงการนำรองระยะท่ี 1 (สิงหาคม 2564-มกราคม 
2565) และระยะท่ี 2 (กุมภาพันธ-กันยายน 2565) พรอมตอยอดกับ Biz Portal ในปจจุบันใหครอบคลุมขอมูลและบริการตลอดหวง
โซมูลคาของ SMEs ณ จุดเดียว เชน การรวมขอมูลและบริการดานการเงินการธนาคาร การคาและโลจิสติกส การขอรับเงินอุดหนุนและ
ความชวยเหลือสำหรับ SMEs การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ความปลอดภัยดานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ และการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ เปนตน โดย
1. มีการจัดหมวดหมูที่เปนระบบ มีฟงกชั่นจำกัดผลลัพธการคนหา รวมทั้งฟงกชั่นแนะนำเนื้อหาจากขอมูลลงทะเบียนของสมาชิก
2. มีบริการแนะนำหนวยงานสนับสนุน/ผูเชี่ยวชาญ เพื่อชวยใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหา SMEs โดยสามารถเลือกคนหาไดจาก
    ตำแหนงท่ีต้ังใกลเคียงและประเด็นปญหา รวมท้ังบริการรวบรวมกรณีศึกษา สำหรับผูประกอบการธุรกิจ SMEs เพ่ือใชเปนแนวทาง
    ปรับใชทั้งดานการบริหารจัดการและการใชประโยชนจากระบบสนับสนุน

1. สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

มีเลขผูประกอบการดิจิทัล และระบบ Single Sign on สำหรับ SMEs

5 ลานบาท

48 เดือน

2566 - 2569

2566 2567 2568 2569 2570

-

การดำเนินงาน

เชื่อมตอขอมูลและบูรณาการ
กับหนวยงานภาครัฐ

เชื่อมตอขอมูลและบูรณาการ
กับ พณ. กษ. รง. มท. และ
ธนาคารแหงประเทศไทย

เชื่อมตอขอมูลและบูรณาการ
กับหนวยงานภาคเอกชน 

สรางระบบวิเคราะห ติดตาม 
ประเมินศักยภาพ และวัดผล
รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัย
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3.2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเกษตร

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเกษตร

เพื่อบูรณาการขอมูลและบริการดานการเกษตรจุดเดียวของประเทศ

ระบบบูรณาการและเช่ือมโยงฐานขอมูลของหนวยงานการเกษตรตางๆ ใหเปนแพลตฟอรมท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดทําธรรมาภิบาล
ขอมูล และเชื่อมโยงฐานขอมูลการเกษตรเขากับฐานขอมูลของหนวยงานรัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ
รวมกัน ปรับปรุงจัดทำสถาปตยกรรม กระบวนการดำเนินงานบริการ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนมาตรฐานรวมกัน 
เพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเกษตรและการบริการใหสามารถบริการผานชองทาง/แพลตฟอรมกลาง ที่หนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอื่นที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของเขาถึงได
อยางสะดวก โดยภาครัฐจะมีฐานขอมูลและบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมการดำเนินการเกษตรตลอดหวงโซมูลคาการเกษตรสำหรับ
เกษตรทุกกลุมที่รวมขอมูลและบริการที่เกี่ยวของทั้งหมด ณ จุดเดียว

1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
3. หนวยงานที่เกี่ยวของดานฐานขอมูล

ภาครัฐจะมีฐานขอมูลและบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมการดำเนินการเกษตรตลอดหวงโซมูลคาการเกษตรสำหรับเกษตรทุกกลุมที่รวม
ขอมูลและบริการที่เกี่ยวของทั้งหมด ณ จุดเดียว

41.59 ลานบาท

60 เดือน

2566-2570

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

เชื่อมโยงฐานขอมูลภายใน
กระทรวงโดยสมบูรณ

จัดทำ MOU, Data 
Cleansing และจัดขอมูลให
อยูในมาตรฐานเดียวกัน

ขยายผลใหระบบครอบคลุม
ฐานขอมูลอื่น

พัฒนาระบบการใหบริการ
ที่รวมศูนยไว ณ จุดเดียว

เริ่มใชงานและพัฒนาฐานขอมูล
และการใหบริการอยางตอเนื่อง

128



3.3 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อสนับสนุนการวิเคราะหและการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในภาคการเกษตร

(Thailand Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหและการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในภาคการเกษตร (Thailand Agricultural
Data Collaboration Platform : THAGRI)

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีแพลตฟอรมใหบริการขอมูลภาคการเกษตรที่มีการบูรณาการและจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลในรูปแบบ
Application Protocol Interface (API) ที่มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ซึ่งจะชวยใหนักพัฒนาโปรแกรมทั้งภาครัฐ
และเอกชนสามารถเขาถึงขอมูลและพัฒนาเปนแอปพลิเคชันใหบริการตอบสนองความตองการของผูท่ีเก่ียวของตลอดโซอุปทานเกษตร

การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในการเชื่อมโยงและตอยอดการใชประโยชนขอมูล Big Data ภาคการเกษตร อันไดแก เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ เทคโนโลยี Machine Learning และ การรวบรวม Big Data ซ่ึงจะเปนจุดเร่ิมตนของการบูรณาการขอมูลภาคการเกษตร
อยางเปนระบบ นำไปสูเปาหมายเพื่อการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบในทางบวกตอเกษตรกร
เพื่อคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น มุงเนนการใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมบูรณาการขอมูล
จากฐานขอมูลของระบบ Agri-Map และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูฐานขอมูลศูนยขอมูลเกษตรแหงชาติ (NABC) ในรูปแบบอัตโนมัติ และมี
การกำกับดูแลขอมูล (Data Governance) และจัดทำบัญชีขอมูล (Data Catalog) ท่ีเปนระบบและไดมาตรฐาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
application และนวัตกรรมใหมๆ  ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. กรมพัฒนาที่ดิน
3. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
4. สถาบันสงเสริมการวิเคราะหและบริหารขอมูลขนาดใหญภาครัฐ (GBDI by DEPA)
 
แพลตฟอรมเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหและการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในภาคการเกษตร (Thailand Agricultural Data 
Collaboration Platform : THAGRI)

-

36 เดือน

2567-2569

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

บูรณาการขอมูล และจัดขอมูล
ใหอยูในมาตรฐานเดียวกันเพ่ือ
เช่ือมโยงเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ
เชน Farmland API, Soil API 
เปนตน

มีการใชงานขอมูลจาก 
Application ใหมๆ เชน นอง
ดินดี (พ.ด.)

ทดสอบและฝกฝนระบบ AI 
วิเคราะหคาดการณ
การเกษตร (NABC, สศก)

- -
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3.4 โครงการแพลตฟอรมวิเคราะหแนวโนมตลาดแรงงานของประเทศ (Labour Big Data Analytics)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ
 
ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการแพลตฟอรมวิเคราะหแนวโนมตลาดแรงงานของประเทศ (Labour Big Data Analytics)

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีฐานขอมูลพรอมระบบวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายดานแรงงาน
ของประเทศ และประชาชนสามารถสำรวจความตองการ และโอกาสทางการงานของอาชีพตาง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบโอกาสของ
อาชีพที่ตางกัน อีกทั้งภาคธุรกิจสามารถเขาถึงขอมูลแนวโนมตลาดแรงงานของประเทศ ประกอบการตัดสินใจในการประเมิน
การทำธุรกิจไดแมนยำมากขึ้น

พัฒนาตอยอดจากระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงาน
ของประเทศ ใหสามารถวิเคราะหแนวโนมตลาดแรงงาน ทั้งอุปสงคและอุปทาน ในระยะกลาง (5 ป) เพื่อระบุอาชีพหรือแนวโนม
การเติบโตของความตองการที่เหมาะสมไดวา ขาดแคลน สมดุล หรือลนตลาด ซึ่งจะชวยพัฒนาการวางนโยบายการพัฒนาแรงงาน 
รวมถึงใหประชาชนไดสำรวจความตองการ และโอกาสทางการงานของอาชีพตาง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบโอกาสของอาชีพที่ตางกัน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 
มีระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานแรงงาน (Labour Big Data Analytics)

-

36 เดือน

2566 - 2568

2566 2567 2568 2569 2570

- -

การดำเนินงาน

ทดสอบและฝกฝนระบบ AI 
วิเคราะหคาดการณแนวโนม
ตลาดแรงงาน

1. เชื่อมโยงฐานขอมูลองค
ความรู / ขอมูลสถิติแรงงาน
ทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกกระทรวง ผาน API 
เขาสูระบบสารสนเทศขอมูล
แรงงานแหงชาติ โดยผาน GDX
เพื่อใหมีกรอบธรรมาภิบาล
ขอมูลที่เหมาะสม
2. เชื่อมโยงขอมูลทั้ง 
Structured Data และ 
Unstructured Data เชน ขอมูล
จากการทำ social listening 
3. ศึกษาแนวทางการขึ้น
ทะเบียนแรงงานนอกระบบ

เร่ิมใชงานและพัฒนาฐานขอมูล 
และการใหบริการวิเคราะห
อยางตอเนื่อง
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3.5 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทองเที่ยวอัจฉริยะดวย AI บน Tourism Intelligence Center 

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทองเที่ยวอัจฉริยะดวย AI บน Tourism Intelligence Center

เพื่อตอยอดระบบ Tourism Intelligence Center ใหสามารถมีการวิเคราะหแนวโนมตลาดทองเที่ยว ทั้งอุปสงคและอุปทาน
ของตลาดไดลวงหนา ใหหนวยงานภาครัฐมีฐานขอมูล พรอมระบบวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ดานการพัฒนาการทองเที่ยว

พัฒนาตอยอดจากระบบ Tourism Intelligence Center ใหสามารถมีการวิเคราะหแนวโนมตลาดทองเที่ยว ทั้งอุปสงคและอุปทาน
ของตลาดไดลวงหนา เพื่อระบุกลุมสินคาและบริการที่มีความตองการจากนักทองเที่ยวที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยพัฒนาการวางนโยบาย
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การกำกับดูแลบริการ โดยตั้งตนจากการ Digitize ขอมูลที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยงฐานขอมูล เพื่อนำไป
ฝกฝนระบบ AI ตอไป

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
2.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

มีระบบวิเคราะหขอมูลทองเที่ยวอัจฉริยะดวย AI บน Tourism Intelligence Center

-

36 เดือน

2566 - 2568

2566 2567 2568 2569

-

2570

-

การดำเนินงาน

ทดสอบและฝกฝนระบบ AI 
วิเคราะหคาดการณแนวโนม
ตลาดทองเที่ยว

เชื่อมโยงฐานขอมูลดิบที่
เกี่ยวของจากทั้งหนวยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวง 
ผาน API เขาสูระบบ TIC
โดยผาน GDX เพ่ือใหมีกรอบ
ธรรมาภิบาลขอมูลท่ีเหมาะสม

เร่ิมใชงานและพัฒนาฐานขอมูล 
และการใหบริการวิเคราะห
อยางตอเนื่อง
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3.6 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม สําหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวและผูประกอบการทองเที่ยว 

(Tourism Supply Management)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม สําหรับการบริหารจัดการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวและผูประกอบการทองเท่ียว (Tourism Supply 
Management)

เพ่ือใหผูประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินกิจกรรมทองเท่ียวใหสอดคลองกับการจัดการหวงโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และหนวยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิด Over tourism และมีขอมูล
การทองเที่ยวที่แมนยำมากขึ้น

พัฒนาศูนยบริการการบริหารจัดการเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวและผูประกอบการทองเที่ยว (Tourism Supply Management)
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวกับผูประกอบการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานของหนวยงานในสังกัด 
เกิดการลงทะเบียน ตรวจสอบผูใหบริการนำเท่ียวใหเกิดความนาเช่ือถือ และลดระยะเวลาในการติดตอหนวยราชการ โดยเช่ือมโยง 
Thailand Tourism Directory กอนในระยะแรก

1. กรมการทองเท่ียว 
2. ภาคธุรกิจเอกชนท่ีใหบริการสนับสนุน

มีระบบโปรแกรม สําหรับการบริหารจัดการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวและผูประกอบการทองเท่ียว (Tourism Supply Management)

-

24 เดือน

2567 - 2568

2566

-

2567 2568 2569 2570

- -

การดำเนินงาน

พัฒนาฐานขอมูล และการให
บริการวิเคราะหขอมูล
อยางตอเนื่อง

เชื่อมโยงฐานขอมูลของหนวย
งานที่เกี่ยวของกับการจัดการ
แหลงทองเที่ยวและระบบงาน
บริหารจัดการที่เกี่ยวของกับ
ผู ประกอบการทองเที ่ยว
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ เชน 
Thailand Tourism Directory
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3.7 โครงการ Amazing Thailand Metaverse

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการ Amazing Thailand Metaverse

เพื่อผลักดันใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมคริปโต (Crypto-positive Industry) ตลอดจนใชประโยชนจากเศรษฐกิจ
โทเคน (Token Economy) ดวยการใชประโยชนจากสกุลเงินดิจิทัล

จากกระแสโลกเสมือน หรือ Metaverse ที่มีแนวโนมที่ชัดเจนขึ้นทั่วโลก ทำใหภาคการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19
ตองพิจารณารองรับความตองการและโอกาสจากโลก metaverse ท่ีสูงข้ึน ประกอบกับผูใชงาน คือกลุมประชากรโลกท่ีมีความม่ังค่ัง
สูง (Wealthy Global Citizen) ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวท่ีมีกำลังซ้ือสูงและเต็มใจจายท่ีสอดรับกับเปาหมายนักทองเท่ียวของประเทศไทย
ดังนั้น โครงการนี้ จึงเปนการสนับสนุนการพัฒนาภาคการทองเที่ยวบน Metaverse โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนการทองเที่ยว
บนโลกเสมือนมากข้ึน อาทิ การตอยอด Thailand Tourism Virtual Market (TTVM) ใหเกิดการซ้ือขายสินคาและบริการทองเท่ียว
บนโลกดิจิทัลมากขึ้น การแปลงคูปองตางๆ สู Token Digital เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหผูประกอบการทองเที่ยว เปนตน

1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
2. สมาคมการทองเที่ยวตางๆ ที่เกี่ยวของ

มีการศึกษาและออกแบบระบบสนับสนุนใหเกิดการซื้อขายสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวบนโลกเสมือน

-

36 เดือน

2567-2569

2566 2567 2568 2569 2570

- -

การดำเนินงาน

ตอยอดการศึกษาความเปนไปไดการพัฒนา Digital Content และ Business Model ดาน 
Metaverse ใหนักทองเท่ียวและผูประกอบการสามารถทำธุรกรรมบนโลกเสมือนไดอยางปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่ 4
4.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส (New e-Budgeting)

2566 2567 2568 2569 2570

- - -

การดำเนินงาน

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน
โดยละเอียด 
2. ทบทวนความตองการของ
ระบบ และการวิเคราะหใน
เชิงลึกจัดทำมาตรฐานขอมูล 
และออกแบบและจัดทำ
กระบวนการแลกเปลี่ยนและ
เช่ือมโยงขอมูล (API/Open 
Data)
3. ออกแบบรายละเอียด 
(Detailed Design)
4. พัฒนา (Development) 
ทดสอบ และติดตั้ง
- ระบบสารสนเทศหลัก
จำนวน 7 เดือน
- ระบบสารสนเทศสนับสนุน
จำนวน 9 เดือน
- ทดสอบ และประเมินผลการ
ทดสอบการยอมรับของผูใช
งาน (User Acceptance 
Test : UAT)

พัฒนา (Development) 
ทดสอบ และติดตั้ง
- ระบบสารสนเทศหลัก 
จำนวน 6 เดือน
- ระบบสารสนเทศ
สนับสนุน จำนวน 9 เดือน
- ทดสอบ และประเมินผล
การทดสอบ การยอมรับของ
ผูใชงาน (User Accep-
tance Test : UAT) 
จำนวน 9 เดือน
- ติดตั้งระบบบน Private 
Cloud จำนวน 3 เดือน

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส (New e-Budgeting)

1. สำนักงบประมาณมีระบบ New e-Budgeting เปนเคร่ืองมือใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจดานการงบประมาณท่ีทันสมัย 
    สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการงบประมาณ และสอดคลองกับ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
    และหนวยรับงบประมาณทั้งหมดสามารถใชเปนเครื่องมือปฏิบัติงานดานการงบประมาณได
2. ระบบ New e-Budgeting สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับระบบภายในและภายนอกสำนักงบประมาณไดอยางมีมาตรฐาน

1. พัฒนาระบบสารสนเทศดานโปรแกรมประยุกต ดานขอมูล และ ดานเทคโนโลยี (Application Data and Technology Architecture)
    ใหมตามสถาปตยกรรมองคกรที่จัดทำไว โดยพัฒนาภายใตมาตรฐานสากล ใหครอบคลุมกระบวนการงบประมาณ และระบบงาน
    สนับสนุนที่เกี่ยวของ 
2. สนับสนุนการใหบริการแกผูเก่ียวของ ใหใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ำซอน มีสารสนเทศท่ีครอบคลุมกระบวนการงบประมาณ
    และรองรับการบริการเชื่อมโยงและถายโอนขอมูลระหวางหนวยงาน

1. สำนักงบประมาณ
2. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. กรมบัญชีกลาง
4. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส (New e-Budgeting) เปนเคร่ืองมือท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจดานการงบประมาณ
ท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการงบประมาณ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และหนวยรับงบประมาณทั้งหมดสามารถใชเปนเครื่องมือปฏิบัติงานดานการงบประมาณได

666.4119 ลานบาท

24 เดือน

2566-2567
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4.2 โครงการพัฒนาระบบจัดการเรื่องราวรองทุกข

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบจัดการเรื่องราวรองทุกข

1. เพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลการรองเรียนรองทุกขเปนศูนยขอมูลรองเรียนรองทุกขของประเทศ
2. หนวยงานภาครัฐสามารถใชประโยชนขอมูลรวมกัน ประชาชนเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว และทันเหตุการณ 
3. เปนเครื่องมือวิเคราะหแนวโนมและทิศทางของปญหาการรองเรียนรองทุกขสำหรับใชในการวางแผน 
4. แกไขปญหาเรื่องรองทุกขที่ซ้ำซอน และลดขั้นตอนการทำงานในการแกไขปญหาการรองเรียนรองทุกขของประชาชน 

การเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนฐานขอมูลเร่ืองรองทุกขระหวางหนวยงาน เพ่ือใหขอมูลเร่ืองรองทุกขจากท่ัวประเทศเสมือนเปนฐานขอมูล
เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูใชบริการ รวมทั้งการจัดหมวดหมูอัตโนมัติ ทำใหขอรองเรียนและรองทุกขถูกสงไปที่หนวยงาน
ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถจัดการขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถติดตามความคืบหนาของเร่ืองราวรองทุกขไดทุกท่ีตลอดเวลา

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ศูนยดำรงธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ขอมูลเร่ืองรองทุกขจากท่ัวประเทศถูกจัดเก็บเสมือนฐานขอมูลเดียวกัน และการจัดหมวดหมูอัตโนมัติ ทำใหขอรองเรียนและรองทุกขไดรับ
การประสานสงไปที่หนวยงานที่เหมาะสม

-

48 เดือน

2566-2569

2566 2567 2568 2569 2570

-

การดำเนินงาน

เช่ือมโยงขอมูลและบูรณาการขอมูลของหนวยงาน ขยายผลการเช่ือมโยงฐานขอมูล
ไปยังหนวยงานระดับทองถ่ิน
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4.3 โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฎหมาย (Law Portal)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฎหมาย (Law Portal)

เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชในการรับฟงความคิดเห็นประกอบรางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และเพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางกฎหมายผานการใหความคิดเห็นแกหนวยงานของรัฐ สำหรับใชประกอบการจัดทำ
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 

เว็บไซตท่ีพัฒนาตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนชองทาง
ที่ใหหนวยงานของรัฐเปดรับฟงความคิดเห็น ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และเปนศูนยกลางขอมูลทางกฎหมาย
ของประเทศ 

1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ระบบแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรางกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายของหนวยงานรัฐ และฐานขอมูลกฎหมาย
ของประเทศ

4.6671 ลานบาท (งบประมาณภายใตแผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ป 2566)

60 เดือน

2566 - 2570

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

จัดทำฐานขอมูลกฎหมายของ
ประเทศ

เช่ือมโยงขอมูลกฎหมาย ระยะ 2 เช่ือมโยงขอมูลกฎหมาย ระยะ 3 ใหบริการตอเนื่อง
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4.4 โครงการภาษีไปไหน

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการภาษีไปไหน

เพ่ือเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกระบวนการงบประมาณทองถ่ิน ใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และเกิดความโปรงใส

การทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลการใชงบประมาณของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กับภาษีไปไหน รวมทั้งขอมูลของกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อใหไดขอมูล
การใชภาษีที่มีความทันสมัย สามารถติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เพิ่มความโปรงใส
และลดปญหาการคอรรัปช่ัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลและแสดงความคิดเห็นออนไลนไดผานชองทางของภาษีไปไหน 
ทั้งนี้ ในระยะยาวจะพัฒนาแพลตฟอรมสำหรับเปดเผยขอมูลการจัดทำพิจารณา และตรวจสอบการใชงบประมาณทองถิ่น

1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3. องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)
4. สำนักงบประมาณ
5. กรมบัญชีกลาง

แพลตฟอรมกลางสำหรับเปดเผยงบประมาณทองถิ่น

5 ลานบาท

60 เดือน

2566 - 2570

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน
พันธมิตรเดิม ใหไดขอมูล
เชิงลึกมากขึ้น

เชื่อมโยงฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานโดยสมบูรณ

จัดระบบแสดงความคิดเห็น
และเปดเผยขอมูล

ใหบริการตอเนื่อง
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4.5 โครงการปกหมุดพื้นที่เสี่ยงตอการทุจริต (Anti Corruption Risk Mapping)

2566 2567 2568 2569 2570

- - - -

การดำเนินงาน

จัดทำรายงานผลการปกหมุด
แผนที่พื้นที่เสี่ยงตอการทุจริต
และการพัฒนาระบบแสดงผล
แผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงตอการทุจริต
(Corruption Risk Mapping)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการปกหมุดพื้นที่เสี่ยงตอการทุจริต (Anti Corruption Risk Mapping)

1. เพ่ือใหเกิดฐานขอมูลประเด็นการทุจริตสำหรับการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศท่ีมีการจัดเรียง ปรับปรุง และ
    พัฒนาขอมูลอยางเปนระบบ ผานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิใหแกภารกิจการปองกันการทุจริตในระดับจังหวัด รวมถึงในระดับหนวยงานภาครัฐ ตลอดถึง
    ภารกิจการเสริมสรางการมีสวนรวมและปลุกจิตสำนึกในการตานทุจริตใหแกประชาชนในทุกพื้นที่

เกิดการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงตอการทุจริตที่มาจากการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ไมทนตอการทุจริต
เพ่ือเปนฐานขอมูลนำมาใชประโยชนในการวางแผนและกำหนดแนวทางดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต รวมกับฐานขอมูลอื่น ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

1. รายงานผลการปกหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงตอการทุจริต 9 ภาค และกรุงเทพมหานครฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายงานผลการปกหมุดความเสี่ยงตอการทุจริตขององคกรภาครัฐ
3. รายงานสรุปผลการปกหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงตอการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. การพัฒนาระบบแผนที่พื้นที่เสี่ยงตอการทุจริต (Corruption Risk Mapping)

-

12 เดือน

2566
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4.6 โครงการพัฒนาศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐสงเสริมการเปดเผยและใชประโยชนจากขอมูล (Open Data)

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

• กำหนด High Value Dataset
  ในระดับนโยบาย ตามความ   
  ต้องการของผู้ใช้งาน 
• ปรับปรุงข้อมูล ภาษีไปไหน? 
• ศึกษาพัฒนาเช่ือมข้อมูลงบ
  ประมาณกับ สถ. ในรูปแบบ API
• ส่งเสริมหน่วยงานเช่ือมโยงข้อมูล  
  กับ Open Data ในระดับ API

• กำหนด High Value Dataset ในระดับนโยบาย ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
• เพ่ิมจำนวนชุดข้อมูลเปิดท้องถ่ินตามการขยายของระบบท้องถ่ินดิจิทัล
• ปรับปรุงข้อมูล ภาษีไปไหน? ให้เป็นปัจจุบัน
• ส่งเสริมการเช่ือมโยงข้อมูลกับ Open Data ในระดับ API

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐสงเสริมการเปดเผยและใชประโยชนจากขอมูล (Open Data)

เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลแกสาธารณะ

ศูนยกลางขอมูลเปดของภาครัฐที่สามารถนำขอมูลภาครัฐที่เปนประโยชนมาเปดเผยโดยไมคิดคาใชจาย รวมทั้งสามารถนำไปทำซ้ำ
และเผยแพรตอได เพื่อใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ สังคม สาธารณะ รวมถึงการวิจัยในภาคสวนตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือภาคประชาสังคม โดยเนนการพัฒนาเชิงนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

มีศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐที่มีระบบวิเคราะห ติดตามขอมูล และปรับปรุงขอมูลที่ทันสมัย

16.1868 ลานบาท (งบประมาณภายใตแผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ป 2566)

60 เดือน

2566-2570
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4.7 โครงการ e-Justice Case Management and Tracking System

2566 2567 2568 2569 2570

การดำเนินงาน

ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
กระบวนการดำเนินการสถานะ
ปัจจุบัน และการดำเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินคดีอาญา และการจัด
เก็บข้อมูลอาชญากรรมและวิธี
การจัดเก็บข้อมูลทั้งกระบวนการ
ให้เป็นดิจิทัล เพื่อกำหนด
Template

• พัฒนาสร้างฐานข้อมูลกลาง
ในกระบวนการยุติธรรม 
• พัฒนาทะเบียนคดีกลาง 
• พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
Case Flow ของหน่วยงาน
ยุติธรรมกระแสหลัก ระยะที่ 1 
• พัฒนาระบบติดตามสถานะคดี
กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 1

• พัฒนาระบบ Case flow
ระยะที่ 2
• พัฒนาระบบติดตามสถานะคดี
กระบวนการยุติธรรมระยะที่ 2

เริ่มใช้งานและพัฒนาฐานข้อมูล
และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

-

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการ e-Justice Case Management and Tracking System

1. เพ่ือพัฒนาระบบ Case Flow ยกระดับการทำงานของหนวยงานดานยุติธรรมสูระบบดิจิทัลท้ังกระบวนการตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
2. เพื่อใหสามารถติดตามขั้นตอนของสถานะคดีที่อยูในระหวางการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม ในการสงตอขอมูลคดี
    ระหวางสำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานศาลยุติธรรมในทุกขั้นตอน  
3. เพื่อใหสามารถมีขอมูลนำมาประกอบการวิเคราะหขอมูลคดีและขอมูลทางสถิติ นำเสนอแผนภาพ โดยสามารถแสดงเสนทาง
    ขั้นตอนการดำเนินการคดีอาญา

การเชื่อมตอฐานขอมูลระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแตชั้นตำรวจ อัยการ ศาล และหนวยงานภายใตกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อใหประชาชนสามารถติดตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

1. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
2. ศาลยุติธรรม
3. สำนักงานอัยการสูงสุด
4. สำนักงานตำรวจแหงชาติ

การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลระบบการทำงานของหนวยงานกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ เพ่ือการติดตามสถานะการดำเนินการ
และสถานะคดีสามารถติดตามสถานะคดีของบุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม ลดระยะเวลาขั้นตอนตาง ๆ จากการจัดทำ
หนังสือราชการ ลดระยะเวลาและคาใชจายในการเดินทางเพื่อการติดตอสอบถามสถานะการติดตามคดีของประชาชน นำไปสู
ความโปรงใส ตรวจสอบได และเกิดความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรม

50 ลานบาท

48 เดือน

2567 – 2570
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4.8 โครงการ Big Data and AI Analytics for Crime Prevention

2566 2567 2568 2569 2570

-

การดำเนินงาน

1. พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลที่
จำเป็นในการพยากรณ์
สถานการณ์อาชญากรรม
2. พัฒนาระบบแสดงผล
การพยากรณ์ในรูปแบบ Web
Application และ Mobile
Application 
3. ทดสอบและฝึกฝนระบบ AI 
เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้มอาชญากรรมในพื้นที่
นำร่อง
4. พัฒนาสร้างฐานข้อมูลกลางใน
กระบวนการยุติธรรม

พัฒนาศูนย์พยากรณ์
สถานการณ์อาชญากรรม โดย
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลที่จำเป็น ออกแบบ
ระบบและกระบวนการดำเนินงาน
และวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
กำหนด Template ของข้อมูล
ที่สำคัญและจำเป็น
2. ศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ในกระบวนการยุติธรรม และ
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล
3. ทดสอบข้อมูล กำหนด
มาตรฐานและนำเข้าข้อมูลใน
พื้นที่นำร่อง

1. พัฒนาฐานข้อมูลและการให้
บริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อขยายผลการใช้งาน
2. พัฒนาระบบวิเคราะห์เพื่อ
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
(Dashboard)

1. พัฒนาฐานข้อมูลและการให้
บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยาย
ผลการใช้งาน
2. พัฒนาระบบวิเคราะห์
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง (Dashboard)

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการ Big Data and AI Analytics for Crime Prevention

1. เพื่อวิเคราะหปจจัยการกระทำความผิด เพื่อนำไปใชวางแผนวิเคราะหปองกันอาชญากรรม
2. เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะหการคาดการณสถานการณอาชญากรรมในแตละพื้นที่
3. เพื่อใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของมีขอมูลในการกำหนดยุทธศาสตรการปองกันอาชญากรรมไดอยางแมนยำ

เพื่อใหการนำเสนอขอมูลการคาดการณอาชญากรรมในระดับพื้นที่สามารถนำไปสูการวางกลยุทธและวิธีปองกันแกไขปญหา
อาชญากรรมเกิดเปนแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด และมีระบบการคาดการณสถานการณอาชญากรรมในแตละพื้นที่ทำให
ประชาชนสามารถเขาถึง และไมตกเปนเหยื่ออาชญากรรม มีการเฝาระวังตัวเองผานระบบ Application นาิกาอาชญากรรม
เพ่ือเปนการเตือนภัยใหกับประชาชนไดน้ัน ขอมูลจากรายงานสถานการณอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม (White Paper
on Crime and Justice) จึงไมเพียงพอ ดังนั้นในการวิเคราะหและนำไปสูการพยากรณสถานการณอาชญากรรม จึงตองอาศัย
ขอมูลตาง ๆ ที่หนวยงานตองการ เพื่อที่จะประกอบเปนขอมูลสำคัญในการวิเคราะหอาชญากรรมเพื่อใหหนวยงานทราบปญหา
ของแตละหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และสามารถนำไปกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรหรือแนวทางในการปองกันอาชญากรรม
อีกท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนอาสาสมัคร ในพ้ืนท่ีไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการปองกัน
อาชญากรรมในพื้นที่รวมกับภาครัฐ เปนการสรางชุมชนเขมแข็ง ปลอดภัย ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
2. สำนักงานตำรวจแหงชาติ

สามารถพัฒนาระบบวิเคราะหการคาดการณสถานการณอาชญากรรมในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีทราบสถานการณ
ความเสี่ยงของพื้นที่เกี่ยวกับอาชญากรรม รวมถึงวิเคราะหปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ใหหนวยงานไดทราบปญหา เปนขอมูล
เสริมประกอบการออกแบบและเปนทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกรในการปองกันปญหาอาชญากรรม และ
สรางความรวมมือของภาคประชาชน อาสาสมัครในการจัดกิจกรรมปองกันอาชญากรรมในพื้นที่

50 ลานบาท

48 เดือน

2566 - 2569
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4.9 โครงการระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม Data Exchange Center (DXC)

2566 2567 2568 2569 2570

- -

การดำเนินงาน

เช่ือมโยงข้อมูลการดำเนินคดี
การสอบสวนและการพิจารณา
คดีข้อมูลการบังคับโทษ/ลงโทษ

เช่ือมโยงข้อมูลสำคัญ ได้แก่
ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลภาพ
ใบหน้า ลายพิมพ์น้ิวมือ ข้อมูล
ทรัพย์สิน สถานะทางการเงิน

เช่ือมโยงข้อมูลการช่วยเหลือ
เยียวยาและข้อมูลการช่วยเหลือ
หลังปล่อย

โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต

งบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ

โครงการระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม Data Exchange Center (DXC)

1. เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลสำคัญ ดานการดำเนินคดี ดานการสอบสวนและการพิจารณาคดีขอมูลการบังคับโทษ/ลงโทษ ดานการชวยเหลือ 
เยียวยาและดานการชวยเหลือหลังปลอย ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกระบวนการยุติธรรม
และเพื่อบริการประชาชน

2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DXC ใหมีขอมูลครบถวน ใชงานงาย และสะดวก

การจัดตั้งและพัฒนาศูนย DXC เริ่มดำเนินการมาตั้งแต ป พ.ศ. 2550 ตลอดระยะเวลาดังกลาว กระทรวงยุติธรรมไดมอบหมาย
ใหสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) เปนผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนศูนย DXC ใหเปนไปตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ ภายใตการกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม และคณะกรรมการ
การบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (กพยช.) ซ่ึง ณ ปจจุบันจะเห็นไดวาภารกิจหนาท่ีและเปาประสงคของศูนย DXC สอดรับตามแนว
นโยบายดิจิทัลภาครัฐไดอยางชัดเจน มีหนวยงานรวมแลกเปลี่ยนขอมูลจำนวน 26 หนวยงาน มีฐานขอมูลจำนวน 64 ฐานขอมูล 
เพื่อใหเกิดการยกระดับในการใหบริการและการประมวลผลขอมูลเพิ่มมากขึ้น จึงจำเปนตองพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลสำคัญ
และทำการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย DXC ในสวนของระบบการใหบริการท่ีสะดวก ขอมูลครบถวน และใชงานงายเพ่ือให
สามารถรองรับการเปนศูนยกลางการใหบริการ ในการเสาะแสวงหาขอเท็จจริงสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกระบวนการ
ยุติธรรมตามผลผลิตและเปาหมายที่วางไว

สำนักงานกิจการยุติธรรม

การเชื่อมโยงขอมูลสำคัญที่เปนความตองการ และเปนขอมูลจำเปนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานกระบวนการยุติธรรม และเพื่อบริการประชาชน ที่ใชงานงาย และสะดวก

50 ลานบาท

36 เดือน

2567 - 2569

หมายเหตุ โครงการภายใตแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ถือเปนสวนหนึ่งของโครงการภายใตแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ
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จััดพิิมพและเผยแพรโดย

สำนักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล (องคการมหาชน) (สพร.)

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร เลขที่ 108 ถนนรางน้ำ 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ 10400

โทรศััพท: 0 2612 6000 โทรสาร: 0 2612 6011, 0 2612 6012

อีีเมล: contact@dga.or.th


