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แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของปรัะเทัศไทัย พั.ศ 2563-2565 
ฉบัับัประกาศราชกิจจานุุเบักษา 

จััดพิิมพ์ิและเผยแพิร่่โดย

สำำานักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล (องค์์การัมหาชน) (สำพัรั.)

ชัั้�น 17 อาคาร่บางกอกไทยทาวเวอร์่ เลขท่� 108 ถนนร่างนำ�า  
แขวงถนนพิญาไท เขตร่าชั้เทว่ กรุ่งเทพิฯ 10400 

โทร่ศััพิท์: 0 2612 6000

โทร่สาร่: 0 2612 6011, 0 2612 6012

อ่เมล: contact@dga.or.th
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แผนุพััฒนุารัฐบัาลดิิจิทััล
ของประเทัศไทัย
พั.ศ. 2563-2565

ฉบัับัประกาศราชกิจจานุุเบักษา 
สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น) 
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	 ในภาวะปัั จ จุบัั น 	 แร งขัั บั เค ล่ื่� อนการ
เปัล่ื่�ยนแปัลื่งทางเศรษฐกิจแลื่ะสัังคม	 (Driving	 
Force) 	 สั่ งผลื่ให้้การดำำา เนินงานภาครัฐขัอง
ปัระเทศไทยมค่วามจำาเปัน็ท่�จะต้้องมก่ารปัรบััตั้วเพ่ื่�อ
รองรบัักับัยุคขัองการเปัล่ื่�ยนผ่านทางด้ำานเทคโนโลื่ย่
ดิำจิทลัื่	(Digital	Disruption)	ท่�เทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่เขัา้มา 
มบ่ัทบัาท	แลื่ะทดำแทนการทำางานขัองบุัคคลื่	รวมถึึง 
เทคโนโลื่ย่แบับัดัำ�งเดิำม	 ซึ่ึ�งม่ความสัอดำคล้ื่องกับั 
การเปัล่ื่�ยนพื่ฤติ้กรรมการบัรโิภค	แลื่ะการรบัับัรกิาร
ขัองปัระชาชนท่�ม่แนวโน้มจะเปัล่ื่�ยนไปัดำำาเนินธุุรกรรม
ต่้าง	ๆ 	ผ่านเทคโนโลื่ย่ดิำจิทลัื่เพื่ิ�มขัึ�นอย่างก้าวกระโดำดำ	

	 การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งพื่ฤติ้กรรมทางเศรษฐกิจ
แลื่ะสังัคม	ดัำงท่�ได้ำกล่ื่าวมาน่�ได้ำถึกูเรง่รดัำ	(Catalyst)	 
การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งยิ�งขัึ�นไปัเม่�อเกิดำสัถึานการณ์์การ
ระบัาดำขัองโรค	 Covid-19	 ในช่วงปัลื่ายปัี	 2562	 
มาจนถึึงปััจจุบัันท่�ทำาให้้เกิดำปัรากฏการณ์์ทางสัังคม
ท่�เร่ยกว่า	 “ความปักติ้ให้ม่”	 ห้ร่อ	 New	 Normal	 
ท่�ปัระชาชนจะต้้องเว้นระยะห่้างแลื่ะห้ล่ื่กเล่ื่�ยงการ
เผชิญห้น้า	 ทำาให้้ความจำาเปั็น	 (Demand)	 ขัอง
เทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่เพื่ิ�มขัึ�นกว่าช่วงก่อนห้น้าท่�จะเกิดำ
การระบัาดำขัองโรค	จากสัถึานการณ์์น่�	 ทำาให้้ห้น่วย
งานภาครฐัท่�ม่ห้น้าท่�ในการให้้บัรกิารปัระชาชนจะ
ต้้องเร่งรัดำการปัรับัเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัแลื่ะวิธุ่การให้้
บัรกิารจากการให้้บัรกิารโดำยต้รงกับัปัระชาชน	 ต้้อง
เปัล่ื่�ยนมาให้้บัรกิารผ่านชอ่งทางดิำจิทลัื่มากยิ�งขึั�น	ซึ่ึ�ง
การจะดำำาเนินการให้้บัรกิารภาครฐัสัามารถึให้้บัรกิาร
ผ่านช่องทางดิำจิทัลื่อย่างเต็้มรูปัแบับัได้ำนั�น	 ห้น่วย
งานภาครฐัจำาเปั็นท่�จะต้้องดำำาเนินมาต้รการต่้าง	 ๆ	 
เช่น	 การปัรับัเปัล่ื่�ยนขั้อมูลื่ภาครัฐให้้เปั็นดิำจิทัลื่	 
(Digitization)	 การบูัรณ์าการบัริการแลื่ะขั้อมูลื่ 
ภาครฐั	เพ่ื่�อท่�จะให้้ห้น่วยงานภาครฐัสัามารถึให้้บัรกิาร
ผ่านช่องทางดิำจิทัลื่ได้ำอย่างเบั็ดำเสัรจ็แลื่ะไรร้อยต่้อ	 
(Seamless)	นอกจากการให้้บัรกิารต่้อปัระชาชนแล้ื่วนั�น

สัถึานการณ์์ขัองการระบัาดำขัองโรค	Covid-19	ทำาให้้
ห้น่วยงานภาครฐัขัองไทยจำาเปัน็ท่�จะต้้องปัรบััรูปัแบับั
วิธุก่ารทำางาน	 เช่น	การลื่ดำจำานวนบุัคลื่ากรท่�จะต้้อง
ทำางานท่�สัำานักงาน	 ห้รอ่การห้ล่ื่กเล่ื่�ยงการปัระชุม	
ณ์	สัถึานท่�ใดำท่�ห้นึ�งเปั็นการเฉพื่าะ	ทำาให้้ห้น่วยงาน 
ภาครัฐม่ความจำาเปั็นต้้องนำาเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มา 
ปัรบััใชใ้นการทำางานขัองห้น่วยงานภาครฐั	เพ่ื่�อให้้การ
ทำางานขัองห้น่วยงานภาครัฐม่ความสัะดำวกแลื่ะ 
คล่ื่องตั้วมากขึั�น	

	 ในการปัรับัเปัล่ื่�ยนการให้้บัริการ	 แลื่ะการ
ทำางานขัองห้น่วยงานภาครฐัดัำงท่�ได้ำกล่ื่าวมาน่�	แสัดำง
ให้้เห็้นถึึงปัรากฏการณ์์ขัองการเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการ
ทำางาน	 (Digital	 Transformation)	 ขัองห้น่วยงาน
ภาครฐั	 เพื่่�อให้้สัอดำรบัักับับัรบิัททางเศรษฐกิจแลื่ะ
สังัคมท่�เปัล่ื่�ยนแปัลื่งไปั	ทั�งน่�	รฐับัาลื่ได้ำเล็ื่งเห็้นความ
สัำาคัญขัองการปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการทำางานแลื่ะ
การให้้บัรกิารภาครฐั	จึงได้ำมก่ารกำาห้นดำให้้สัำานักงาน
พื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 (องค์การมห้าชน)	ดำำาเนินการ
จัดำทำาแผนพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	 
พื่.ศ.	 2563-2565	 เพื่่�อสันับัสันุนการปัรับัเปัล่ื่�ยน
รูปัแบับัการทำางานแลื่ะการให้้บัริการภาครัฐ
ขัองปัระเทศไทย	 ซึ่ึ�งเปั็นไปัต้ามเจต้นารมณ์์ขัอง 
พื่ระราชบััญญัติ้การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิาร
ภาครัฐผ่านระบับัดิำจิทัลื่	 พื่.ศ.2562	 รวมไปัถึึง
แผนยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้แผนแม่บัทยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้	 
แผนปัฏิรูปัปัระเทศ	โดำยเฉพื่าะแผนการปัฏิรูปัปัระเทศ
ว่าด้ำวยการบัรหิ้ารราชการแผ่นดิำน	ท่�ได้ำม่การปัรบัั 
เปั้าห้มายในเร่�องขัองความปักติ้ให้ม่ในห้น่วยงาน 
ภาครัฐขัองปัระเทศไทย	 อ่กทั�ง	 แผนดิำจิทัลื่เพื่่�อ
เศรษฐกิจแลื่ะสัังคมท่�มุ่งจะพัื่ฒนาให้้ปัระเทศไทย
ม่การเติ้บัโต้ทางด้ำานเศรษฐกิจดิำจิทัลื่	 จนนำาไปัสัู ่
การพัื่ฒนาท่�ยั�งยน่

บทสรุุปผู้้�บริุหารุ
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	 ซึ่ึ�งจากการศึกษาทบัทวนการพื่ัฒนารฐับัาลื่
ดิำจิทลัื่ขัองปัระเทศชั�นนำาท่�ได้ำรบััการยอมรบััในระดัำบั
นานาชาติ้	การพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ขัองปัระเทศไทย
แลื่ะการจัดำปัระชุมเชิงปัฏิบััติ้การรว่มกับัภาคส่ัวน
ท่�เก่�ยวขั้องทำาให้้สัามารถึจัดำทำา	แผนพื่ัฒนารฐับัาลื่
ดิำจิทลัื่ขัองปัระเทศไทย	พื่.ศ.	2563-2565		ซึ่ึ�งมวิ่สัยั
ทัศน์	 “รฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 เปิัดำเผย	 เช่�อมโยง	แลื่ะรว่มกัน 
สัรา้งบัรกิารท่�ม่คุณ์ค่าให้้ปัระชาชน”แลื่ะได้ำม่การ
กำาห้นดำยุทธุศาสัต้รส์ัำาห้รบััการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	
ภายใต้้	แผนพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ฯ	ฉบัับัน่�	จำานวน	4	
ยุทธุศาสัต้ร	์ รวมกรอบังบัปัระมาณ์เบ่ั�องต้้นสัำาห้รบัั
แผนดัำงกล่ื่าว	จำานวน	6,500	 ล้ื่านบัาท	ซึ่ึ�งให้้ความ
สัำาคัญ	ใน	6	ปัระเด็ำน	ได้ำแก่	การศกึษา,	สุัขัภาพื่แลื่ะ
การแพื่ทย์,	 การเกษต้ร,	 ความเห้ล่ื่�อมลื่ำาทางสิัทธุิ
สัวัสัดิำการปัระชาชน,	 การม่ส่ัวนรว่ม	 โปัรง่ใสั	 แลื่ะ
ต้รวจสัอบัได้ำขัองปัระชาชน,	 การสั่งเสัรมิวิสัาห้กิจ
ขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำยอ่ม	(SME)	ปัระกอบัด้ำวย	

	 ซึ่ึ�งยุทธุศาสัต้ร์การพัื่ฒนารัฐบัาลื่
ดิำจิทัลื่ทั�ง	 4	 ยุทธุศาสัต้ร์ดัำงท่�กล่ื่าวมาน่�	
มุ่งห้วังให้้นำาไปัสัู่ เปั้าห้มายขัองปัระเทศ 
ในด้ำาน	 	 “การลดความเหล่�อมลำาในการ
เข้้าถึึงบรกิารและสวัสดิการข้องประชาชน 
การเพิ่ิ�มข้ีดความสามารถึทางการแข้่งขั้น
ให้กับผู้้้ประกอบการวิสาหกิจข้นาดกลาง
และข้นาดย่่อมข้องไทย่ การสรา้งให้เกิด
ความโปร่งใสในการทำางานข้องภาครัฐ 
ที�ประชาชนสามารถึตรวจสอบได้ และการ
สรา้งการมีส่วนรว่มข้องประชาชนในการ
ข้บัเคล่�อนนโย่บาย่สำาคัญข้องประเทศ”  

ยุ่ทธศาสตรท์ี� 1 ย่กระดับคุณภาพิ่การให้
บรกิารแก่ประชาชนด้วย่เทคโนโลย่ีดิจิทัล 
ซึ่ึ�งปัระกอบัไปัด้ำวย	4	มาต้รการ	7	แผนงาน	
17	โครงการ	

ยุ่ทธศาสตรท์ี� 2 อำานวย่ความสะดวกภาค
ธุรกิจไทย่ด้วย่เทคโนโลย่ดิีจิทลั ซึ่ึ�งปัระกอบั
ไปัด้ำวย	5	มาต้รการ	6	แผนงาน	8	โครงการ

ยุ่ทธศาสตรท์ี� 3 ผู้ลักดันให้เกิดธรรมาภิบาล 
ข้้อม้ลภาครัฐในทุกกระบวนการทำางาน
ข้องภาครฐั ซึ่ึ�งปัระกอบัไปัด้ำวย	3	มาต้รการ 
	4	แผนงาน	11	โครงการ	

ยุ่ทธศาสตรที์� 4 พิ่ัฒนากลไกการมีส่วน
รว่มข้องทุกภาคสว่น รว่มขั้บเคล่�อนรฐับาล
ดิจิทัล ซึ่ึ�งปัระกอบัไปัด้ำวย	 3	 มาต้รการ	 
3	แผนงาน	5	โครงการ

 ดั ง นั� น  แ ผู้ น พิ่ั ฒ น า รั ฐ บ า ล ดิ จิ ทั ล 
ข้องประเทศไทย่ พิ่.ศ. 2563-2565 ฉบับนี� จึงมี
วตัถึุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่

• เพื่่�อบููรณาการการดำำาเนิินิงานิรว่มกันิระหว่าง

ภาครฐั ภาคเอกชนิ และประชาชนิ

• เพื่่� อ ให้มีกรอบูการขัับู เคล่� อนิกิจกรรม/

โครงการที่ี�ชัดำเจนิม่่งสูู่่จด่ำหมายเดีำยวกันิ

• เพื่่�อกำาหนิดำกรอบูการขับัูเคล่�อนิการบููรณาการ

รฐับูาลดิำจิที่ัลที่ี�สู่ำาคัญ สู่ำาหรบัูกำาหนิดำประเด็ำนิ

แผนิบููรณาการประจำาปงีบูประมาณ 

• เพื่่�อกำาหนิดำหน่ิวยงานิหลักและหน่ิวยงานิรอง

ในิการขัับูเคล่�อนิประเด็ำนิที่ี�เกี�ยวขั้อง พื่ร้อม

กรอบูงบูประมาณในิการดำำาเนิินิงานิ

• เพ่ื่�อเป็นิกรอบูแนิวที่างให้หน่ิวยงานิภาครัฐ 

จัดำที่ำาแผนิการดำำาเนิินิงานิที่ี�สู่อดำคล้องกับู 

พื่ระราชบูัญญัติิการบูริหารงานิและการให้

บูรกิารภาครฐัผ่านิระบูบูดิำจิที่ลั พื่.ศ. 2562 
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ที่ี�มาและความสู่ำาคัญขัอง                             
แผนิพื่ัฒนิารฐับูาลดิำจิที่ัลขัองประเที่ศไที่ย

ความสู่อดำคล้องเช่�อมโยงกับูนิโยบูาย 
และแผนิระดัำบูชาติิที่ี�เกี�ยวขัอ้ง

วเิคราะห์สู่ถานิการณ์ขัองการพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลั

การพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ 
ขัองปัระเทศไทยแลื่ะต่้างปัระเทศ 

ปัระเด็ำนความทา้ทายในการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

สู่าระสู่ำาคัญขัองแผนิพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลัขัอง
ประเที่ศไที่ย พื่.ศ. 2563-2565

เปัา้ห้มายขัองแผนแลื่ะตั้วช่�วดัำความสัำาเรจ็ 
ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 1	ยกระดัำบัคณุ์ภาพื่การให้้บัรกิารแก่
ปัระชาชนด้ำวยเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่ 
ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 2	อำานวยความสัะดำวกภาคธุุรกิจไทย
ด้ำวยเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่ 
ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 3	ผลัื่กดัำนให้้เกิดำธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มลูื่
ภาครฐัในทุกกระบัวนการทำางานขัองรฐั 
ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 4 พื่ฒันากลื่ไกการมส่่ัวนรว่มขัองทุก
ภาคสัว่น	รว่มขัับัเคล่ื่�อนรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

81
2
3

4

12

20

21

40

44

46 

64 

80 

88 

98



7สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

แนิวที่างการขับัูเคล่�อนิแผนิพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลั

นิิยามอักษรยอ่

บูรรณาน่ิกรม

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 รายช่�อบัรกิารผ่านแพื่ลื่ต้ฟอรม์บัรกิาร
ภาครฐั	(Common	Platform)
ภาคผนวก 2 รายชื่่�อหน่่วยงาน่ภาครฐัที่่�จะต้้อง
ดำำาเนิ่น่การเปิดิำเผยข้อ้มูลูภาครฐัผา่น่ศูนู่ยข์้อ้มูลูเปิดิำ
ภาครฐัและแลกเปิล่�ยน่ข้อ้มูลูภาครฐั ผา่น่ศูนู่ยก์ลาง
แลกเปิล่�ยน่ข้อ้มูลูภาครฐั 
ภาคผนวก 3 คำาอธิบิายตั้วชื่่�วดัำรายยุที่ธิศูาสต้ร ์
ภาคผนวก 4 รายการมูาต้รฐาน่ หลักเกณฑ์์ คู่มูอ่
และกฎหมูายที่่�เก่�ยวข้อ้ง 
ภาคผนวก 5 คำาสั�งแต่้งตั้�งคณะที่ำางาน่จัดำที่ำา (รา่ง) 
แผน่พัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลัข้องปิระเที่ศูไที่ย   
พั.ศู. 2563-2565

1045
6
7

8

110

114

119 

122 
128 

132

135



8

ท่�มาและความสำาคัญของ  
แผู้นพััฒนารัุฐบาลดิิจิิทัล     
ของปรุะเทศไทย       
พั.ศ. 2563-2565

1



9สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

	 ในปัจัจบุันักระแสัขัองการเปัล่ื่�ยนแปัลื่งจากเทคโนโลื่ย่

ดิำจิทลัื่	 (Digital	Disruption)	ต่้อการให้้บัรกิารแลื่ะการดำำาเนิน

ธุุรกรรมต่้าง	ๆ	มค่วามสัำาคัญต่้อการดำำาเนินช่วิต้ขัองปัระชาชน

แลื่ะการปัระกอบักิจการต่้าง	ๆ	มากยิ�งขึั�นอย่างก้าวกระโดำดำ 

ดัำงจะเห็้นได้ำจากผลื่สัำารวจจำานวนผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ต้ในปัระเทศไทย

ม่มากกว่า	 47.5	 ล้ื่านคน	จากผลื่สัำารวจในปัี	 2562	 คิดำเปั็น 

รอ้ยลื่ะ	71.5	ขัองปัระชากรทั�งห้มดำในปัระเทศไทย	ซึ่ึ�งสัอดำคล้ื่องกับั 

รายงานการจัดำทำาดัำชน่รฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 ขัององค์การ

สัห้ปัระชาชาติ้	(UN	e-Government	Index)	ในปั	ี2563	ท่�ได้ำม ่

การรายงานจำานวนผู้ ใช้ อินเทอร์เน็ต้บัรอดำแบันด์ำผ่าน

อุปักรณ์์สั่�อสัารเคล่ื่�อนท่�อยู่ในระดัำบัสัูง	 ซึ่ึ�งทำาให้้การดำำาเนิน

ธุุรกรรมผ่านช่องทางออนไลื่น์	การชำาระค่าสิันค้าแลื่ะบัรกิาร	 

การซึ่่�อสันิค้าแลื่ะบัรกิาร	การสัั�งอาห้าร	รวมถึึงการรบัับัรกิารจาก 

ภาครฐัมส่ัดัำส่ัวนท่�เพิื่�มมากขึั�น

	 การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งทางด้ำานเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมดัำงท่� 

กล่ื่าวมาน่�	 ส่ังผลื่ให้้ภาคสั่วนต่้าง	 ๆ	จะต้้องม่การปัรบััตั้วให้้ 

สัอดำรบัักับัพื่ฤติ้กรรมขัองผูร้บัับัรกิารท่�เปัล่ื่�ยนแปัลื่งไปั	ต้ลื่อดำจน 

การระบัาดำขัองโรคไวรสัั	Covid-19	 ท่�ทำาให้้สัังคมเขั้าสัู่ยุคขัอง

ความปักติ้ให้ม่	 (New	Normal)	ต้ามแผนการปัฏิรูปัปัระเทศ

ด้ำานการบัรหิ้ารราชการแผน่ดิำนท่�	จะต้้องดำำาเนินการให้้สัอดำรบัั 

กับัพื่ฤติ้กรรมขัองผู้คนจะต้้องเว้นระยะห่้าง	 แลื่ะลื่ดำการ

สััมผัสัรา่งกายระห้ว่างกัน	 ยิ�งทำาให้้ความจำาเปั็นขัองการนำา

เทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มาใช้งานสัำาห้รบััการให้้บัรกิารเพื่ิ�มมากขัึ�น	

โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�งการให้้บัริการภาครัฐ	 ซึ่ึ�งท่�ผ่านมาผู้รับั

บัรกิารมักจะต้้องไปัรบัับัรกิารยังสัถึานท่�ให้้บัรกิารซึึ่�งม่ความ

แออัดำ	 ดัำงจะเห็้นได้ำจากบัริการท่�สัำาคัญอย่างบัริการทาง

ด้ำานสัุขัภาพื่ในสัถึานบัริการขัองภาครัฐท่�ม่ผู้เขั้ารับับัริการ

จำานวนมาก	 แลื่ะจะต้้องใช้เวลื่านานในการรอเขั้ารบัับัรกิาร	

สั่งผลื่ให้้ผู้รับับัริการเสั่ยเวลื่าในการปัระกอบัอาช่พื่	 อ่กทั�ง

ยังม่ความเสั่�ยงท่�จะเกิดำการแพื่ร่ระบัาดำขัองโรคได้ำง่ายขัึ�น	

นอกจากผลื่กระทบัทางสัังคมแลื่ะสัุขัภาพื่แล้ื่วนั�นผลื่กระทบั 

ทางเศรษฐกิจก็อยู่ในสัภาวะวิกฤต้ท่�ภาครัฐม่ความจำาเปั็น 

เรง่ด่ำวนท่�จะต้้องแก้ไขัปัญัห้าเศรษฐกิจขัองปัระเทศ	โดำยเฉพื่าะ

อย่างยิ�งการสั่งเสัรมิการลื่งทุนแลื่ะการสันับัสันุนการปัระกอบั

ที่ �มาและความสำำาคัญ
ของ (ร่าง) แผนพั

ฒ
นาร่ฐบาลดิจิที่ลของปร่ะเที่ศไที่ย พั

.ศ. 2563-2565
CHA

PTER 1        /

การขัองวิสัาห้กิจขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำย่อม	ซึ่ึ�งห้มายรวมไปัถึึงผู้

ปัระกอบัการรายยอ่ย	ห้รอ่ผูป้ัระกอบัการอิสัระ	ท่�ม่ความอ่อนไห้ว 

ต่้อการเปัล่ื่�ยนแปัลื่งทางเศรษฐกิจสูัง	 โดำยจากรายงานความ

ยาก-ง่ายในการปัระกอบักิจการในปัระเทศไทยขัองธุนาคารโลื่ก	

(Ease	 of	 Doing	 Businesses)	 	 ในปัี	 2020	 ซึ่ึ�งพื่บัว่า 

ปัระเทศไทยยังต้้องม่การปัรบััปัรุงในขัั�นต้อนแลื่ะกระบัวนการ

ในการปัระกอบักิจการต่้าง	ๆ	 เช่น	การขัอใบัอนุญาต้ก่อสัรา้ง	 

การค้าชายแดำน	การจดำทะเบัย่นทรพัื่ยส์ันิ	เปัน็ต้้น	ซึ่ึ�งเทคโนโลื่ย่

แลื่ะนวตั้กรรมดิำจิทลัื่สัามารถึเขัา้มาชว่ยอำานวยความสัะดำวก	แลื่ะ 

ลื่ดำต้้นทนุให้้กับัผูป้ัระกอบัการ	จะสัามารถึชว่ยให้้ภาพื่รวมขัอง

การค้า	แลื่ะการลื่งทุนขัองปัระเทศขัยายตั้วเพื่ิ�มขัึ�นอ่กครั�ง

สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)

	 จากบัรบิัทขัองการเปัล่ื่�ยนแปัลื่งทางเศรษฐกิจแลื่ะ

สัังคมท่�กล่ื่าวมาน่�	 ทำาให้้ภาครฐัเล็ื่งเห็้นความจำาเปั็นท่�จะต้้อง

ม่การปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการให้้ห้น่วยงานภาครฐั	 ซึ่ึ�งรวมทั�ง

การให้้บัรกิารแลื่ะกระบัวนการทำางานให้้อยู่ในรูปัแบับัดิำจิทัลื่	

(Digital	 Transformation)	 เพื่่�อรองรับักับัพื่ฤติ้กรรมแลื่ะ

สัถึานการณ์์ในความต้้องการรบัับัรกิารผ่านช่องทางออนไลื่น์

ขัองปัระชาชนแลื่ะภาคธุุรกิจมากยิ�งขัึ�น	 ซึ่ึ�งการท่�จะทำาให้้

การปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัน่�อย่างเปั็นรูปัธุรรม	 รฐับัาลื่จึงได้ำม่

การต้ราพื่ระราชบััญญัติ้การบัริห้ารงานแลื่ะการให้้บัริการ

ภาครฐัผ่านช่องทางดิำจิทัลื่	พื่.ศ.	 2562	ซึ่ึ�งได้ำม่การกำาห้นดำให้้

ม่การจัดำทำาแผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	 เพื่่�อ

รองรับัการดำำาเนินการปัรับัเปัล่ื่�ยนกระบัวนการให้้บัริการ	

แลื่ะการทำางานขัองภาครฐัให้้สัอดำคล้ื่องกับัยุทธุศาสัต้รช์าติ้	 

แผนปัฏิ รูปัปัระเทศ	 แผนพัื่ฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคม

แห่้ งชา ติ้ 	 แลื่ะแผน ดิำ จิทั ลื่ เพื่่� อ เ ศ รษฐ กิจแลื่ะสัั งคม	 

ด้ำวยเห้ตุ้น่�	 สัำานักงานพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่จึงได้ำดำำาเนินการ 

จั ดำทำา 	 แ ผน พัื่ฒนารั ฐ บั าลื่ ดิำ จิ ทั ลื่ ขั อ งปัร ะ เทศ ไทย	 

พื่ .ศ . 	 2563 -2565 	 โดำยม่ วั ต้ถึุ ปั ระสัง ค์ ดัำ ง ต่้ อ ไปั น่� 

เพื่่�อ บูัรณ์าการการดำำาเนินงานร่วมกันระห้ว่างภาครัฐ	 

ภาคเอกชนแลื่ะปัระชาชน
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	 แ ผนพื่ัฒนารัฐ บั าลื่ ดิำ จิ ทั ลื่ ขัอ งปัร ะ เทศ ไทย	 

พื่.ศ.	 2563-2565	ฉบัับัน่�ปัระกอบัไปัด้ำวย	การอธุิบัายความ

สัอดำคล้ื่องต้ามนโยบัายแลื่ะแผนระดัำบัชาติ้ท่�เก่�ยวข้ัอง	 ได้ำแก่	

แผนยุทธุศาสัต้รช์าติ้	20	ปีั	แผนแม่บัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้

แผนปัฏิรูปัปัระเทศ	แผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้

ฉบับััท่�	12	แลื่ะแผนดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม	การวเิคราะห์้

สัถึานการณ์์ขัองการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 สัาระสัำาคัญขัอง	

แผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	พื่.ศ.	 2563-2565 

แลื่ะแนวทางการขัับัเคล่ื่�อนขัองแผนพัื่ฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่	

เพื่่�อเปั็นกรอบัแนวทางให้้ห้น่วยงานภาครัฐดำำาเนินการ 

ปัรับัเปัล่ื่� ยนสัู่ การเปั็นองค์กรดิำ จิทัลื่อย่างเ ต็้ม รูปัแบับั		

1.

2.

3.

4.

5.

เพ่ื่�อบููรณาการ การดำำาเนิินิงานิรว่มกันิระหวา่ง

ภาครฐั ภาคเอกชนิ และประชาชนิ

เพื่่�อให้มกีรอบูการขับัูเคล่�อนิกิจกรรม/

โครงการที่ี�ชดัำเจนิม่่งสูู่จ่ด่ำหมายเดีำยวกันิ

เพื่่�อกำาหนิดำกรอบูการขับัูเคล่�อนิการบููรณาการ 

รฐับูาลดิำจิที่ลัที่ี�สู่ำาคัญ สู่ำาหรบัูกำาหนิดำประเด็ำนิ

แผนิบููรณาการประจำาปงีบูประมาณ

เพื่่�อกำาหนิดำหน่ิวยงานิหลักและหน่ิวยงานิรอง 

ในิการขัับูเคล่�อนิประเด็ำนิที่ี�เกี�ยวข้ัอง พื่รอ้ม

กรอบูงบูประมาณในิการดำำาเนิินิงานิ

เพื่่�อเป็นิกรอบูแนิวที่างให้หน่ิวยงานิภาครฐั

จัดำที่ำาแผนิการดำำาเนิินิงานิทีี่�สู่อดำคล้องกับู 

พื่ระราชบัูญญัติิการบูรหิารงานิและการให้

บูรกิารภาครฐัผ่านิระบูบูดิำจิที่ัล พื่.ศ. 2562

ที่ �มาและความสำำาคัญ
ของ (ร่าง) แผนพั

ฒ
นาร่ฐบาลดิจิที่ลของปร่ะเที่ศไที่ย พั

.ศ. 2563-2565
CHA

PTER 1        /

วััตถุุประสงค์์
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 ที่า่มกลางกระแสู่ขัองการเปลี�ยนิแปลงที่ั�งที่าง
ด้ำานิเศรษฐกิจ สู่งัคม และสิู่�งแวดำล้อม ที่ำาให้รฐับูาลไที่ย 
ได้ำมีความติระหนัิกถึงกระแสู่ขัองการขัับูเคล่�อนิ  
(Driving Force) ทีี่�จะต้ิองนิำาไปสูู่ก่ารเปลี�ยนิแปลง
ต่ิาง ๆ ที่ั�งในิระยะสู่ั�นิและระยะยาว จึงที่ำาให้
รัฐบูาลได้ำกำาหนิดำแนิวที่างสู่ำาหรับูการพัื่ฒนิา
ประเที่ศในิระยะยาว โดำยได้ำมีการกำาหนิดำ
แผนิย่ที่ธศาสู่ติร์ชาติิ 20 ปี  เพื่่�อเป็นิกรอบู
แนิวที่างในิการพื่ัฒนิาประเที่ศและเพื่่�อให้บูรรล่ 
เปา้หมายในิระยะยาวนีิ� จึงได้ำมกีารกำาหนิดำแนิวที่าง
การพัื่ฒนิาในิระยะกลาง และระยะสัู่�นิ ได้ำแก่  
แผนิแม่บูที่ภายใต้ิย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิ 20 ป ีแผนิปฏิิรูป
ประเที่ศ แผนิพัื่ฒนิาเศรษฐกิจและสู่ังคมแห่งชาติิ  
นิอกจากนีิ� จากการทีี่�กระแสู่ที่างเศรษฐกิจ และสัู่งคม
ดิำจิที่ัลมีแนิวโน้ิมที่ี�จะพื่ัฒนิาและเติิบูโติมากยิ�งขัึ�นิ  
จึงได้ำมีการจัดำที่ำาแผนิดิำจิที่ัลเพื่่�อเศรษฐกิจ และ
สู่ังคม เพื่่�อรองรับูการพื่ัฒนิาดัำงกล่าว และ 
การพัื่ฒนิารฐับูาลดิำจิที่ลัเปน็ิสู่่วนิหนึิ�งขัองเปา้หมาย 
ในิการพัื่ฒนิาเศรษฐกิจและสัู่งคมดิำจิที่ัล ดัำงนัิ�นิ 
ความสู่อดำคล้องและเช่�อมโยงต่ิอแผนิ และนิโยบูาย 
ระดัำบูชาติิต่ิาง ๆ มรีายละเอียดำดัำงต่ิอไปนีิ�

ความสอดิคล�อง
เช่ื่�อมโยงกัับ หนโยบาย
และแผู้นรุะดัิบชื่าติิ
ท่�เก่ั�ยวข�อง
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 นโยบายและแผู้นรุะดัิบชื่าติิ รุะดัิบท่� 1 ไดิ�แก่ั  
แผู้นยุทธศาสติรุช์ื่าติิ 20 ปี ซ่ึ่�งม่เป้าหมายในกัารุพััฒนา
ปรุะเทศ ให�ปรุะเทศชื่าติิมั�นคง ปรุะชื่าชื่นม่ความสุข 
เศรุษฐกิัจิพััฒนาอย่างต่ิอเน่�อง สังคมเป็นธรุรุม
และฐานทรัุพัยากัรุธรุรุมชื่าติิยั�งย่น ซ่ึ่�งแบ่งออกัเป็น  
6 ยุทธศาสติร์ุโดิยม่ยุทธศาสติร์ุท่� แผู้นพััฒนารัุฐบาล 
ดิิจิิทัลฯ สามารุถนำาไปส่้ความสำาเร็ุจิของแผู้นจิำานวน 5 
ยุทธศาสติร์ุ ไดิ�แก่ั 

ย่ที่ธศาสู่ติร์ชาติิด้ำานิการสู่ร้างความสู่ามารถในิการ

แขั่ง ขัันิ  ม่แนวทางขัองการพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำ จิทัลื่ท่� จะ 

ต้อบัสันองต่้อการพื่ัฒนาอุต้สัาห้กรรมแลื่ะบัรกิารแห่้งอนาคต้	 

การพื่ัฒนาโครงสัรา้งพ่ื่�นฐาน	 เช่�อมไทย	 เช่�อมโลื่ก	 แลื่ะการ

พื่ัฒนาเศรษฐกิจบันพ่ื่�นฐานผู้ปัระกอบัการยุคให้ม่	 เพื่่�อ 

สัรา้งเสัรมิขัด่ำความสัามารถึในการแขัง่ขันั	การพัื่ฒนาเศรษฐกิจ	 

แลื่ะการกระจายรายได้ำ

ย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิด้ำานิการปรบัูสู่มดำ่ลและพัื่ฒนิาระบูบูการ

บูรหิารจัดำการภาครฐั	 ซึ่ึ�งการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่สัามารถึ 

ท่�จะดำำาเนินการเพื่่�อต้อบัสันองต่้อการให้้บัรกิารท่�ยึดำปัระชาชน

เปั็นศูนย์กลื่าง	การบัรหิ้ารงานแบับับูัรณ์าการ	การปัรบััปัรุง

ขันาดำขัองภาครฐัให้้เล็ื่กลื่งเห้มาะสัมกับัภารกิจ	 รวมไปัถึึงการ

พื่ัฒนาภาครฐัให้้ม่ความทันสัมัย	 ม่บุัคลื่ากรท่�เปั็นคนด่ำ	 แลื่ะ

ม่ความสัามารถึ	 แลื่ะภาครัฐจะต้้องม่ความโปัร่งใสัในการ 

ดำำาเนินงาน	 เพื่่�อมุ่งสัู่ปัระสิัทธุิภาพื่การบัริห้ารจัดำการ	 แลื่ะ 

การเขัา้ถึึงการให้้บัรกิารขัองภาครฐั

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.

ย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิด้ำานิการสู่รา้งโอกาสู่และความเสู่มอภาค

ที่างสู่ังคม	 ม่แนวทางในการดำำาเนินการเพื่่�อต้อบัสันองต่้อการ

ลื่ดำความเห้ล่ื่�อมลื่ำา	สัรา้งความเปัน็ธุรรมในทุกมิติ้	การกระจาย 

ศูนยก์ลื่างความเจรญิทางเศรษฐกิจ	สังัคมแลื่ะเทคโนโลื่ย	่แลื่ะ

การเสัรมิสัรา้งพื่ลัื่งทางสังัคม	เพื่่�อมุ่งสัูค่วามเทา่เทย่ม	แลื่ะความ

เสัมอภาคขัองสังัคม

ย่ที่ธศาสู่ติร์ชาติิด้ำานิการพัื่ฒนิาและเสู่ริมสู่ร้างศักยภาพื่

ที่รัพื่ยากรมน่ิษย์ 	 ม่แนวทางในการสันับัสันุนการปัฏิรูปั

กระบัวนการเร่ยน รู้ ท่� ต้อบัสันองต่้อการเปัล่ื่� ยนแปัลื่ง 

ในศต้วรรษท่�	 21	 แลื่ะการเสัรมิสัรา้งให้้คนไทยม่สัุขัภาวะท่�ด่ำ	 

เพื่่�อมุง่สัูก่ารพัื่ฒนาทรพัื่ยากรมนุษย์ขัองปัระเทศ

ย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิด้ำานิความมั�นิคง	 ม่แนวทางในการป้ัองกัน

แลื่ะแก้ไขัปััญห้าท่�ม่ผลื่กระทบัต่้อความมั�นคง	แลื่ะการพื่ัฒนา

ศักยภาพื่ขัองปัระเทศให้้พื่รอ้มเผชิญภัยคุกคามท่�กระทบัต่้อ

ความมั�นคงขัองชาติ้	สัำาห้รบััปัระเด็ำนขัองความปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอร	์

(Cyber	Security)	แลื่ะการป้ัองกันภัยคกุคามทางเทคโนโลื่ยท่่�

มโ่อกาสัเกิดำขัึ�นได้ำในอนาคต้

ความสำอดิคล้องเชื่ �อมโยงกับนโยบายและแผนร่ะดิบชื่าติที่ �เกั �ยวข้อง
CHA

PTER 2        /
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นุโยบัายและแผนุระดัิบัชาติ ระดัิบัท่ั� 2 ปรุะกัอบดิ�วย แผู้นแม่บท 

ภายใติ�ยุทธศาสติร์ุชื่าติิท่�กัารุพััฒนารัุฐบาลดิิจิิทัลม่ความ 

เก่ั�ยวข�อง 5 ปรุะเด็ินจิากั 23 ปรุะเด็ิน แผู้นปฏิิรุ้ปปรุะเทศ

จิำานวน 4 ดิ�านจิากั 13 ดิ�าน แผู้นพััฒนาเศรุษฐกิัจิและสังคม

แห่งชื่าติิฉบับท่� 12 ม่ความเก่ั�ยวข�องจิำานวน 5 ยุทธศาสติร์ุ 

จิากัทั�งหมดิ 10 ยุทธศาสติร์ุ โดิยม่รุายละเอ่ยดิดัิงต่ิอไปน่� 

2

แผนิแมบู่ที่ภายใต้ิย่ที่ธศาสู่ติรช์าติิ	ซึ่ึ�งการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

จะสัามารถึต้อบัสันองต่้อแนวทางการพื่ัฒนาปัระเทศต้าม 

แผนแม่บัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้ในปัระเด็ำนการบัริการ

ปัระชาชนแลื่ะปัระสัทิธุภิาพื่ภาครฐั	ปัระเด็ำนอุต้สัาห้กรรม	แลื่ะ

บัรกิารแห่้งอนาคต้	ปัระเด็ำนโครงสัรา้งพ่ื่�นฐานระบับัโลื่จิสัติ้กสั ์

แลื่ะดิำจิทัลื่	 ปัระเด็ำนความเสัมอภาค	 แลื่ะห้ลัื่กปัระกันทาง

สัังคมแลื่ะปัระเด็ำนการพัื่ฒนาการเรย่นรู	้ โดำยในแต่้ลื่ะปัระเด็ำน 

ม่ความเก่�ยวขัอ้งดัำงน่�	

ประเด็ำนิการบูริการประชาชนิและประสู่ิที่ธิภาพื่ภาครัฐ  

แบัง่ออกเปัน็แผนยอ่ยท่�เก่�ยวขัอ้ง	ได้ำแก่	แผนยอ่ยในการพัื่ฒนา

บัรกิารปัระชาชน	แผนยอ่ยการปัรบััสัมดำลุื่ภาครฐั	แผนยอ่ยการ

พื่ฒันาระบับับัรหิ้ารงานภาครฐั	แลื่ะแผนยอ่ยการสัรา้งแลื่ะพัื่ฒนา

บุัคลื่ากรภาครฐั	 เพื่่�อมุง่ต้อบัสันองต่้อยุทธุศาสัต้รช์าติ้ด้ำานการ

ปัรบััสัมดำลุื่	แลื่ะพื่ฒันาระบับัการบัรหิ้ารจัดำการภาครฐั

ประเด็ำนิอ่ติสู่าหกรรมและบูรกิารแห่งอนิาคติ	 แบั่งออกเปั็น 

แผนย่อยท่�เก่�ยวข้ัอง	 ได้ำแก่	แผนย่อยอุต้สัาห้กรรมแลื่ะบัรกิาร

ดิำจิทัลื่	 ข้ัอมูลื่แลื่ะปััญญาปัระดิำษฐ์	 แลื่ะแผนย่อยการพัื่ฒนา

ระบับันิเวศอุต้สัาห้กรรม	แลื่ะบัรกิารแห่้งอนาคต้	 เพื่่�อมุ่งเสัรมิ

ยุทธุศาสัต้รช์าติ้ด้ำานการสัรา้งความสัามารถึในการแขัง่ขันั

ประเด็ำนิโครงสู่ร้างพ่ื่�นิฐานิระบูบูโลจิสู่ติิกสู่์และดิำจิที่ัล  

แบั่งออกเปั็นแผนย่อยท่�เก่�ยวขั้อง	 ได้ำแก่	 แผนย่อยโครงสัรา้ง 

พื่่�นฐานดิำจิทัลื่เพื่่�อสันับัสันุนยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้ด้ำานการสัร้าง 

ความสัามารถึในการแขัง่ขััน	

ประเ ด็ำนิความเสู่มอภาคและหลักประกันิที่างสู่ังคม  

แบั่งออกเปั็นแผนย่อยท่�เก่�ยวข้ัอง	 ได้ำแก่	 แผนย่อยมาต้รการ

แบับัเจาะจงกลืุ่่มเปั้าห้มายเพื่่�อแก้ปััญห้าเฉพื่าะกลืุ่่ม	 เพื่่�อมุ่ง 

ต้อบัโจทย์ยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้ด้ำานการสัร้างโอกาสัแลื่ะความ 

เสัมอภาคทางสังัคม

ประเด็ำนิการพื่ัฒนิาการเรียนิรู้	 แบั่งออกเปั็นแผนย่อยท่�

เก่�ยวขั้อง	 ได้ำแก่	 แผนย่อยการปัฏิรูปักระบัวนการเร่ยนรู้ท่�

ต้อบัสันองต่้อการเปัล่ื่�ยนแปัลื่งในศต้วรรษท่�	 21	 เพื่่�อมุ่งต้อบั

ยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้ด้ำานการพื่ัฒนาแลื่ะเสัริมสัร้างศักยภาพื่

ทรพัื่ยากรมนุษย์

ประเด็ำนิความมั�นิคง จะปัระกอบัไปัด้ำวย	แผนย่อยการปัอ้งกัน

แลื่ะแก้ไขัปััญห้าท่�ม่ผลื่กระทบัต่้อความมั�นคง	 แลื่ะแผนย่อย

การพัื่ฒนาศักยภาพื่ขัองปัระเทศให้้พื่รอ้มเผชิญภัยคุกคาม

ท่�กระทบัต่้อความมั�นคงขัองชาติ้ในปัระเด็ำนท่�เก่�ยวขั้องกับั 

ความปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอรแ์ลื่ะภัยคกุคามทางเทคโนโลื่ย	่

2.1
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2.1.2

2.1.4

2.1.6
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2.2

แผนิปฏิิรูปประเที่ศด้ำานิการบูริหารราชการแผ่นิดิำนิ	 ซึ่ึ�ง

การพื่ัฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่จะต้้องดำำาเนินการในส่ัวนขัองการ

บัรกิารภาครฐั	 สัะดำวก	รวดำเรว็	 แลื่ะต้อบัโจทย์ช่วิต้ปัระชาชน	 

การพัื่ฒนาระบับัข้ัอมูลื่ภาครัฐม่มาต้รฐาน	 ทันสัมัย	 แลื่ะ 

เช่�อมโยงกันเพื่่�อก้าวสัู่รฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 การปัรบััปัรุงโครงสัรา้ง 

ภาครัฐให้้ม่ขันาดำเล็ื่กลื่งแลื่ะกะทัดำรัดำ	 ปัรับัตั้วได้ำเร็ว	 แลื่ะ 

ระบับังานม่ผลื่สััมฤทธุิ�สัูง	 การจัดำกำาลัื่งคนภาครัฐม่ขันาดำ 

ท่�เห้มาะสัมแลื่ะมส่ัมรรถึนะสูังพื่รอ้มขับััเคล่ื่�อนยุทธุศาสัต้รช์าติ้

แผนิปฏิิรูปประเที่ศด้ำานิเศรษฐกิจ	ซึ่ึ�งการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

จะสันับัสันุนการเพื่ิ�มศักยภาพื่ในการแขั่งขัันขัองอุต้สัาห้กรรม

เศรษฐกิจดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทยแลื่ะเพื่ิ�มปัระสัิทธุิภาพื่ 

ทางเทคโนโลื่ย่	Big	Data

แผนิปฏิิรูปที่างด้ำานิสัู่งคม	 ซึ่ึ�งการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่จะต้้อง

ดำำาเนินการสันับัสันุนให้้องค์กรปักครองท้องถิึ�นม่ห้น้าท่�ในการ

เก็บัรกัษา	แลื่ะพื่ฒันาข้ัอมูลื่แลื่ะสัารสันเทศด้ำานสังัคม	รวมถึึงม่

การปัรบััปัรุงข้ัอมูลื่อย่างต่้อเน่�อง	เพื่่�อสัรา้งปัระสัทิธุภิาพื่ในการ

จัดำสัรรทรพัื่ยากร

แผนิปฏิิรูปการศึกษา	 ซึ่ึ�งการพัื่ฒนารัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่จะต้้อง 

ดำำาเนินการสันับัสันุนให้้ภาคการศึกษาพัื่ฒนาในส่ัวนขัอง 

การพื่ฒันาระบับัขัอ้มลูื่สัารสันเทศเพื่่�อการศึกษา

แผนิปฏิิรูปประเที่ศ	 โดำยการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่สัามารถึท่�

จะต้้องสันองต่้อแนวทางการปัฏิรูปัปัระเทศในด้ำานการบัรหิ้าร

ราชการแผ่นดิำน	ด้ำานเศรษฐกิจ	ด้ำานสังัคม	แลื่ะด้ำานการศกึษา

2.2.1

2.2.3

2.2.4

2.2.2

ความสำอดิคล้องเชื่ �อมโยงกับนโยบายและแผนร่ะดิบชื่าติที่ �เกั �ยวข้อง
CHA

PTER 2        /



16

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 6 การบูรหิารจัดำการในิภาครฐั การป้องกันิ

การที่่จรติิประพื่ฤติิมิชอบูและธรรมาภิบูาลในิสัู่งคมไที่ย ซึ่ึ�ง

การพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่จะม่การดำำาเนินการในส่ัวนขัองการ

ปัรบััปัรุงโครงสัรา้งห้น่วยงาน	บัทบัาท	ภารกิจ	แลื่ะคุณ์ภาพื่

บุัคลื่ากรภาครฐัให้้มค่วามโปัรง่ใสั	ทันสัมยั	คล่ื่องตั้ว	มข่ันาดำท่�

เห้มาะสัม	เกิดำความคุ้มค่า	รวมทั�งมก่ารเพื่ิ�มปัระสิัทธุภิาพื่	แลื่ะ

ยกระดัำบัการให้้บัรกิารสัาธุารณ์ะให้้ได้ำมาต้รฐานสัากลื่แลื่ะการ

ปัอ้งกันแลื่ะปัราบัปัรามการทจุรติ้แลื่ะปัระพื่ฤติ้มชิอบั

ย่ที่ธศาสู่ติร์ที่ี� 7 การพัื่ฒนิาโครงสู่ร้างพื่่�นิฐานิและระบูบู 

โลจิสู่ติิกสู่ ์ซึ่ึ�งการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่จะสันับัสันุนในสัว่นขัองการ

สัง่เสัรมิการใชเ้ทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่ในการสัรา้งมลูื่ค่าเพื่ิ�มทางธุุรกิจ

ย่ที่ธศาสู่ติรที์ี่� 8 การพื่ัฒนิาวิที่ยาศาสู่ติร ์ เที่คโนิโลยี วิจัย

และนิวัติกรรม ซึ่ึ�งการพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่สันับัสันุนการเพื่ิ�ม

ความสัามารถึในการปัระยุกต์้ใช้วิทยาศาสัต้ร์	 เทคโนโลื่ย่

แลื่ะนวัต้กรรม	 เพื่่�อยกระดัำบัความสัามารถึในการแขั่งขัันขัอง 

ภาคการผลิื่ต้แลื่ะบัรกิาร	รวมถึึงคุณ์ภาพื่ชว่ติ้ขัองปัระชาชน

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 2 การสู่รา้งความเปน็ิธรรมและลดำความเหล่�อม

ลำาในิสู่งัคม โดำยการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่จะสันับัสันุนแนวทาง

ในการดำำาเนินงานในส่ัวนขัองการกระจาย	การให้้บัรกิารภาครฐั 

ทั�งด้ำานการศึกษา	 สัาธุารณ์สุัขัแลื่ะสัวัสัดิำการท่�ม่คุณ์ภาพื่ 

ให้้ครอบัคลื่มุแลื่ะทั�วถึึง

แผนิพื่ฒันิาเศรษฐกิจและสู่งัคมแห่งชาติิ ฉบูบัูที่ี� 12	เปัน็กรอบั

แนวทางขัองการพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมขัองปัระเทศใน

ระยะเวลื่า	5	ปั	ีซึ่ึ�งการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่สัามารถึดำำาเนินการ

สันับัสันุนการพัื่ฒนาต้ามยุทธุศาสัต้รท์่�	6	การบัรหิ้ารจัดำการใน

ภาครฐั	การปัอ้งกันการทจุรติ้ปัระพื่ฤติ้มชิอบัแลื่ะธุรรมาภิบัาลื่ 

ในสัังคมไทย	 ยุทธุศาสัต้รท์่�	 7	 การพื่ัฒนาโครงสัรา้งพื่่�นฐาน

แลื่ะระบับัโลื่จิสัติ้กสั	์ยุทธุศาสัต้รท์่�	8	การพื่ฒันาวทิยาศาสัต้ร	์

เทคโนโลื่ย	่วิจัย	แลื่ะนวัต้กรรม	ยุทธุศาสัต้รท์่�	2	การสัรา้งความ

เปั็นธุรรม	แลื่ะลื่ดำความเห้ล่ื่�อมลื่ำาในสัังคมแลื่ะยุทธุศาสัต้รท์่�	 1	

การเสัรมิสัรา้งแลื่ะพื่ฒันาศกัยภาพื่ทนุมนุษย์

ย่ที่ธศาสู่ติรที์ี่� 1 การเสู่รมิสู่รา้งและพื่ฒันิาศกัยภาพื่ที่น่ิมน่ิษย ์

ซึ่ึ�งการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่สันับัสันุนแนวทางในการดำำาเนินงาน 

ในเร่�องขัองการยกระดัำบัคุณ์ภาพื่การศึกษาแลื่ะการเรย่นรู้

ต้ลื่อดำชว่ติ้

ย่ที่ธศาสู่ติรที์ี่� 5 การเสู่รมิสู่รา้งความมั�นิคงแห่งชาติิเพื่่�อการ

พื่ฒันิาประเที่ศสูู่่ความมั�งคั�งและยั�งยน่ิ	 โดำยการพัื่ฒนารฐับัาลื่

ดิำจิทัลื่มุ่งท่�จะให้้ปัระเทศไทยม่ความพื่รอ้มต่้อการรบััม่อภัย

คกุคาม	ทั�งภัยคุกคามทางทห้ารแลื่ะภัยคุกคามอ่�น	ๆ 	โดำยเฉพื่าะ

ภัยคุกคามทางไซึ่เบัอรแ์ลื่ะความปัลื่อดำภัยระบับัดิำจิทลัื่ภาครฐั

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.32.3.3
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2.3.4
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แผนิดิำจิที่ัลเพื่่�อเศรษฐกิจและสู่ังคม 	 ปัระกอบัไปัด้ำวย	

ยุทธุศาสัต้รท์่�	 4	 ปัรบััเปัล่ื่�ยนภาครฐัสัู่การเปั็นรฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	

ยุทธุศาสัต้ร์ท่�	 2	 ขัับัเคล่ื่�อนเศรษฐกิจด้ำวยเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่	

ยุทธุศาสัต้ร์ท่�	 3	 สัร้างสัังคมคุณ์ภาพื่ท่�ทั�วถึึงเท่าเท่ยมด้ำวย

เทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่	แลื่ะยุทธุศาสัต้รท์่�	5	พัื่ฒนากำาลัื่งคนให้้พื่รอ้ม

เขัา้สัูยุ่คเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมดิำจิทลัื่	

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 4 ปรบัูเปลี�ยนิภาครฐัสูู่่การเป็นิรฐับูาลดิำจิที่ัล  

ซึ่ึ�งจะต้้องม่การดำำาเนินงานในสั่วนขัองการจัดำให้้ม่บัริการ

อัจฉรยิะ	(Smart	Service)	ท่�ขัับัเคล่ื่�อนโดำยความต้้องการขัอง

ปัระชาชนห้รอ่ผู้ใช้บัรกิาร	 (Citizen	Driven)	การปัรบััเปัล่ื่�ยน

การทำางานภาครฐัด้ำวยเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่ให้้ม่ปัระสิัทธุภิาพื่แลื่ะ 

ธุรรมาภิบัาลื่	การสันับัสันุนให้้มก่ารเปิัดำเผยขัอ้มลูื่ท่�เปัน็ปัระโยชน์	

(Open	 Data)	 แลื่ะให้้ปัระชาชนม่สั่วนร่วมในกระบัวนการ

ทำางานขัองภาครฐั	 (Open	Government)	 นำาไปัสู่ัการเปั็น

ดิำจิทลัื่ไทยแลื่นด์ำ	การพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์บัรกิารพื่่�นฐานภาครฐั 

(Government	Service	Platform)

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 3 สู่รา้งสู่ังคมค่ณภาพื่ทีี่�ที่ั�วถึงเที่่าเที่ียมด้ำวย

เที่คโนิโลยดิีำจิที่ลั	ซึ่ึ�งจะต้้องมก่ารดำำาเนินการสัรา้งโอกาสั	แลื่ะ

ความเท่าเท่ยมในการเขั้าถึึง	 แลื่ะใช้ปัระโยชน์จากเทคโนโลื่ย่

ดิำจิทลัื่	การสัรา้งสั่�อ	คลัื่งสั่�อ	แลื่ะแห้ล่ื่งเรย่นรูดิ้ำจิทลัื่เพื่่�อการเรย่นรู ้

ต้ลื่อดำช่วติ้ท่�ปัระชาชนเขัา้ถึึงได้ำอยา่งสัะดำวก	การเพื่ิ�มโอกาสัใน

การเรย่นรู	้แลื่ะได้ำรบัับัรกิารการศึกษา	แลื่ะการเพื่ิ�มโอกาสัการ

ได้ำรบัับัรกิารทางการแพื่ทย์แลื่ะสัขุัภาพื่ท่�ทนัสัมยัทั�วถึึง

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 5 พื่ฒันิากำาลังคนิให้พื่รอ้มเขัา้สูู่่ย่คเศรษฐกิจและ

สู่งัคมดิำจิที่ลั	ซึ่ึ�งจะต้้องมก่ารดำำาเนินการในสัว่นขัองการพื่ฒันา

ทักษะด้ำานเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่ให้้แก่บุัคลื่ากรในต้ลื่าดำแรงงาน	 

ทั�งบุัคลื่ากรภาครฐัแลื่ะเอกชน	ทุกสัาขัาอาชพ่ื่	การสัง่เสัรมิการ

พื่ัฒนาทักษะ	ความเช่�ยวชาญเฉพื่าะด้ำานท่�รองรบััเทคโนโลื่ย่

ให้ม่ในอนาคต้	แลื่ะการพื่ัฒนาผู้บัรหิ้ารเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศ	

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 6 สู่รา้งความเช่�อมั�นิในิการใชเ้ที่คโนิโลยดิีำจิที่ลั 

ซึ่ึ�งจะต้้องม่การดำำาเนินการในส่ัวนขัองการจัดำให้้ม่ระบับันิเวศ

ท่�เห้มาะสัมต่้อการดำำาเนินธุุรกิจ	แลื่ะการปัรบััปัรุงคุณ์ภาพื่ชว่ติ้

ขัองปัระชาชน	 โดำยสัรา้งความมั�นคงปัลื่อดำภัยในการใช้งาน

เทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่ด้ำวยการกำาห้นดำมาต้รฐาน	กฎ	ระเบั่ยบั	แลื่ะ

กติ้กา	 ให้้ม่ความทันสัมัยแลื่ะม่ปัระสิัทธุิภาพื่	การดำำาเนินการ

ปัรบััปัรุงกฎห้มายท่�เก่�ยวขั้องกับัเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมดิำจิทัลื่ให้้

ม่ความทันสัมัยแลื่ะการสัรา้งความเช่�อมั�นในการใช้เทคโนโลื่ย่

ดิำจิทลัื่	แลื่ะการทำาธุุรกรรมออนไลื่น์

ย่ที่ธศาสู่ติรที์ี่� 2 ขัับูเคล่�อนิเศรษฐกิจด้ำวยเที่คโนิโลยีดิำจิที่ัล  

ซึ่ึ�งจะต้้องมก่ารดำำาเนินงานในสัว่นขัองการเพื่ิ�มขัด่ำความสัามารถึ

ในการแขัง่ขันัขัองภาคธุุรกิจ	เพื่่�อสัรา้งมลูื่ค่าเพื่ิ�มทางเศรษฐกิจ

แลื่ะสัง่เสัรมิขัด่ำความสัามารถึในการแขัง่ขันั	ด้ำวยการใชเ้ทคโนโลื่ย่

ดิำจิทลัื่ปัฏิรูปัการทำาธุุรกิจต้ลื่อดำจนห่้วงโซึ่ค่ณุ์ค่า	การเรง่รดัำการ

สัรา้งธุุรกิจเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่	 (Digital	Technology	Startup)	

เพื่่�อเปั็นฟันเฟืองสัำาคัญในการขัับัเคล่ื่�อนเศรษฐกิจดิำจิทัลื่	แลื่ะ

การพื่ฒันาอุต้สัาห้กรรมเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่ให้้มค่วามเขัม้แขัง็	แลื่ะ

สัามารถึแขัง่ขันัได้ำในอนาคต้

นโยบายและแผู้นรุะดัิบชื่าติิรุะดัิบท่�  3 ไดิ�แก่ั  
แผู้นดิิจิิทัลเพ่ั�อเศรุษฐกิัจิและสังคมท่�เป็นแผู้นท่�
ออกัแบบมาเพ่ั�อรุองรัุบกัารุพััฒนาเศรุษฐกิัจิและ
สังคมดิิจิิทัล  

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.4

3.1.5

3.1.3

3.
ความสำอดิคล้องเชื่ �อมโยงกับนโยบายและแผนร่ะดิบชื่าติที่ �เกั �ยวข้อง

CHA
PTER 2        /
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ประสิทัธิิภาพัการบัริหารจัดิการและ 
การเข้าถึุงการให้บัริการของภาค์รัฐ

ข่ดิค์วัามสามารถุ 
ในุการแข่งขันุ การพััฒนุา 

เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ิ

แผู้น
ยุทธศาสติร์ุ
ชื่าติิ 20 ปี

แผู้นแม่บทติาม
ยุทธศาสติร์ุชื่าติิ

แผู้นปฏิิรุ้ป
ปรุะเทศ

แผู้นพััฒนา
เศรุษฐกิัจิและ
สังคมแห่งชื่าติิ

แผู้นดิิจิิทัล
เพ่ั�อเศรุษฐกิัจิ 
และสังคม

ยุทธศาสติร์ุชื่าติิดิ�านกัารุปรัุบสมดุิล 
และพััฒนารุะบบกัารุบริุหารุจัิดิกัารุภาครัุฐ

1. ภาครฐัท่�ยดึำปัระชาชนเปัน็ศูนยก์ลื่าง	
2. ภาครฐับัรหิ้ารงานแบับับูัรณ์าการ
3. ภาครฐัมข่ันาดำเล็ื่กลื่ง	เห้มาะสัมกับัภารกิจ
4. ภาครฐัมค่วามทนัสัมยั
5. บุัคลื่ากรภาครฐัเปัน็คนด่ำแลื่ะเก่ง
6. ภาครฐัมค่วามโปัรง่ใสั

ยุทธศาสติร์ุชื่าติิดิ�านกัารุสรุ�าง 
ความสามารุถในกัารุแข่งขัน

1. อุต้สัาห้กรรมแลื่ะบัรกิารแห่้งอนาคต้
2. โครงสัรา้งพื่่�นฐาน	เช่�อมไทย	เช่�อมโลื่ก
3. พื่ฒันาเศรษฐกิจบันพื่่�นฐานผูป้ัระกอบัการยุคให้ม่

ปรุะเด็ินกัารุบริุกัารุปรุะชื่าชื่นและ
ปรุะสิทธิภาพัภาครัุฐ

ปรุะเด็ินแผู้นอุติสาหกัรุรุมและบริุกัารุแห่ง
อนาคติ และปรุะเด็ินโครุงสรุ�างพ่ั�นฐานฯ

1. แผนยอ่ยการพื่ฒันาบัรกิารปัระชาชน
2. แผนยอ่ยการปัรบััสัมดำลุื่ภาครฐั
3. แผนยอ่ยการพื่ฒันาระบับับัรหิ้ารงานภาครฐั
4. แผนยอ่ยการสัรา้งแลื่ะพัื่ฒนาบุัคลื่ากรภาครฐั

1. แผนยอ่ยอุต้สัาห้กรรมแลื่ะบัรกิารดิำจิทลัื่	 
ขัอ้มลูื่แลื่ะปัญัญาปัระดิำษฐ์

2. แผนยอ่ยการพื่ฒันาระบับันิเวศอุต้สัาห้กรรม 
แลื่ะบัรกิารแห่้งอนาคต้

3. แผนยอ่ยโครงสัรา้งพื่่�นฐานด้ำานดิำจิทลัื่
4. แผนยอ่ยการสัรา้งระบับันิเวศท่�เอ่�อ 

ต่้อการดำำาเนินธุุรกิจ

แผู้นปฏิิรุ้ปดิ�านกัารุปรัุบสมดุิลภาครัุฐ แผู้นปฏิิรุ้ปทางเศรุษฐกิัจิ
1. บัรกิารภาครฐั	สัะดำวก	รวดำเรว็	แลื่ะต้อบัโจทย์ชว่ติ้

ปัระชาชน
2. ระบับัขัอ้มลูื่ภาครฐัมม่าต้รฐาน	ทนัสัมยั	แลื่ะเช่�อม

โยงกัน
3. โครงสัรา้งภาครฐักะทดัำรดัำ	ปัรบััตั้วได้ำเรว็	แลื่ะระบับั

งานมผ่ลื่สัมัฤทธุิ�สังู	
4. กำาลัื่งคนภาครฐัมข่ันาดำท่�เห้มาะสัม	แลื่ะมส่ัมรรถึนะ

สังูพื่รอ้มขับััเคล่ื่�อนยุทธุศาสัต้รช์าติ้

1. อุต้สัาห้กรรมเศรษฐกิจดิำจิทลัื่

2. การเพื่ิ�มปัระสัทิธุภิาพื่ทางเทคโนโลื่ย	่Big	Data

ยุทธศาสติร์ุท่� 6 กัารุบริุหารุจัิดิกัารุในภาครัุฐ  
กัารุป้องกัันทุจิริุติมิชื่อบและธรุรุมาภิบาลใน
สังคมไทย

1. ลื่ดำสัดัำสัว่นค่าใชจ่้ายด้ำานบุัคลื่ากร	แลื่ะเพื่ิ�ม
ปัระสัทิธุภิาพื่การบัรหิ้ารจัดำการแลื่ะการให้้บัรกิาร
ขัองภาครฐั	แลื่ะปัระสิัทธุภิาพื่การปัระกอบัธุุรกิจ
ขัองปัระเทศ

2. เพื่ิ�มคะแนนดัำชน่การรบััรูก้ารทจุรติ้ให้้สังูขัึ�น

ยุทธศาสติร์ุท่� 7 กัารุพััฒนาโครุงสรุ�าง 
พ่ั�นฐานและรุะบบโลจิิสติิกัส์
การพื่ฒันาเศรษฐกิจดิำจิทลัื่

ยุทธศาสติร์ุท่� 8 กัารุพััฒนาวิทยาศาสติร์ุ 
เทคโนโลย่ วิจัิยและนวัติกัรุรุม
เพื่ิ�มความสัามารถึในการปัระยุกต์้ใชว้ทิยาศาสัต้ร	์
เทคโนโลื่ย	่แลื่ะนวัต้กรรม	เพื่่�อยกระดัำบัความสัามารถึ 
การแขัง่ขันัขัองภาคการผลิื่ต้แลื่ะบัรกิาร	แลื่ะคณุ์ภาพื่
ชวิ่ต้ขัองปัระชาชน

ยุทธศาสติร์ุท่� 4 ปรัุบเปล่�ยนภาครัุฐ 
ส่้กัารุเป็นรัุฐบาลดิิจิิทัล

1. จัดำให้้มบ่ัรกิารอัจฉรยิะ	(Smart	Service)	 
ท่�ขับััเคล่ื่�อนโดำยความต้้องการขัองปัระชาชน 
ห้รอ่ผูใ้ชบ้ัรกิาร	(Citizen	Driven)

2. ปัรบััเปัล่ื่�ยนการทำางานภาครฐัด้ำวยเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่	
ให้้มป่ัระสัทิธุภิาพื่แลื่ะธุรรมาภิบัาลื่

3. สันับัสันุนให้้มก่ารเปิัดำเผยขัอ้มลูื่ท่�เปัน็ปัระโยชน์	
(Open	Data)	แลื่ะให้้ปัระชาชนมส่ัว่นรว่มใน	
กระบัวนการทำางานขัองรฐั	(Open	Government)	
นำาไปัสัูก่ารเปัน็ดิำจิทลัื่ไทยแลื่นด์ำ

4. พื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์บัรกิารพื่่�นฐานภาครฐั	 
(Government	Service	Platform)

ยุทธศาสติร์ุท่� 2 ขับเคล่�อนเศรุษฐกิัจิ 
ดิ�วยเทคโนโลย่ดิิจิิทัล

1. เพื่ิ�มขัด่ำความสัามารถึในการแขัง่ขันัขัองภาคธุุรกิจ	 
เพื่่�อสัรา้งมลูื่ค่าเพื่ิ�มทางเศรษฐกิจ	แลื่ะสัง่เสัรมิ 
ขัด่ำความสัามารถึในการแขัง่ขันัด้ำวยการใชเ้ทคโนโลื่ย่
ดิำจิทลัื่ปัฏิรูปัการทำาธุุรกิจต้ลื่อดำห่้วงโซึ่ค่ณุ์ค่า

2. เรง่สัรา้งธุุรกิจเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่	(Digital	 
Technology	Startup)	เพื่่�อให้้เปัน็ฟนัเฟอืงสัำาคัญ 
ในการขับััเคล่ื่�อนเศรษฐกิจดิำจิทลัื่

3. พื่ฒันาอุต้สัาห้กรรมเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่ให้้ม่ 
ความเขัม้แขัง็แลื่ะสัามารถึแขัง่ขันัได้ำในอนาคต้
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ค์วัามเท่ัาเท่ัยมและ 
ค์วัามเสมอภาค์ของสังค์ม

การพััฒนุาทัรัพัยากรมนุุษย์
ของประเทัศ

ยุทัธิศาสตร์ชาติ 
ด้ิานุค์วัามมั�นุค์ง 

ยุทธศาสติร์ุชื่าติิ ดิ�านกัารุสรุ�าง
โอกัาสและความเสมอภาคทางสังคม

1. การลื่ดำความเห้ล่ื่�อมลื่ำา	สัรา้งความเปัน็
ธุรรมในทุกมติิ้

2. การกระจายศูนยก์ลื่างความเจรญิทาง
เศรษฐกิจ	สังัคม	แลื่ะเทคโนโลื่ย่

3. การเสัรมิสัรา้งพื่ลัื่งทางสังัคม

ยุทธศาสติร์ุชื่าติิดิ�านกัารุพััฒนา 
และเสริุมสรุ�างศักัยภาพั
ทรัุพัยากัรุมนุษย์

1. ปัฏิรูปักระบัวนการเรย่นรูท้่�ต้อบัสันองต่้อ
การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งในศต้วรรษท่�	21

2. การเสัรมิสัรา้งให้้คนไทยมส่ัขุัภาวะท่�ด่ำ

ยุทธศาสติร์ุชื่าติิดิ�านความมั�นคง 

1. การปัอ้งกันแลื่ะแก้ไขัปัญัห้าท่�ม่ผลื่กระทบั
ต่้อความมั�นคง

2. การพื่ฒันาศกัยภาพื่ขัองปัระเทศให้้พื่รอ้ม
เผชิญภัยคกุคามท่�กระทบัต่้อความมั�นคง	
ขัองชาติ้

ปรุะเด็ินความเสมอภาคและหลักั
ปรุะกัันทางสังคม

ปรุะเด็ินกัารุพััฒนากัารุเรุ่ยนรุ้� ปรุะเด็ินความมั�นคง

แผนย่อยมาต้รการแบับัเจาะจงกลืุ่่มเปัา้ห้มาย 
เพื่่�อแก้ปัญัห้าเฉพื่าะกลืุ่่ม

แผนยอ่ยการสัรา้งสัภาพื่แวดำล้ื่อมท่�เอ่�อต่้อการ
พื่ฒันาแลื่ะเสัรมิสัรา้งศกัยภาพื่มนุษย์

1. แผนยอ่ยการปัอ้งกันแลื่ะแก้ไขัปัญัห้าท่�ม่ 
ผลื่กระทบัต่้อความมั�นคง

2. แผนยอ่ยการพื่ฒันาศกัยภาพื่ขัองปัระเทศ
ให้้พื่รอ้มเผชญิภัยคกุคามท่�กระทบัต่้อ
ความมั�นคงขัองชาติ้

แผู้นปฏิิรุ้ปดิ�านสังคม แผู้นปฏิิรุ้ปกัารุศ่กัษา

1. การปัระสัานโครงการสัวสััดิำการในปัจัจบุันั

2. การจัดำการข้ัอมลูื่แลื่ะองค์ความรูด้้ำานสังัคม

การปัฏิรูปัการศกึษาแลื่ะการเรย่นรู ้
โดำยการพื่ลิื่กโฉมด้ำวยระบับัดิำจิทลัื่

ยุทธศาสติร์ุท่� 2 กัารุสรุ�างความ
เป็นธรุรุมและลดิความเหล่�อมลำ�าใน 
สังคม วิทยาศาสติร์ุ เทคโนโลย่วิจัิย
และนวัติกัรุรุม

ยุทธศาสติร์ุท่� 1 กัารุเสริุมสรุ�างและ
พััฒนาศักัยภาพัทุนมนุษย์

ยุทธศาสติร์ุท่� 5 กัารุเสริุมสรุ�าง
ความมั�นคงแห่งชื่าติิเพ่ั�อกัารุ
พััฒนาปรุะเทศส่้ความมั�งคั�งและ
ยั�งย่น 

เพื่ิ�มโอกาสัการเขัา้ถึึงบัรกิารพื่่�นฐานทางสังัคม
ขัองภาครฐั

คนไทยมก่ารศกึษาท่�มค่ณุ์ภาพื่ต้ามมาต้รฐาน
สัากลื่แลื่ะมค่วามสัามารถึ	เรย่นรูด้้ำวยต้นเอง
อยา่งต่้อเน่�อง

ปัระเทศไทยม่ความพื่รอ้มต่้อการรบััม่อ 
ภัยคุกคาม	ทั�งภัยคุกคามทางทห้ารแลื่ะ 
ภัยคุกคามอ่�น	ๆ

ยุทธศาสติร์ุท่� 3 สรุ�างสังคม
คุณภาพัท่�ทั�วถ่งเท่าเท่ยมดิ�วย
เทคโนโลย่ดิิจิิทัล

ยุทธศาสติร์ุท่� 5 พััฒนากัำาลังคนให�
พัรุ�อมเข�าส่้ยุคเศรุษฐกิัจิและสังคม
ดิิจิิทัล

ยุทธศาสติร์ุท่� 6 สรุ�างความเช่ื่�อมั�น
ในกัารุใชื่�เทคโนโลย่ดิิจิิทัล

1. สัรา้งโอกาสัแลื่ะความเทา่เทย่มในการ 
เขัา้ถึึง	แลื่ะใชป้ัระโยชน์จากเทคโนโลื่ย่
ดิำจิทลัื่

2. สัรา้งสั่�อ	คลัื่งสั่�อ	แลื่ะแห้ล่ื่งเรย่นรูดิ้ำจิทลัื่
เพื่่�อการเรย่นรูต้้ลื่อดำชว่ติ้ท่�ปัระชาชนเขัา้ถึึง
ได้ำอยา่งสัะดำวก

3. เพื่ิ�มโอกาสัในการเรย่นรูแ้ลื่ะได้ำรบัับัรกิาร
การศกึษาฯ

4. เพื่ิ�มโอกาสัการได้ำรบัับัรกิารทางการแพื่ทย์
แลื่ะสุัขัภาพื่ท่�ทันสัมยัทั�วถึึงฯ

1. พื่ฒันาทกัษะด้ำานเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่ให้้แก่
บุัคลื่ากรในต้ลื่าดำแรงงาน	ทั�งบุัคลื่ากร
ภาครฐัแลื่ะเอกชน	ทกุสัาขัาอาชพ่ื่

2. สัง่เสัรมิการพื่ฒันาทกัษะ	ความเช่�ยวชาญ
เฉพื่าะด้ำานท่�รองรบััเทคโนโลื่ยใ่ห้มใ่น
อนาคต้

3. พื่ฒันาผูบ้ัรหิ้ารเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศ

1. จัดำให้้มร่ะบับันิเวศท่�เห้มาะสัมต่้อการ
ดำำาเนินธุุรกิจแลื่ะการปัรบััปัรุงคุณ์ภาพื่
ชวิ่ต้ขัองปัระชาชน		โดำยสัรา้งความมั�นคง
ปัลื่อดำภัยในการใชง้านเทคโนโลื่ย่ดิำจิทลัื่
ด้ำวยการกำาห้นดำมาต้รฐาน	กฎ	ระเบัย่บั
แลื่ะกติ้กา	ให้้มค่วามทนัสัมัยแลื่ะม่
ปัระสัทิธุภิาพื่

2. ปัรบััปัรุงกฎห้มายท่�เก่�ยวขัอ้งกับัเศรษฐกิจ
แลื่ะสังัคมดิำจิทลัื่ให้้มค่วามทนัสัมยั

3. สัรา้งความเช่�อมั�นในการใชเ้ทคโนโลื่ย่
ดิำจิทลัื่แลื่ะการทำาธุุรกรรมออนไลื่น์
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การพััฒนุารัฐบัาลดิิจิทััล
ของประเทัศไทัยและต่างประเทัศ

กัารุพััฒนารัุฐบาลดิิจิิทัลในต่ิางปรุะเทศ 

ปััจจุบัันนานาปัระเทศต้ระห้นักถึึงความสัำาคัญในการนำา

เทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มาปัระยุกต์้ใช้ในการพัื่ฒนาปัระเทศแลื่ะได้ำม่

การรเิริ�มพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ขัึ�น	ซึ่ึ�งการศกึษาวสิัยัทศัน์	นโยบัาย

แลื่ะแผนการดำำาเนินงานการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ในต่้างปัระเทศ

ท่�ปัระสับัความสัำาเรจ็สัามารถึนำามาใชเ้ปัน็แนวทางในการกำาห้นดำ

กรอบัแลื่ะทิศทางการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทยได้ำ	

ดัำงนั�น	 จึงได้ำทำาการคัดำเล่ื่อกปัระเทศท่�ม่ความแต้กต่้างกันใน

เชงิพื่่�นท่�	เพื่่�อให้้เห็้นถึึงทศิทางการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ท่�ห้ลื่าก

ห้ลื่ายในแต่้ลื่ะบัรบิัท	ปัระกอบัด้ำวย	4	ปัระเทศ	ค่อ	ราชอาณ์าจักร

เดำนมารก์	สัาธุารณ์รฐัสิังคโปัร	์สัห้ราชอาณ์าจักร	แลื่ะสัาธุารณ์รฐั

เกาห้ล่ื่	ซึ่ึ�งสัามารถึสัรุปัการพัื่ฒนาท่�สัำาคัญได้ำดัำงต่้อไปัน่�

• การจัดำที่ำาขัอ้มูลดิำจิที่ลั	 โดำยรวบัรวมแลื่ะปัรบััเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่

ภาครฐัให้้อยูใ่นรูปัแบับัดิำจิทลัื่	 เพื่่�อนำามาใชป้ัระโยชน์	แลื่ะ

พื่ฒันาบัรกิารปัระชาชนแลื่ะภาคธุุรกิจ

• การปรับูปร่งกระบูวนิการภาครัฐ ท่� ม่การกำาห้นดำ 

รูปัแบับัการทำางานระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐั	แลื่ะบัทบัาท

การสันับัสันุนขัองห้น่วยงานกลื่าง	 โดำยการนำาระบับัดิำจิทลัื่

มาลื่ดำขัั�นต้อน	 ลื่ดำกระบัวนการทำางาน	 ลื่ดำงานเอกสัาร	

แลื่ะม่การจัดำลื่ำาดัำบัการปัรับัปัรุงต้ามความสัำาคัญขัอง

กระบัวนงาน	 แลื่ะจัดำกลืุ่่มความสัำาคัญขัองห้น่วยงาน 

ท่�ให้้บัรกิาร	 เพื่่�อให้้เกิดำกระบัวนงานท่�เปัน็ไปัต้ามมาต้รฐาน

บันพื่่�นฐานความปัลื่อดำภัยแลื่ะม่จรยิธุรรมภายใต้้กรอบั

ธุรรมาภิบัาลื่	 ซึ่ึ�งห้ลื่ายปัระเทศมุ่งเน้นการดำำาเนินงาน

แบับั	 Agile	 เพื่่�อให้้เกิดำความย่ดำห้ยุ่นในการทำางาน 

• การพื่ัฒนิาบูรกิารดิำจิที่ัล ท่�มุ่งเน้นการให้้บัรกิารดิำจิทัลื่

ภาครฐัท่�งา่ย	สัะดำวก	รวดำเรว็	ปัลื่อดำภัย	แลื่ะม่คณุ์ภาพื่สูัง 

อ่กทั�ง	 ต้้องม่ความน่าเช่�อถ่ึอ	ย่ดำห้ยุ่น	 แลื่ะม่ความมั�นคง

ปัลื่อดำภัยจากการคกุคามทางไซึ่เบัอร	์ เปัน็มติ้รกับัปัระชาชน 

แลื่ะเอ่�อต่้อการเติ้บัโต้ขัองภาคธุุรกิจ	โดำยยึดำห้ลัื่กปัระชาชน

เปัน็ศูนย์กลื่าง	(Citizen	Centric)	

1.
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• การปรบัูปร่งเคร่�องมอ่ กลไกและกฎหมาย โดำยจัดำเต้รย่ม

เคร่�องม่อดิำจิทลัื่เพื่่�อสันับัสันุนการดำำาเนินงานขัองเจ้าห้น้าท่�

ภาครัฐ	 เพื่่�อส่ังเสัริมให้้เกิดำความร่วมม่อในการดำำาเนิน

โครงการรว่มกับัภาคเอกชนแลื่ะสัถึาบัันวิจัยท่�ม่ศักยภาพื่	

(Public–Private	Partnerships:	PPPs)	รวมถึึงการให้้ความ

สัำาคัญในการปัรบััปัรุงแลื่ะแก้ไขักฎห้มายท่�เปัน็อุปัสัรรคใน

การดำำาเนินงานแบับัดิำจิทลัื่	

• การเปิดำเผยขั้อมูลและการมีสู่่วนิร่วมขัองประชาชนิ  

โดำยให้้ความสัำาคัญกับัการเปิัดำเผยขั้อมูลื่ภาครฐัเพื่่�อสัรา้ง

ความโปัรง่ใสั	รวมถึึงการสัรา้งสัภาพื่แวดำล้ื่อม	(Ecosystem) 

ให้ม่ท่�ภาครัฐ	 ภาคธุุรกิจ	 แลื่ะภาคปัระชาชนสัามารถึ 

ร่วมม่อกันได้ำแลื่ะม่การรับัฟังความเห็้นจากปัระชาชน

เพื่่�อสัร้างแลื่ะพื่ัฒนานวัต้กรรมบัริการท่� ด่ำขัึ�นร่วมกับั 

ภาคปัระชาชน	(Co-creating)		

• การเช่�อมโยงและแลกเปลี�ยนิขัอ้มูลระหว่างหน่ิวยงานิภาครฐั 

โดำยสัง่เสัรมิให้้มก่ารเช่�อมโยงแลื่ะการบูัรณ์าการระบับัดิำจิทลัื่

ผา่นเทคโนโลื่ยส่ัำาคัญต่้าง	ๆ	เชน่	AI	แลื่ะ	IoT	เพื่่�อให้้เกิดำการ

แลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่ระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐั	แลื่ะสัามารถึนำา

ไปัพื่ฒันาบัรกิารสัาธุารณ์ะได้ำ

• การพื่ัฒนิาและบููรณาการแพื่ลติฟอร์มดิำจิที่ัลภาครัฐ 

มูุง่เน้่น่การบูรณาการบรกิารภาครฐัและการพัฒัน่าต่้อยอดำ

ระบบบรกิาร ณ จดุำเด่ำยว (One-Stop Service) ผา่น่ระบบ

ดิำจิที่ลัโดำยเปิน็่กระบวน่การตั้�งแต่้ต้้น่จน่จบ (End - to - End 

Process) การพััฒน่าระบบยน่่ยัน่ตั้วต้น่ (Digital ID) เพั่�อ

อำาน่วยความูสะดำวกปิระชื่าชื่น่และผู้ปิระกอบการใน่การ

ดำำาเนิ่น่การด้ำาน่ธุิรกรรมู การสรา้งแพัลต้ฟอรม์ูกลางสำาหรบั

การบรกิารปิระชื่าชื่น่ รวมูถึึงการพัฒัน่าแพัลต้ฟอรม์ูพั่�น่ฐาน่

ที่่�หน่่วยงาน่ภาครฐัสามูารถึใชื่้งาน่รว่มูกัน่ได้ำ การพััฒน่า

มูาต้รฐาน่รว่มู การใชื่ ้Open Source Framework และการ

ใชื่้ Open ซอฟท์ี่แวร ์ ซึ�งมู่ความูจำาเปิ็น่ต้้องมู่การปิระกาศู

มูาต้รฐาน่และแน่วที่างดำำาเนิ่น่งาน่สำาหรบัการปิระยุกต์้ใชื่้

แพัลต้ฟอรม์ูดิำจิที่ลัใน่แผน่งาน่ระดัำบชื่าติ้

• การพัื่ฒนิาบู่คลากรที่ั�งในิด้ำานิทัี่กษะและทัี่ศนิคติิ  

โดำยยกระดัำบับุัคลื่ากรด้ำานดิำจิทัลื่ให้้เท่าทันต่้อนวัต้กรรม	

พื่ัฒนาผู้ เช่� ยวชาญด้ำานเทคนิคขัั�นสัูง 	 การแต่้งตั้� ง	

Chief	Digital	Strategy	Officers	จากกระทรวงต่้าง	ๆ 

เพ่ื่�อดำำาเนินการต้ามแผน	 รวมถึึงส่ังเสัริมให้้บุัคลื่ากร

ม่ทัศนคติ้ด้ำานดิำจิทัลื่ท่� ด่ำ ในการเสันอความคิดำแลื่ะ 

รูปัแบับัการทำางานให้ม่	 ๆ	 แลื่ะสันับัสันุนให้้ผู้เช่�ยวชาญ

ท่�ไม่ใช่สัายงานดิำจิทัลื่เขั้าใจถึึงความเปั็นไปัได้ำในการ

ทำางานในรูปัแบับัให้ม่	 ห้รอ่ในรูปัแบับัท่�แต้กต่้างจากเดิำม 

ต้ลื่อดำจนการปัลืู่กฝัังการเร่ยนรู้	 best	 practice	 ขัอง 

ต่้างปัระเทศ	 เพื่่�อนำามาพื่ฒันาบัรกิารภาครฐัอยา่งต่้อเน่�อง 
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Citizen Platform 

Data Exchange Platform 

e-Authentication

e-Procurement

Crowdsourcing 

Business Platform  

Open Data Platform

 ที่ั�งนีิ� จากการศกึษาประเที่ศผูน้ิำาในิการพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลั ประกอบูกับูการศกึษาแนิวที่างการพื่ฒันิา
รฐับูาลดิำจิที่ลัอีกกว่า 20 ประเที่ศ มข้ีัอสัู่งเกติที่ี�น่ิาสู่นิใจ ค่อ การพื่ฒันิารฐับูาลดิำจิที่ลัขัองประเที่ศต่ิาง ๆ มคีวาม
สู่อดำคล้องและเปน็ิไปในิที่ศิที่างเดีำยวกันิ แติกต่ิางเพื่ยีงการประย่กต์ิใชเ้ที่คโนิโลยแีละแนิวที่างการดำำาเนิินิงานิ 
ซึ่ึ�งการพัื่ฒนิารฐับูาลดิำจิที่ลัขัองนิานิาประเที่ศ สู่ามารถสู่ร่ปการดำำาเนิินิงานิภายใต้ิโครงการเชงิบููรณาการเปน็ิ  
7 โครงการหลักสู่ำาคัญได้ำดัำงนีิ� (สู่ำานัิกงานิคณะกรรมการดิำจิที่ลัเพื่่�อเศรษฐกิจและสู่งัคมแห่งชาติิ, 2562) 

แพื่ลื่ต้ฟอรม์กลื่างท่�รวบัรวมขัอ้มลูื่แลื่ะงานบัรกิารต่้าง	ๆ 
เพื่่�อปัระชาชน	 โดำยบูัรณ์าการระห้ว่างห้น่วยงาน	
สัามารถึห้าข้ัอมูลื่สัำาห้รบััการดำำาเนินช่วิต้	 รวมถึึงทำา
ธุุรกรรมออนไลื่น์ไวใ้นเวบ็ัไซึ่ต์้เด่ำยวกัน	 เพื่่�อให้้สัะดำวก
ต่้อการเขัา้ถึึงข้ัอมูลื่แลื่ะบัรกิารขัองภาครฐั

ระบับัการแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมลูื่ระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐั	
เพื่่�อการแลื่กเปัล่ื่�ยนท่�รวดำเรว็	 ถูึกต้้อง	แลื่ะน่าเช่�อถ่ึอ	
โดำยอาจเปัน็การเก็บัขัอ้มลูื่ไวใ้นฐานขัอ้มลูื่กลื่าง	ห้รอ่ 
แลื่กเปัล่ื่�ยนโดำยต้รง	ซึ่ึ�งห้น่วยงานสัามารถึนำาขัอ้มลูื่ท่�ได้ำ
รบััการอนุมติั้ไปัใชต่้้อ	เชน่	นำาไปัใชก้รอกขัอ้มูลื่อัต้โนมัติ้	
ห้รอ่นำาไปัเผยแพื่รบ่ัน	Open	Data	Platform	ได้ำ

ระบับัการลื่งทะเบัย่น	การยน่ยนัตั้วต้น	แลื่ะการระบุั
สัิทธุิการเขั้าถึึงข้ัอมูลื่เม่�อต้้องการใช้บัรกิารภาครฐั
ผา่นระบับัออนไลื่น์ได้ำทกุบัรกิารแทนการสัรา้งบัญัช่
ให้ม่ทกุครั�งท่�ต้้องการทำาธุุรกรรมออนไลื่น์กับัภาครฐั	
ทำาให้้เจ้าขัองบัญัชส่ัามารถึเพื่ิ�มเติ้ม	ห้รอ่แก้ไขัขัอ้มลูื่
สัว่นบุัคคลื่ได้ำต้ลื่อดำเวลื่า	อ่กทั�งระบับัจะทำาการอัพื่เดำต้
ขั้อมูลื่ท่�ม่การเปัล่ื่�ยนแปัลื่งไปัยังห้น่วยงานภาครฐั 
ท่�เก่�ยวขั้องทุกห้น่วยงาน	 เปั็นการลื่ดำขัั�นต้อนในการ
ทำางานซึ่ำาซ้ึ่อน

เว็บัไซึ่ต์้กลื่างสัำาห้รับัรวบัรวมการจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง	
ม่แค็ต้ต้าล็ื่อกสิันค้าแลื่ะงานบัริการให้้เล่ื่อกซึ่่�อ	
พื่รอ้มให้้ขัอ้มลูื่เก่�ยวกับัสันิค้า	 โดำยแบัง่เปัน็ห้มวดำห้มู ่
ได้ำแก่ 	 ด้ำานเทคโนโลื่ย่ 	 ด้ำานอสัังห้าริมทรัพื่ย	์ 
ด้ำานการท่องเท่�ยว	 ด้ำานกฎห้มาย	แลื่ะสัำาห้รบััธุุรกิจ
ขันาดำยอ่ม	 (SMEs)	ทำาให้้ห้น่วยงานภาครฐัสัามารถึ
ค้นห้าแลื่ะจัดำซึ่่�อสันิค้าแลื่ะบัรกิารท่�มค่ณุ์ภาพื่ได้ำอยา่ง
สัะดำวกในราคาท่�คุม้ค่า

เวบ็ัไซึ่ต์้กลื่างขัองภาครฐัใชเ้ปัน็ช่องทางออนไลื่น์อย่าง
เปัน็ทางการ	 เพื่่�อการแลื่กเปัล่ื่�ยน	รบััฟงัความคิดำเห็้น
แลื่ะข้ัอเสันอแนะขัองปัระชาชน	แลื่ะภาคธุุรกิจ	ทั�งในมิติ้
ขัองการรว่มกันออกแบับับัรกิารแลื่ะการรว่มกันจัดำทำา
ขัอ้เสันอแนะเชงินโยบัาย	

แพื่ลื่ต้ฟอรม์กลื่างท่�รวบัรวมข้ัอมลูื่แลื่ะงานบัรกิารต่้าง														ๆ  
เพื่่�อภาคธุุรกิจ	 โดำยบูัรณ์าการระห้ว่างห้น่วยงาน 
สัามารถึห้าขั้อมูลื่สัำาห้รบััการดำำาเนินธุุรกิจ	 รวมถึึง
ธุุรกรรมออนไลื่น์ไวใ้นเวบ็ัไซึ่ต์้เด่ำยวกัน	 เพื่่�อให้้สัะดำวก
ต่้อการเขัา้ถึึงข้ัอมูลื่แลื่ะบัรกิารขัองภาครฐั

แพื่ลื่ต้ฟอร์มกลื่างท่�รวบัรวม	 แลื่ะเผยแพื่ร่ขั้อมูลื่
จากทุกห้น่วยงานภาครฐัไว้ในเว็บัไซึ่ต์้เด่ำยวกัน	 โดำย
ม่วัต้ถุึปัระสังค์เพื่่�อให้้ภาคปัระชาชนแลื่ะภาคธุุรกิจ
นำาขั้อมูลื่ไปัพื่ัฒนา	ห้รอ่คิดำค้นต่้อยอดำธุุรกิจขัองต้น	 
รวมทั�งเปั็นการเพื่ิ�มศักยภาพื่การใช้ขั้อมูลื่	 การเก็บั
รวบัรวมข้ัอมูลื่	แลื่ะการแบัง่ปันัข้ัอมูลื่รว่มกัน

วิเคร่าะห์สำถานกัาร่ณ์
ของกัาร่พั

ฒ
นาร่ฐบาลดิจิที่ล

CHA
PTER 3        /
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พััฒนาการรัฐบาลดิิจิิทััลของประเทัศไทัย ประเที่ศไที่ย 

เล็งเห็นิความสู่ำาคัญในิการนิำาเที่คโนิโลยีสู่ารสู่นิเที่ศและการ

สู่่�อสู่าร รวมถึงเที่คโนิโลยดิีำจิที่ลัที่ี�มีผลต่ิอการพื่ฒันิาเศรษฐกิจ

และสู่งัคมขัองประเที่ศ มาสู่ง่เสู่รมิ และสู่นัิบูสู่น่ินิการบูรหิารงานิ 

ภาพัทั่� 1 วิวฒันาการการพัฒันารฐับาลดิิจิิทัลัของประเทัศไทัย

2.
หน่ิวยงานิภาครัฐและการให้บูริการประชาชนิมาอย่าง 

ต่ิอเน่ิ�อง ดัำงสู่ะที่อ้นิให้เห็นิได้ำจากการพื่ฒันิาที่างด้ำานิกฎหมาย  

การปรบัูเปลี�ยนิโครงสู่รา้งเชงิองค์กร การจัดำที่ำาแผนิระดัำบูชาติิ

และการดำำาเนิินิโครงการสู่ำาคัญต่ิาง ๆ 

e-GP
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ปรับัปรุังจาก: สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รัฐับ�ลดิิจิิทัลั (2562) และข้อ้เสำนัอแนัะจิ�กคณะอนุักรัรัมก�รัด้ิ�นัก�รัปรับัสำมดุิลและพัฒันั�รัะบบก�รับรัหิ�รัจัิดิก�รัภ�ค

รัฐัและคว�มมั�นัคง ครัั�งทั่� 3/2563 เม่�อวนััทั่� 23 มิถุุนั�ยนั 2563

e-GP
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	 โดำยในปีั	 พื่.ศ.	 2538	 ปัระเทศไทยได้ำจัดำทำา	 แลื่ะ

ปัระกาศใช้นโยบัายเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศ	 (IT2000)	 แลื่ะ	 

ปัี	 พื่.ศ.	 2540	 ม่การปัระกาศใช้	 พื่.ร.บั.	 ขั้อมูลื่ข่ัาวสัารขัอง

ราชการ	พื่.ศ.	2540	ท่�มุ่งเน้นให้้ภาครฐัเปิัดำเผยข้ัอมลูื่เพ่ื่�อสัรา้ง

ความโปัรง่ใสั	แลื่ะให้้ปัระชาชนได้ำรบััทราบัขั้อมูลื่ขั่าวสัารการ

ดำำาเนินงานขัองภาครฐั	ปัระกอบักับัแผนพัื่ฒนาเศรษฐกิจแลื่ะ

สังัคมแห่้งชาติ้	ฉบับััท่�	8	(พื่.ศ.	2540-2544)	ท่�ให้้ความสัำาคัญ

กับัการพัื่ฒนาโครงสัรา้งพ่ื่�นฐานด้ำานระบับัส่ั�อสัารโทรคมนาคม

แลื่ะเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศ	 เพื่่�อยกระดัำบัคุณ์ภาพื่ช่วิต้ขัอง

ปัระชาชน	 แลื่ะเพื่ิ�มปัระสัิทธุิภาพื่การผลิื่ต้	 โดำยในช่วงเวลื่า 

ดัำงกล่ื่าวม่การดำำาเนินงานท่�สัำาคัญ	ได้ำแก่	การพื่ัฒนาเครอ่ขั่าย

ไทยสัาร	ระบับัเครอ่ขัา่ยสัารสันเทศขัองภาครฐั	(Government	

Information	Network:	 GIN)	 ระบับับัรกิารสั่บัค้นทะเบั่ยน

พื่าณิ์ชย์แลื่ะงบัดำลุื่ออนไลื่น์	ระบับัฝัาก-ถึอนเงนิแบับัต่้างสัาขัา	

การซึ่่�อ–ขัายห้ลัื่กทรพัื่ย์ออนไลื่น์	 แลื่ะการเริ�มใช้บััต้รปัระจำา

ตั้วปัระชาชนอิเล็ื่กทรอนิกสั์แบับัอเนกปัระสังค์	 (Smart	Card) 

 ต่้อมารัฐบัาลื่ให้้ความสัำาคัญกับัการพัื่ฒนาธุุรกรรม

อิเล็ื่กทรอนิกส์ับันพื่่�นฐานขัองความมั�นคงแลื่ะปัลื่อดำภัยสัำาห้รบัั

ให้้บัรกิารปัระชาชน	 จึงม่การปัระกาศใช้	พื่.ร.บั.	 ว่าด้ำวยธุุรกรรม

อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 พื่.ศ.	 2544	 พื่.ร.ฏ.	 กำาห้นดำห้ลัื่กเกณ์ฑ์์แลื่ะ

วิธุ่การในการทำาธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกส์ัภาครัฐ	 พื่.ศ.	 2549	 

พื่ . ร . บั . 	 ว่ า ด้ำ ว ยก า รก ร ะทำา ผิ ดำ เ ก่� ย ว กั บัคอมพื่ิ ว เ ต้อ ร	์ 

พื่.ศ.	 2550	พื่.ร.บั.	 ว่าด้ำวยธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (ฉบัับัท่�	 2)	 

พื่.ศ . 	 2551 	 แลื่ะพื่รฏ. 	 ว่ า ด้ำวยวิธุ่การแบับัปัลื่อดำภัยใน

การทำาธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกสั์	 พื่.ศ.	 2553	 ต้ามลื่ำาดัำบั	 

โดำยม่สัำานักงานคณ์ะกรรมการธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	

ห้ร่อสัำานักงานพื่ัฒนาธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	 (สัพื่ธุอ.)	 

ในปััจจุบััน	ทำาห้น้าท่�วางนโยบัายการสั่งเสัรมิแลื่ะพื่ัฒนาธุุรกรรม

ทางอิเล็ื่กทรอนิกสั์	 ซึ่ึ�งในช่วงเวลื่าดัำงกล่ื่าว	แผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจ

แลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้	ฉบับััท่�	 9	 (พื่.ศ.	2545-2549)	 ได้ำกำาห้นดำให้้ม่

การยกระดัำบัการพื่ัฒนา	 แลื่ะการใช้เทคโนโลื่ย่สัารสันเทศ	 แลื่ะ 

การส่ั�อสัาร	 ปัระกอบักับัแผนแม่บัทเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศ	 แลื่ะ

การส่ั�อสัาร	 (ฉบัับัท่�	 1)	พื่.ศ.	 2545-2549	 ได้ำมุ่งเน้นการพัื่ฒนา

บัรกิารอิเล็ื่กทรอนิกสั์ในด้ำานต่้าง	 ๆ	 เช่น	 ระบับัห้นังสั่อเดิำนทาง

อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (e-Passport)	 ระบับัชำาระภาษ่ออนไลื่น์ท่� 

เช่�อมโยงกับัเลื่ขัปัระจำาตั้วปัระชาชน	13	ห้ลัื่ก	แลื่ะระบับับัรหิ้ารการ

เงนิการคลัื่งภาครฐั	(GFMIS)	รวมถึึงการรเิริ�มโครงการสัำาคัญต่้าง	ๆ 	

ได้ำแก่	โครงการพัื่ฒนาระบับัจัดำซึ่่�อจัดำจ้างภาครฐัด้ำวยอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	

(e-Government	 Procurement:	 e-GP)	 โครงการจัดำตั้�งศูนย์ 

แลื่กเปัล่ื่�ยนขั้อมูลื่ภาครัฐ	 (Government	 Data	 Exchange 

:	GDX)	 โครงการพัื่ฒนาแลื่ะจัดำทำามาต้รฐานซึ่อฟต์้แวรก์ลื่างเพื่่�อ

การบัรหิ้ารขัองภาครฐั	 (ระบับั	 back	 office)	 โครงการพัื่ฒนา

โครงสัร้างพื่่�นฐานข้ัอมูลื่เชิงพื่่�นท่�	 (National	 Spatial	 Data	

Infrastructure)	 แลื่ะโครงการจัดำตั้�งสัถึาบััน	 e-Government	 
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	 จากนั�นรฐับัาลื่ได้ำม่การยกระดัำบัโครงสัรา้งพื่่�นฐาน

ด้ำานเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศภาครฐั	 โดำยการปัระกาศนโยบัาย

บัรอดำแบันด์ำแห่้งชาติ้	แลื่ะมุง่เน้นการดำำาเนินงานแบับับูัรณ์าการ 

ขัองห้น่วยงานราชการ	 โดำยในแผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะ

สัังคมแห่้งชาติ้	 ฉบัับัท่�	 10	 (พื่.ศ.2550-2554)	 ได้ำระบุัถึึง

การขัยายโครงข่ัายการให้้บัริการโครงสัร้างพื่่�นฐานด้ำาน

เทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศแลื่ะการสั่�อสัาร	รวมถึึงการนำาเทคโนโลื่ย่

สัารสันเทศมาปัระยุกต์้ใช้ในการดำำาเนินงานขัองทุกสั่วน

ราชการแลื่ะในแผนแม่บัทเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศแลื่ะการ

สั่�อสัาร	 (ฉบัับัท่�	 2)	พื่.ศ.	 2552-2556	 ยุทธุศาสัต้รท์่�	 4	 เร่�อง

การใช้เทคโนโลื่ย่สัารสันเทศแลื่ะการสั่�อสัาร	 เพื่่�อสันับัสันุน

การสัรา้งธุรรมาภิบัาลื่ในการบัรหิ้ารแลื่ะการพัื่ฒนาบัรกิาร

อิเล็ื่กทรอนิกส์ัขัองภาครฐัแบับับูัรณ์าการ	 จึงได้ำม่การพื่ัฒนา

ระบับังาน	 แลื่ะแพื่ลื่ต้ฟอร์มกลื่างภาครัฐต่้าง	 ๆ	 ท่�สัำาคัญ	

ได้ำแก่	 ระบับัจดำห้มายอิเล็ื่กทรอนิกสั์กลื่าง	 ระบับัสัารบัรรณ์

อิเล็ื่กทรอนิกสั	์ระบับัการเช่�อมโยงข้ัอมลูื่อิเล็ื่กทรอนิกสั	์ณ์	 จุดำ

เด่ำยวขัองปัระเทศไทย	 (National	 Single	Window:	NSW)	

ระบับั	Interbank	Transaction	Management	and	Exchange	

(ITMX)	 แลื่ะระบับัเว็บัไซึ่ต์้กลื่างการบัรกิารภาครฐั	 เปั็นต้้น	 

	 โดำยในช่วงเวลื่าดัำงกล่ื่าว	 รัฐบัาลื่ยังได้ำเล็ื่งเห็้น

ความสัำาคัญขัองการยกระดัำบัภาครัฐไปัสัู่การเปั็นรัฐบัาลื่

อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	 จึงได้ำจัดำตั้�งสัำานักงานรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	

(องค์การมห้าชน)	 (สัรอ.)	 ในสัังกัดำกระทรวงเทคโนโลื่ย่

สัารสันเทศแลื่ะการสั่�อสัาร	 ซึ่ึ�งได้ำรบััโอนอำานาจ	ห้น้าท่�	 แลื่ะ

กิจการขัองสัำานักบัรกิารเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศภาครฐั	(สับัทร.)	

ในสัังกัดำสัำานักงานพัื่ฒนาวิทยาศาสัต้รแ์ลื่ะเทคโนโลื่ย่	 ม่ห้น้า

ท่�ให้้บัรกิารแลื่ะบัรหิ้ารจัดำการโครงสัรา้งพื่่�นฐานสัารสันเทศใน

สัว่นท่�เก่�ยวกับัรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั	์ได้ำแก่	การให้้บัรกิารระบับั

คลื่าวด์ำภาครฐั	 (Government	Cloud)	 การยกระดัำบัการให้้

บัรกิารระบับัเครอ่ขั่ายสั่�อสัารขั้อมูลื่เช่�อมโยงห้น่วยงานภาครฐั	

(Government	Information	Network:	GIN)	แลื่ะการพื่ฒันา

ระบับัปัระชมุทางไกลื่ผา่นเครอ่ขัา่ยภาครฐั	(GIN	Conference) 

เปั็นต้้น	 โดำยในแผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจ	 แลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้ 

ฉบัับัท่�	 11	 (พื่.ศ.	 2555-2559)	 ยังคงได้ำให้้ความสัำาคัญในการ 

นำาเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศแลื่ะการสั่�อสัารมาเพื่ิ�มปัระสัิทธุิภาพื่

การบัริห้ารจัดำการภาครัฐอย่างต่้อเน่�องแลื่ะยังได้ำม่การ 

จัดำทำา	 (รา่ง)	แผนแม่บัทเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศแลื่ะการส่ั�อสัาร	 

(ฉบับััท่�	3)	พื่.ศ.	2557-2561	อ่กด้ำวย
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	 ต่้อมารัฐบัาลื่ได้ำม่ความพื่ยายามในการปัรับัปัรุง

ปัระสัิทธุิภาพื่กระบัวนการภาครัฐแลื่ะบัริการปัระชาชน

ให้้ม่ความสัะดำวก	 รวดำเร็ว	 แลื่ะลื่ดำภาระขัองปัระชาชน	

รวมถึึงเพื่ิ�มขั่ดำความสัามารถึในการปัระกอบัธุุรกิจ	 จึงม	่ 

พื่.ร.บั.	การอำานวยความสัะดำวกในการพิื่จารณ์าขัออนุญาต้ขัอง

ทางราชการ	พื่.ศ.	 2558	 เพื่่�อกระตุ้้นให้้ห้น่วยงานภาครฐัเรง่ 

ขัับัเคล่ื่�อนการพื่ัฒนาการออกเอกสัารแลื่ะการให้้บัรกิารใน 

รูปัแบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั	์(e-Services)	แก่ปัระชาชนแลื่ะผูป้ัระกอบั

การอย่างเต็้มรูปัแบับั	 โดำยสัามารถึลื่ดำขัั�นต้อนการดำำาเนินงาน 

ลื่งได้ำ	 ร้อยลื่ะ	 30-50	 จำานวน	 63	 ห้น่วยงาน	 รวม	 532	

ใบัอนุญาต้	 ลื่ดำระยะเวลื่าการดำำาเนินงานเฉล่ื่�ยได้ำร้อยลื่ะ	

41 .7 1 	 แลื่ะลื่ดำรายการเอกสัารท่� เร่ยกจากปัระชาชน

ได้ำ	 1,212	 รายการ	 จากสั่วนราชการ	 58	 ห้น่วยงาน	 รวม	

530	 ใบัอนุญาต้	 โดำยม่ห้น่วยงานท่�สัามารถึยกเลิื่กการขัอ

สัำาเนาบััต้รปัระชาชนแลื่ะสัำาเนาทะเบ่ัยนบั้าน	 ได้ำครบัทุก

งานบัริการ	 จำานวน	 60	 ห้น่วยงาน	 แลื่ะได้ำดำำาเนินการ 

ออกเอกสัารห้ลัื่กฐานขัองทางราชการผ่านระบับัดิำจิทัลื่	 

ใน	 5	 ปัระเภทเอกสัาร	 โดำยเน้นเอกสัารท่�เก่�ยวขั้องกับัช่วิต้ 

ปัระจำาวนัแลื่ะอำานวยความสัะดำวกในการปัระกอบัธุุรกิจ	ได้ำแก่	

ใบัรบััรองอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	(e-Certificate)	บัตั้รท่�ออกให้้ปัระชาชน	

(e-card)	 ใบัรับั/ใบักำากับัภาษ่อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (e-Receipt 

/e-Tax	 Invoice)	 ใบัรบััรองแพื่ทย์	 (e-Medical	Certificate)	

แลื่ะใบัมอบัอำานาจ	 (e-Proxy)	 (ขั้อมูลื่	ณ์	 วันท่�	 6	 มกราคม	

2563)	 (สัพื่ร.,	 2563)	 จากผลื่การดำำาเนินงานดัำงกล่ื่าว	 ยังม่

ความจำาเปั็นท่�จะต้้องพื่ัฒนาการบัรกิารปัระชาชนในรูปัแบับั

อิเล็ื่กทรอนิกส์ัให้้ครบัถ้ึวนสัมบูัรณ์์แลื่ะครอบัคลุื่มทุกห้น่วยงาน 

จากนั�นได้ำม่การต้รา	พื่.ร.บั.	 การพัื่ฒนาดิำจิทัลื่เพื่่�อเศรษฐกิจ

แลื่ะสัังคม	 พื่.ศ.	 2560	 แลื่ะ	 พื่.ร.บั.	 ว่าด้ำวยการกระทำาผิดำ

เก่�ยวกับัคอมพื่ิวเต้อร	์ (ฉบัับัท่�	 2)	พื่.ศ.	 2560	พื่รอ้มทั�งจัดำตั้�ง

สัำานักงานสัง่เสัรมิเศรษฐกิจดิำจิทลัื่	โดำยในแผนพื่ฒันาเศรษฐกิจ

แลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้	ฉบับััท่�	12	(พื่.ศ.2560-2564)	ยังคงมุง่เน้น

การนำาเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศมาปัรบััปัรุงการบัรหิ้ารจัดำการ

ภายในองค์กรภาครฐั	เพื่่�อให้้การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิาร

ภาครัฐม่ปัระสิัทธุิภาพื่มากยิ�งขัึ�น	 ควบัคู่กันนั�นรัฐบัาลื่ได้ำ

เรง่ยกระดัำบัภาครฐัไทยไปัสัู่การเปั็นรฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 (Digital	 

Government	Transformation)	จึงได้ำมก่ารโอนยา้ยสัำานักงาน

รัฐบัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 จากกระทรวงดิำจิทัลื่เพื่่�อเศรษฐกิจ

แลื่ะสัังคม	 มาเปั็นสัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 (องค์การ

มห้าชน)	 (สัพื่ร.)	 สัังกัดำสัำานักนายกรัฐมนต้ร่	 พื่ร้อมทั�งได้ำม่

การปัระกาศ	พื่.ร.บั.	 การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิารภาค

รฐัผ่านระบับัดิำจิทัลื่	พื่.ศ.	 2562	 โดำยมุ่งเน้นการปัรบััปัรุงการ

บัรหิ้ารจัดำการแลื่ะบูัรณ์าการขั้อมูลื่ภาครฐัแลื่ะการทำางานให้้

ม่ความสัอดำคล้ื่องแลื่ะเช่�อมโยงกันอย่างมั�นคง	ปัลื่อดำภัยแลื่ะ

ม่ธุรรมาภิบัาลื่	 โดำยการนำาเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มาปัระยุกต์้ใช้ 

เพื่่�อ เพื่ิ�มปัระสัิทธุิภาพื่แลื่ะอำานวยความสัะดำวกในการ

ให้้บัริการปัระชาชน	 จึงได้ำม่การปัระกาศใช้แผนพื่ัฒนา

รฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ระยะ	3	ปัี	 	 พื่.ศ.	 2559-2561	ท่�ม่เปั้าห้มายใน 

การบูัรณ์าการระห้ว่างห้น่วยงานให้้ม่การดำำาเนินการแบับั

อัจฉริยะแลื่ะพื่ัฒนาบัริการสัาธุารณ์ะท่�ยึดำห้ลัื่กปัระชาชน

เปั็นศูนย์กลื่าง	 โดำยในช่วงเวลื่าดัำงกล่ื่าวม่การดำำาเนินงานท่�
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29สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

สัำาคัญ	ได้ำแก่	การพื่ฒันาระบับัภาษ่ไปัไห้น	ระบับั	e-Payment 

แลื่ะระบับั	PromptPay	 รวมถึึงการจัดำตั้�งศูนย์กลื่างบัรกิาร 

ภาครัฐสัำาห้รับัปัระชาชน	 (GovChannel)	 การออกสัำาเนา

ทะเบั่ยนการค้าเปั็นสิั�งพื่ิมพื่์ผ่านธุนาคาร	 การพื่ัฒนาระบับั 

โอนเงนิผา่น	Mobile	Banking	ท่�นำาไปัสู่ัการยกเลิื่กค่าธุรรมเน่ยม

โอนเงนิธุนาคาร	การออกมาต้รฐานแอปัพื่ลิื่เคชนัภาครฐัสัำาห้รบัั

อุปักรณ์์เคล่ื่�อนท่�	 1.0	การออกมาต้รฐานเว็บัไซึ่ต์้เวอรช์ัน	 2.0	

แลื่ะการจัดำตั้�งคณ์ะทำางานเฉพื่าะกิจเพื่่�อศึกษาแนวทางการ

พื่ฒันาระบับั	Big	Data	เปัน็ต้้น	ซึ่ึ�งต่้อมาได้ำมก่ารจัดำทำา	(รา่ง)	

แผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ขัองปัระเทศไทย	พื่.ศ.	2560-2564	ม่

เปัา้ห้มายในการยกระดัำบัการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่อยา่งต่้อเน่�อง

ให้้เปัน็ไปัต้ามกรอบัท่�วางไว	้โดำยในชว่งเวลื่าดัำงกล่ื่าว	สัพื่ร.	ได้ำ

พื่ฒันาศูนย์แลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่กลื่างภาครฐั	(Government	Data	

Exchange:	 GDX)	 ให้้เปั็นแพื่ลื่ต้ฟอรม์ดิำจิทัลื่กลื่างท่�ทุกสั่วน

ราชการสัามารถึใชเ้ช่�อมโยงแลื่ะแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมลูื่ดิำจิทลัื่	สัำาห้รบัั

นำาไปัใช้ให้้บัริการปัระชาชนแลื่ะการดำำาเนินงานอ่�น	 ๆ	 ต้าม

ภารกิจ	ภายใต้้มาต้รฐานเด่ำยวกัน	นอกจากน่�	 ยังม่การพื่ัฒนา

แพื่ลื่ต้ฟอรม์ดิำจิทลัื่กลื่างสัำาห้รบัับัรกิารภาคธุุรกิจ	(Biz	Portal)	

ซึ่ึ�งผูป้ัระกอบัการสัามารถึขัอรบัับัรกิารต่้าง	ๆ	ได้ำแบับัเบัด็ำเสัรจ็ 

	 จากการดำำาเนินงานต้ามแผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ท่�

ผา่นมา	สัำานักงานคณ์ะกรรมการดิำจิทลัื่เพ่ื่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม

แห่้งชาติ้	(สัดำช.)	ได้ำวเิคราะห์้แลื่ะวดัำผลื่การดำำาเนินงาน	รวมทั�ง

สัิ�น	75	โครงการ	พื่บัวา่	มโ่ครงการท่�เสัรจ็สัมบูัรณ์์	รอ้ยลื่ะ	12	

โครงการท่�เสัรจ็บัางสั่วน	 รอ้ยลื่ะ	 47	 โครงการท่�อยู่ระห้ว่าง

ดำำาเนินการ	 รอ้ยลื่ะ	22	แลื่ะโครงการท่�ไม่ดำำาเนินการ	 รอ้ยลื่ะ	

19แลื่ะพื่บัปััญห้าอุปัสัรรคท่�สัำาคัญ	 7	 ด้ำาน	 ได้ำแก่	 ด้ำานข้ัอมูลื่	

ด้ำานกฎระเบัย่บั	ด้ำานบุัคลื่ากร	ด้ำานการใชง้าน	ด้ำานงบัปัระมาณ์	

ด้ำานโครงสัรา้งพื่่�นฐาน	แลื่ะด้ำานนโยบัาย	 โดำยมปั่ัญห้าห้ลัื่กใน

การดำำาเนินโครงการ	 ค่อ	ปััญห้าด้ำานข้ัอมูลื่	 (สัดำช.,	 2562)	 จึง

นับัเปั็นความท้าทายท่�สัำาคัญในการดำำาเนินนโยบัาย	แลื่ะการ

วางแผน	 เพื่่�อพื่ัฒนาการดำำาเนินงานขัองห้น่วยงานภาครฐัท่�จะ

ต้้องม่การปัรบััปัรุงข้ัอมูลื่ให้้ม่ความถูึกต้้องแลื่ะได้ำมาต้รฐาน	

รวมถึึงให้้มก่ารเช่�อมโยงแลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มูลื่ระห้ว่างห้น่วยงานได้ำ 

	 นอกเห้น่อจากการดำำาเนินงานดัำงกล่ื่าวขั้างต้้น	

รัฐบัาลื่ยังมุ่งเน้นการเปิัดำเผยขั้อมูลื่แลื่ะการม่สั่วนร่วมขัอง

ปัระชาชน	 โดำยม่กฎห้มายท่�เก่�ยวข้ัองท่�	 ได้ำแก่	 รฐัธุรรมนูญ

แห่้งราชอาณ์าจักรไทย	พื่.ศ.	2560	พื่.ร.บั.	ขัอ้มูลื่ขัา่วสัารขัอง

ทางราชการ	พื่.ศ.	2540	แลื่ะ	พื่.ร.บั.	การบัรหิ้ารงานแลื่ะการ

ให้้บัรกิารภาครฐัผ่านระบับัดิำจิทัลื่	 พื่.ศ.	 2562	 ท่�กำาห้นดำให้้ 

ห้น่วยงานขัองรัฐจัดำทำาขั้อมูลื่ท่�ต้้องเปิัดำเผยต้ามกฎห้มาย

ว่าด้ำวยขั้อมูลื่ขั่าวสัารขัองราชการในรูปัแบับัขั้อมูลื่ดิำจิทัลื่

ต่้อสัาธุารณ์ะ	 โดำยต้้องให้้ปัระชาชนทั�วไปัสัามารถึเขั้าถึึง

ได้ำอย่างเสัร่โดำยไม่เสั่ยค่าใช้จ่าย	 สัามารถึนำาไปัเผยแพื่ร	่ 

ใชป้ัระโยชน์	ห้รอ่พื่ฒันาบัรกิารแลื่ะนวตั้กรรมในรูปัแบับัต่้าง	ๆ  

ได้ำ	รวมถึึงความโปัรง่ใสัในการดำำาเนินงานท่�สัามารถึต้รวจสัอบั 

ได้ำจากทุกภาคส่ัวน	 ดัำงนั�น	 สัพื่ร.	 จึงได้ำพื่ัฒนาศูนย์กลื่าง

ขั้อมูลื่เปิัดำภาครัฐ	 (data.go.th)	 สัำาห้รับัให้้ห้น่วยงาน 

ภาครัฐเปิัดำเผยขั้อมูลื่ในรูปัแบับัดิำจิทัลื่ต่้อสัาธุารณ์ชน		

นอกจากน่� 	 ยังได้ำม่การปัระกาศ	 พื่.ร.บั.	 คุ้มครองขั้อมูลื่

สั่วนบุัคคลื่	 พื่.ศ.	 2562	 แลื่ะพื่.ร.บั.	 การรักษาความมั�นคง

ปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอร์	 พื่.ศ.	 2562	 เพ่ื่�อการเก็บัรวบัรวมขั้อมูลื่	 

การใช้แลื่ะการเปิัดำเผยขั้อมูลื่สั่วนบุัคคลื่ให้้ม่มาต้รฐาน	 

บันพื่่�นฐานการรกัษาความมั�นคงปัลื่อดำภัย	อย่างไรก็ต้าม	การ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่ภาครฐัยงัมอ่ยูอ่ยา่งจำากัดำ	จึงต้้องเรง่ผลัื่กดัำนการ

ดำำาเนินงาน	รวมถึึงการสัรา้งเขัา้ใจให้้แก่เจ้าห้น้าท่�ขัองรฐัในการ

ให้้ความสัำาคัญขัองการเปิัดำเผยขั้อมูลื่ท่�จำาเปั็นต่้อสัาธุารณ์ชน	 

	 จากการทบัทวนพื่ัฒนาการขัองรัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่

ขัองปัระเทศไทยดัำงกล่ื่าว	 ได้ำม่การถึอดำบัทเรย่นการดำำาเนิน

งานโครงการสัำาคัญท่�น่าสันใจ	 2	 โครงการ	 ได้ำแก่	 (1)	 การ

พื่ัฒนาระบับัการเช่�อมโยงขั้อมูลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั์	ณ์	 จุดำเด่ำยว

ขัองปัระเทศไทย	 (National	 Single	Window:	 NSW)	 ซึ่ึ�ง

เปั็นโครงการขันาดำให้ญ่แลื่ะม่ความเก่�ยวขั้องกับัห้ลื่าย 

ภาคส่ัวนแลื่ะ	 (2)	การพัื่ฒนาระบับั	 Interbank	Transaction	 

Management	 and	Exchange	 (ITMX)	 	 ซึ่ึ�งเปั็นการพัื่ฒนา

ระบับัโดำยอาศัยความรว่มม่อระห้ว่างภาครฐัแลื่ะภาคเอกชน	

โดำยมร่ายลื่ะเอ่ยดำดัำงน่�

วิเคร่าะห์สำถานกัาร่ณ์
ของกัาร่พั
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	 กรมศุลื่กากรเริ�มพื่ัฒนาระบับัการให้้บัริการแก่ 

ผูป้ัระกอบัการในการนำาเขัา้สัง่ออก	โดำยในปั	ี2541	 ได้ำมก่ารนำา

ระบับั	Electronic	Data	 Interchange	 (EDI)	มาใช้ทำาให้้เกิดำ

ความสัะดำวกรวดำเรว็ให้้กับัผู้ปัระกอบัการการนำาเขั้าส่ังออก	 

วันเพื่็ญ	 เพื่็งสัมบูัรณ์์,	 จันทิมา	ทาทอง	แลื่ะนัฐภูมิ	 งามเนต้ร	

(2561)	 ได้ำทำาการศกึษาระบับั	EDI	 ในพิื่ธุก่ารศุลื่กากร	 ค่อการ

จัดำทำาใบัขันสิันค้าขัาเขัา้แลื่ะขัาออก	โดำยการนำาเอกสัารปัระกอบั

ต่้าง	 ๆ	มาทำาการต้รวจสัอบั	คำานวณ์ราคา	นำาห้นัก	ปัรมิาณ์	 

ชนิดำขัองสันิค้า	คำาแปัลื่ช่�อสันิค้า	จากนั�นจึงทำาการผา่นพื่ธิุก่าร

ศุลื่กากรด้ำวยระบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั	์ซึ่ึ�งเปัน็ระบับัท่�ต้้องสัง่ขัอ้มลูื่

ผา่น	Value	Added	Network	Services	(VANS)	/	Value	Added	

Network	(VAN)	 เขัา้ระบับัคอมพื่วิเต้อรข์ัองศลุื่กากร	เพื่่�อทำาการ

ต้รวจสัอบัความถูึกต้้องขัองข้ัอกำาห้นดำ	จากนั�นระบับัขัองกรม

ศุลื่ากรจะออกเลื่ขัท่�ใบัขันสิันค้า	 เพื่่�อให้้ผูน้ำาเขัา้สัง่ออกจัดำพื่มิพื่์

ใบัขันสันิค้าแลื่ะจัดำชดุำเอกสัารผา่นพื่ธิุก่ารศุลื่กากรจำานวน	3	 ชุดำ	

โดำยม่วธิุก่ารดำำาเนินการใน	2	 รูปัแบับั	ค่อ	ระบับั	Red	Line	ท่�จะ

ต้้องผ่านการต้รวจสัอบัเอกสัารแลื่ะต้รวจปัล่ื่อยจากเจ้าห้น้าท่�

แลื่ะระบับั	Green	Line	ท่�ไมต้่้องม่การต้รวจปัล่ื่อย	อยา่งไรก็ต้าม

การดำำาเนินการในระบับั	EDI	 น่�ยงัม่ความจำาเปัน็ท่�จะต้้องจัดำเก็บั

เอกสัารท่�เปั็นกระดำาษอยู่	 ทั�งน่�	 ผลื่ขัองการพื่ัฒนาระบับั	EDI	 

พื่บัวา่สัามารถึลื่ดำขัั�นต้อนเวลื่าแลื่ะปัรบััลื่ดำค่าบัรกิารลื่งได้ำทำาให้้

สัามารถึรองรบััลืู่กค้าไว้ได้ำในระยะสัั�น	แต่้ยังต้้องม่การพื่ัฒนา

ระบับัการบัรหิ้ารจัดำการเทคโนโลื่ย่สัารสันเทศท่�มป่ัระสัทิธุภิาพื่

เพื่่�อรองรบััการใชบ้ัรกิารขัองลูื่กค้าท่�เพื่ิ�มขัึ�นในอนาคต้

(ปัฎิมา	สุัคนธุมา,	2551)

รุะบบกัารุเช่ื่�อมโยงข�อม้ลอิเล็กัทรุอนิกัส์  
ณ จุิดิเด่ิยวของปรุะเทศไทย  
(National Single Window: NSW) 

1.
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ปััญห้าในเร่�องขัองการย่นยันตั้วต้นขัองผู้นำาเขั้าสั่งออก	 

ในการรบััสั่งขั้อมูลื่กับักรมศุลื่กากร	 ซึ่ึ�งผู้ปัระกอบัการ

จำาเปั็นท่�จะต้้องศึกษากฎระเบั่ยบัขัองการปัฏิบััติ้การ	 

ซึ่ึ�งอาจจะเกิดำความผิดำพื่ลื่าดำ	 ไม่สัามารถึเปัล่ื่�ยนแปัลื่ง 

แก้ไขัได้ำ	แลื่ะอาจจะถูึกดำำาเนินคด่ำได้ำ	

ห้น่วยงานภาครฐัยังไม่พื่รอ้มท่�จะทำาให้้เกิดำขัอ้มูลื่ท่�มก่าร

ปัรบััเปัล่ื่�ยนต้ลื่อดำเวลื่า	(Real	Time)	

การพื่ัฒนาระบับัส่ังผลื่ให้้ม่ต้้นทุนในค่าซึ่อฟต์้แวร	์ 

ค่าใชจ่้ายด้ำานเอกสัาร	ต้้นทุนด้ำานการฝึักอบัรม	ซึ่ึ�งเปัน็ต้้น

ทนุในการเปัล่ื่�ยนแปัลื่ง

	 จากจุดำอ่อนท่�ระบับั	EDI	ยังต้้องม่การจัดำทำาเอกสัาร

กระดำาษ	แลื่ะไม่พื่รอ้มท่�จะรองรบัับัรกิารในปัรมิาณ์ท่�มากขัึ�น	ทำาให้้

กรมศุลื่กากรได้ำมก่ารเปัล่ื่�ยนแปัลื่งเทคโนโลื่ยใ่ห้้มค่วามก้าวห้น้า

มากขัึ�นโดำยการนำาเทคโนโลื่ย	่ebXML	มาใชง้าน	 เรย่กวา่ระบับั	

e-Customs	(วนัเพื่ญ็	 เพื่ง็สัมบูัรณ์์,	 จันทิมา	ทาทอง	แลื่ะนัฐภูม	ิ

งามเนต้ร,	2561)	ระบับั	ebXML	เปัน็การกำาห้นดำมาต้รฐานในส่ัวน

ขัอง	XML	(eXtensible	Markup	Language)	สัำาห้รบััใชใ้นการทำา

ธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกสัท์่�สัามารถึแลื่กเปัล่ื่�ยนระห้วา่งแพื่ลื่ต้ฟอรม์

ได้ำโดำยไม่ต้้องแปัลื่ภาษา	 เพื่ราะ	XML	 เปั็นทั�ง	Source	Code	 

ตั้วแปัลื่ภาษาแลื่ะฐานข้ัอมูลื่โดำยระบับัเองอยู่แล้ื่ว	โดำยท่�	ebXML	

จะเปั็นขั้อกำาห้นดำทางเทคนิคท่�ครอบัคลืุ่มถึึงความปัลื่อดำภัย	 

ความสัามารถึในการเช่�อมโยงกับัแพื่ลื่ต้ฟอรม์	แลื่ะการติ้ดำต่้อ

ธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกส์ัแลื่ะในเทคโนโลื่ย่พื่่�นฐานเปิัดำ	 ส่ังผลื่

ให้้การดำำาเนินการพื่ธิุก่ารศุลื่กากรไมจ่ำาเปัน็ท่�จะต้้องใชก้ระดำาษ	

(Paperless)	โดำยมข่ัั�นต้อนค่อ	ผูใ้ห้้บัรกิารนำาเขัา้สัง่ออกจะดำำาเนิน

การรบััส่ังขัอ้มลูื่ผ่าน	VANS	ไปัยังคอมพื่วิเต้อรข์ัองกรมศุลื่กากร

เพื่่�อต้รวจสัอบัความถึูกต้้อง	 ถ้ึาต้รวจสัอบัแล้ื่วพื่บัว่าถึูกต้้อง 

เคร่�องคอมพื่ิวเต้อรข์ัองกรมศุลื่กากรจะออกเลื่ขัใบัท่�ขันสัินค้า

ให้้	 แต่้ถ้ึาไม่ถึูกต้้องระบับัจะแจ้งบัอกรหั้สัท่�ผิดำพื่ลื่าดำกลัื่บัไปั	 

โดำยการต้รวจสัอบัสิันค้านั�น	เคร่�องคอมพื่วิเต้อรข์ัองกรมศุลื่กากร

จะดำำาเนินการสัุม่ต้รวจสันิค้าแบับัอัต้โนมติั้	อยา่งไรก็ด่ำ	จากการ

ศึกษาขัอง	 วันเพื่็ญ	 เพื่็งสัมบูัรณ์์,	 จันทิมา	ทาทอง	แลื่ะนัฐภูม	ิ

งามเนต้ร	(2561)	การพัื่ฒนาจากระบับั	EDI	ไปัเปัน็ระบับั	ebXML	 

มป่ัระเด็ำนท่�เปัน็อุปัสัรรคดัำงน่�

วิเคร่าะห์สำถานกัาร่ณ์
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	 นอกจากน่�	 จากการศึกษาดัำงกล่ื่าวได้ำม่การอ้างอิง

ถึึงเอกสัารจากการสั่�อสัารแห่้งปัระเทศไทย	 (2548)	 แลื่ะ	 

ชยัดำำารงค์	อุทริมัย์นะ	(2543)	เปัรย่บัเทย่บัความแต้กต่้างระห้ว่าง

การใชร้ะบับั	EDI	แลื่ะระบับั	ebXML	ดัำงน่�	

ความปัลื่อดำภัยขัองเอกสัาร	พื่บัว่า	 ระบับั	 ebXML	 ม่ความ

ปัลื่อดำภัยมากกว่า	 เน่�องจากม่การใช้รหั้สัในการเขั้าถึึงเอกสัาร	

ในขัณ์ะท่�ระบับั	 EDI	 เปั็นเอกสัารท่�สัามารถึเปิัดำอ่านได้ำโดำย 

ไมต้่้องเขัา้รหั้สั	

สั า ม า ร ถึ นำา ใ บั รั บั ร อ ง อิ เ ล็ื่ ก ท ร อ นิ ก สั์ 	 ( D i g i t a l	

C e r t i fi c a t e ) ไ ปั ใ ช้ กั บั ง า น ธุุ ร ก ร ร ม อ่� น 	 ๆ	 

ได้ำ	พื่บัว่า	ระบับั	ebXML	สัามารถึนำาไปัใชไ้ด้ำ	 เน่�องจากเอกสัาร

ทุกฉบัับัสัามารถึย่นยันความเปั็นเจ้าขัองได้ำ	 แลื่ะระบับั	 EDI	 

การยน่ยันความเปัน็เจ้าขัอง	พื่บัว่า	ระบับั	ebXML	สัามารถึยน่ยัน

ได้ำต้ามขัอ้มลูื่ใบัรบััรองอิเล็ื่กทรอนิกสั	์ (Digital	Certificate)	 ท่�ม่

การลื่งลื่ายมอ่ช่�ออิเล็ื่กทรอนิกส์ั	ในขัณ์ะท่�	EDI	ไมส่ัามารถึยน่ยัน

มาต้รฐานท่�ใช	้พื่บัว่า	ebXML	Standard	 เปัน็มาต้รฐานสัากลื่

ท่�ใชติ้้ดำต่้อกันระห้วา่งปัระเทศ	แต่้	EDI	 ใช	้B2B	Standard	 ค่อ	 

ขัอ้ต้กลื่งระห้ว่างองค์กร		

ความสัอดำคล้ื่องกับั	พื่.ร.บั.	การทำาธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกสั	์

พื่บัวา่	 ระบับั	ebXML	มค่วามสัอดำคล้ื่องจากการลื่งลื่ายม่อช่�อ

อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	แต่้ระบับั	EDI	ยังขัาดำในปัระเด็ำนเร่�องขัองการ

ยน่ยันความเปัน็เจ้าขัองเอกสัาร

ค่าใช้จ่ายในการจัดำเก็บัเอกสัาร	พื่บัว่า	ระบับั	ebXML	ไมม่่ค่า 

ใช้ จ่าย	 เน่�องจากเอกสัารถึูกจัดำเก็บัในรูปัแบับัเอกสัาร

อิเล็ื่กทรอนิกสั	์ในขัณ์ะท่�ระบับั	EDI	มค่่าใชจ่้ายสังู	 เน่�องจากต้้อง

จัดำเก็บัเอกสัารท่�เปัน็กระดำาษต้ามระยะเวลื่าแลื่ะกฎห้มายกำาห้นดำ	

ใบัรบััรองอิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (Digital	Certificate)	พื่บัว่า	 ระบับั	

ebXML	สัามารถึใชต้้ามห้ลัื่กกุญแจคู	่ (PKI)	แต่้ระบับั	EDI	ไม่ม่

ความยากง่ายในการพัื่ฒนาระบับั	พื่บัว่า	ระบับั	ebXML	ง่ายต่้อ

การพื่ฒันามากกว่า	 เน่�องจากใชม้าต้รฐานสัากลื่	แต่้ระบับั	EDI	

เปัน็การใชม้าต้รฐานท่�ต้กลื่งกันเองระห้ว่างห้น่วยงานท่�เก่�ยวขัอ้ง	

1. 5.

6.

7.
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	 ระบับั	 ITMX	 ดำำาเนินการภายใต้้	 บัริษัท	 เนชั�นเนลื่	 

ไอทเ่อ็มเอ็กซ์ึ่	จำากัดำ	(National	 ITMX	Co.,	Ltd.)	ซึ่ึ�งก่อตั้�งขัึ�นในปีั	 

พื่.ศ.	2548	ในรูปัแบับักิจการรว่มค้า	(Joint	Venture)	โดำยเปัน็การ

รว่มทุนระห้ว่างห้น่วยงานธุนาคารภาครฐักับัธุนาคารพื่าณิ์ชย์อ่�น	ๆ 

อ่ก	 11	ห้น่วยงาน	 ท่�รว่มกันพัื่ฒนาระบับัการทำาธุุรกรรมทางการ

เงนิอิเล็ื่กทรอนิกส์ักลื่างขัองปัระเทศ	แลื่ะการเช่�อมโยงระบับัการ

ชำาระเงนิไปัยังต่้างปัระเทศ	ซึ่ึ�งเปัน็รากฐานท่�สัำาคัญขัองการพัื่ฒนา

บัรกิารทางการเงนิท่�สัำาคัญต่้าง	ๆ	 เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกแก่

ปัระชาชนในการทำาธุุรกรรมทางการเงิน	แลื่ะการโอนเงินผ่าน 

ชอ่งทางท่�ห้ลื่ากห้ลื่าย	ทั�งเอทเ่อ็ม	เคาน์เต้อรธ์ุนาคาร	อินเทอรเ์น็ต้

แลื่ะโทรศัพื่ท์ม่อถ่ึอ	 ด้ำวยระบับัท่�ม่ความปัลื่อดำภัย	 รวมถึึงการ

พื่ัฒนาโครงสัรา้งพื่่�นฐานแลื่ะกำาห้นดำมาต้รฐานระบับัการโอน

เงนิระห้วา่งธุนาคาร	โดำยการรว่มทนุดัำงกล่ื่าวชว่ยให้้ภาครฐัแลื่ะ

ภาคเอกชนใชศั้กยภาพื่ขัองต้นได้ำอย่างเต็้มท่�	แลื่ะสัามารถึปัฏิบัติั้

งานได้ำอย่างม่ปัระสัิทธุภิาพื่	ม่ความย่ดำห้ยุ่นในการดำำาเนินงาน

แลื่ะต้อบัสันองต่้อความต้้องการขัองผูร้บัับัรกิาร	สัอดำรบััต่้อการ

ทำางานในสัภาพื่แวดำล้ื่อมดิำจิทลัื่	 โดำยม่ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย

เปัน็ผูข้ับััเคล่ื่�อนสัำาคัญ	ต่้อมาในปีั	พื่.ศ.	2550	ได้ำม่การให้้บัรกิาร

ระบับั	SMART	Creditแลื่ะระบับั	SMART	Credit	Same	Day	เพื่่�อ

อำานวยความสัะดำวกให้้แก่ลื่กูค้าขัองธุนาคารสัมาชิกท่�ใชบ้ัรกิาร

โอนเงินรายย่อยระห้ว่างธุนาคารให้้ได้ำรบััการบัรกิารท่�รวดำเรว็	

พื่รอ้มทั�งเปิัดำให้้บัรกิาร	ATM	POOL	สัำาห้รบััการถึอนเงนิ	สัอบัถึาม

ยอดำเงินแลื่ะโอนเงินผ่านระบับั	ATM	แลื่ะเคาน์เต้อรธ์ุนาคาร	 

รวมถึึงการเปิัดำให้้บัรกิารระบับัควบัคุม	แลื่ะบัรหิ้ารความเส่ั�ยงใน

การชำาระดุำลื่ระห้วา่งธุนาคาร	แลื่ะในปั	ีพื่.ศ.	2560	กระทรวงการ

คลัื่ง	ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย	แลื่ะสัมาคมธุนาคารไทย	เปิัดำตั้ว

บัรกิารพื่รอ้มเพื่ย	์ (PromptPay)	อย่างเปัน็ทางการ	 โดำยเริ�มให้้

บัรกิารรบััเงนิแลื่ะโอนเงนิทางเล่ื่อกให้ม	่โดำยใชห้้มายเลื่ขัโทรศัพื่ท์

มอ่ถ่ึอ	ห้รอ่ห้มายเลื่ขัปัระจำาตั้วปัระชาชน	แทนเลื่ขัท่�บัญัชเ่งนิฝัาก 

เพื่ิ�มความสัะดำวกแลื่ะปัระห้ยัดำ	 ในการรับัเงินแลื่ะโอนเงิน

ให้้กับัปัระชาชน	 นับัเปั็นก้าวสัำาคัญสัู่การขัับัเคล่ื่�อนแผน

ยุทธุศาสัต้รร์ะบับัการชำาระเงินแบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั์แห่้งชาติ้	 

(National	e-Payment)

รุะบบ Interbank Transaction  
Management and Exchange (ITMX)
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 ปิระเที่ศูไที่ยมู่การซ่�อข้ายหลักที่รัพัย์ผ่าน่ต้ลาดำ 

หลักที่รพััย์มูาตั้�งแต่้ปิี 2518 โดำยข้้อมููลจากต้ลาดำหลักที่รพััย์

แห่งปิระเที่ศูไที่ย (2547) ได้ำน่ำาเสน่อการพััฒน่าข้องการซ่�อข้าย 

หลักที่รพััย์ผา่น่ระบบคอมูพิัวเต้อรใ์น่ปิระเที่ศูไที่ย  ซึ�งเริ�มูจากการ

ที่่�ปิรมิูาณการซ่�อข้ายที่่�เพัิ�มูขึ้�น่อยา่งต่้อเน่่�องใน่ชื่ว่งเวลาระหว่าง

ปิ ี2530-2534 ที่ำาให้ต้ลาดำหลักที่รพััยต้์้องหาวธิิก่ารที่่�มูารองรบั

ปิรมิูาณการซ่�อข้ายท่ี่�มู่มููลค่ามูากกว่า 5,000 ล้าน่บาที่ต่้อวัน่  

ซึ�งการซ่�อข้ายหลักที่รพััย์แบบเคาะกระดำาน่ไมู่สามูารถึที่่�จะ

รองรับได้ำ ต้ลาดำหลักที่รัพัย์แห่งปิระเที่ศูไที่ยจึงได้ำริเริ�มูน่ำา

ระบบคอมูพิัวเต้อร์มูาใชื่้ใน่การซ่�อข้ายหลักที่รัพัย์ และเปิ็น่

ต้ลาดำหลักที่รพััย์แห่งแรกใน่ภูมูิภาคเอเชื่่ยต้ะวัน่ออกเฉ่ียงใต้้  

ที่่�มูก่ารน่ำาระบบคอมูพิัวเต้อรม์ูาใชื่อ้ยา่งเต็้มูรูปิแบบ โดำยได้ำมูก่าร

ตั้�งคณะที่ำางาน่ที่่�มูผู่แ้ที่น่จากบรษัิัที่หลักที่รพััยแ์ละผูแ้ที่น่ บรษัิัที่

ที่างด้ำาน่เที่คโน่โลยส่ารสน่เที่ศูเข้า้มูารว่มูกัน่ศึูกษัา และตั้ดำสนิ่ใจ 

ใน่การจัดำซ่�อระบบ ซึ�งได้ำมู่การไปิดำูงาน่ยังต้ลาดำหลักที่รพััย์

สำาคัญ ๆ ใน่ยุโรปิและอเมูรกิา โดำยสุดำที่า้ยคณะที่ำางาน่ได้ำเล่อก

ที่่�จะใชื่ร้ะบบเด่ำยวกับต้ลาดำหลักที่รพััยช์ื่คิาโก (Chicago Stock 

Exchange) ซึ�งใน่ข้ณะนั่�น่ใชื่้ชื่่�อว่าต้ลาดำหลักที่รพััย์มูิดำเวสต์้ 

(Midwest Stock Exchange) ชื่่�อว่า Automated System 

for The Stock Exchange of Thailand หรอ่ ASSET โดำย

ได้ำมู่การดำำาเนิ่น่การติ้ดำตั้�ง และจัดำการฝึึกอบรมูเจ้าหน้่าที่่� 

เปิน็่เวลา 16 เด่ำอน่จึงมูก่ารเปิดิำใชื่อ้ยา่งเปิน็่ที่างการใน่ปิ ี2534 ซึ�ง

ระบบมูก่ารดำำาเนิ่น่งาน่ดัำงน่่�

กัารุซ่ึ่�อขายหลักัทรัุพัย์อิเล็กัทรุอนิกัส์  
ของติลาดิหลักัทรัุพัย์แห่งปรุะเทศไทย 

3.

34
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จับคู่คำาสั�งซ่�อข้ายอัต้โน่มูัติ้  (Automatic Order  

Matching: AOM) โดำยกำาหน่ดำหลักเกณฑ์ก์ารเรย่งคำาสั�ง

ซ่�อข้ายต้ามูเวลาและราคา

มู่การแจ้งผลการซ่�อข้ายส่งกลับไปิยังผู้ส่งคำาสั�งที่ั�ง 2  

โดำยที่นั่ที่ผ่า่น่ระบบคอมูพัวิเต้อร์

สามูารถึรองรบัปิรมิูาณการซ่�อข้ายหลักที่รพััยไ์ด้ำ 10,000  

คำาสั�งต่้อชื่ั�วโมูง และได้ำมู่การข้ยายข้่ดำความูสามูารถึ 

เพัิ�มูข้ึ�น่อยา่งต่้อเน่่�อง

สามูารถึกระจายข้้อมููลการลงทีุ่น่ใน่หลักที่รัพัย์ไปิสู ่

ผูล้งที่นุ่ใน่ทัี่น่ที่ท่ี่ั�งใน่และต่้างปิระเที่ศู

สามูารถึเชื่่�อมูโยงข้้อมููลการซ่�อข้ายหลักที่รพััย์กับระบบ

อ่�น่ ๆ เชื่่น่ การชื่ำาระราคาและการส่งมูอบหลักที่รพััย ์ 

ศูนู่ยร์บัฝึากหลักที่รพััย ์และระบบที่ะเบย่น่หุ้น่ เปิน็่ต้้น่

 น่อกจากน่่� ยงัได้ำมูก่ารพัฒัน่าโปิรแกรมูเพั่�อรายงาน่ราคา

หลักที่รพััยช่์ื่�อ Price Reporting System หรอ่ PRS โดำยจะเชื่่�อมูโยง 

ข้อ้มูลูจากระบบ ASSET เพั่�อใชื่ใ้น่การเผยแพัรข่้อ้มูลูการลงที่นุ่ได้ำ

ที่นั่เวลา หรอ่แบบ Real Time ที่ำาให้สมูาชิื่กที่ราบข้้อมููลได้ำอย่าง

รวดำเรว็และเที่า่เที่ย่มู 

 ใน่ช่ื่วงเวลาเด่ำยวกัน่นั่�น่ ต้ลาดำหลักที่รพััยแ์ห่งปิระเที่ศูไที่ย 

(2547) ยงัได้ำระบุถึึงการพัฒัน่าศูนู่ย์รบัฝึากหลักที่รพััยแ์ละระบบ

ไรใ้บหุ้น่ โดำยการน่ำาระบบบารโ์ค้ดำมูาใชื่้ใน่การจัดำระบบใบหุ้น่

และเก็บข้อ้มูลูต่้าง ๆ ไวใ้น่ระบบคอมูพิัวเต้อร ์ได้ำแก่ เลข้ที่่�ใบหุ้น่  

ช่ื่�อหลักที่รพััย ์จำาน่วน่หุ้น่ รหัสบตั้รสมูาชื่กิผูถ่้ึอหุ้น่ ซึ�งการดำำาเนิ่น่การ 

เชื่่น่น่่�ที่ำาให้มู่ความูสะดำวกและรวดำเรว็มูากยิ�งข้ึ�น่ ซึ�งต่้อมูาได้ำ

พััฒน่าเปิ็น่ระบบไรใ้บหุ้น่ (Scripless) และได้ำมู่การบรรจุไว้ใน่  

พั.ร.บ. หลักที่รัพัย์และต้ลาดำหลักที่รัพัย์ พั.ศู. 2535 ที่ำาให้ 

ใบรบัฝึากน่่�ถ่ึอเปิน็่เสมูอ่น่ใบหุ้น่ต้ามูกฎหมูาย และที่ำาให้การโอน่

หลักที่รพััย์ระหว่างบรษัิัที่สมูาชิื่กที่ำาได้ำสะดำวก รวดำเรว็มูากข้ึ�น่  

ซึ�งต่้อมูาได้ำมู่การจัดำตั้�ง บริษััที่ ศููน่ย์รับฝึากหลักที่รัพัย ์

(ปิระเที่ศูไที่ย) จำากัดำ เพั่�อมูาที่ำาหน้่าที่่�เปิ็น่น่ายที่ะเบ่ยน่ และที่ำา

สำาเน่าหักบญัช่ื่สำาหรบัระบบไรใ้บหุ้น่น่่� ที่ำาให้สามูารถึรองรบัการซ่�อ

ข้ายหลักที่รพััยใ์น่ปิรมิูาณที่่�เพัิ�มูขึ้�น่ได้ำ

1.
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 เมู่�อมู่การน่ำาระบบคอมูพัิวเต้อร์มูาใชื่้งาน่ใน่การ 

ซ่�อข้ายหลักที่รพััย์แล้วนั่�น่ ต้ลาดำหลักที่รพััย์แห่งปิระเที่ศูไที่ย 

(2547) ได้ำมู่การกล่าวถึึงการพััฒน่าระบบสารสน่เที่ศู 

ธุิรกิจหลักที่รพััย์ (SET Information Management System)  

เพั่�อเปิน็่ศูนู่ยก์ลางใน่การจัดำเก็บและเผยแพัรข่้อ้มูลูสำาคัญเก่�ยวกับ 

การลงทีุ่น่ใน่การซ่�อข้ายหลักที่รพััย์ อาที่ิเชื่่น่ ข้้อมููลการซ่�อข้าย 

ข้อ้มููลบรษัิัที่จดำที่ะเบ่ยน่ ข้อ้มูลูราคาหลักที่รพััย ์และข้อ้มูลูสถิึติ้

ต่้าง ๆ ซึ�งเชื่่�อมูโยงจากระบบ ASSET และใน่ปิ ี2538 ได้ำมูก่าร

พัฒัน่าระบบ ELCID (Electronic Listed Company Information 

Disclosure) เพั่�อใชื่้ใน่การอำาน่วยความูสะดำวกใน่การเปิิดำเผย

ข้อ้มูลูบรษัิัที่จดำที่ะเบ่ยน่และระบบ SIMS ก็มูก่ารเชื่่�อมูโยงเชื่น่่กัน่

ที่ำาให้ฐาน่ข้้อมููลข้องต้ลาดำหลักที่รพััย์มู่ความูสมูบูรณ์ยิ�งขึ้�น่ ซึ�ง

ระบบดัำงกล่าวช่ื่วยให้การวิเคราะห์ และการตั้ดำสิน่ใจข้องผูล้งทุี่น่

เปิน็่อยา่งมูาก ซึ�งใน่เวลาต่้อมูาต้ลาดำหลักที่รพััยไ์ด้ำมูก่ารพัฒัน่า

ระบบ SET Smart เข้้ามูาที่ดำแที่น่ระบบ SIMS ที่ำาให้ผู้ลงทีุ่น่

สามูารถึเข้า้ถึึงข้้อมูลูผา่น่ชื่อ่งที่างออน่ไลน์่ โที่รศูพััที่ม์ูอ่ถ่ึอ และ

อิน่เที่อรเ์น็่ต้เพัิ�มูมูากข้ึ�น่ 

 ใน่ปัิจจบุนั่ จะพับวา่ ระบบ AOM ยงัคงเปิน็่ระบบพั่�น่ฐาน่ 

สำาคัญข้องต้ลาดำหลักที่รพััยใ์น่การซ่�อข้ายหลักที่รพััยผ์า่น่ช่ื่องที่าง

อิเล็กที่รอนิ่กส์ โดำยต้ลาดำหลักที่รพััย์ได้ำมู่การพััฒน่าระบบการ 

ซ่�อข้าย และการเข้า้ถึึงข้้อมูลูต่้าง ๆ ผา่น่ชื่อ่งที่างออน่ไลน์่ได้ำ ที่ั�งบน่

หน้่าเวบ็ไซต์้และโที่รศูพััที่ม์ูอ่ถ่ึอ ซึ�งเปิน็่การอำาน่วยความูสะดำวกให้

กับผูซ้่�อข้ายหลักที่รพััยเ์ปิน็่อยา่งมูาก 

 จากการศูึกษัาการพััฒน่าการซ่�อข้ายหลักที่รพััย์ที่าง

ชื่อ่งที่างอิเล็กที่รอนิ่กสข์้องปิระเที่ศูไที่ย จะพับวา่ การน่ำาระบบ

อิเล็กที่รอนิ่กส์มูาใชื่้ช่ื่วยให้เกิดำการสรา้งมููลค่าจากปิรมิูาณการ

ซ่�อข้ายหลักที่รพััยท์ี่่�เพัิ�มูข้ึ�น่ รวมูที่ั�งจากความูสะดำวกที่่�เอ่�อให้การ

ซ่�อข้ายหลักที่รพััย ์และการเข้้าถึึงข้้อมูลูเปิน็่ไปิอยา่งคุมู้ค่าที่ั�งที่าง

ต้้น่ทุี่น่เวลา และต้้น่ทุี่น่ที่่�เปิน็่ตั้วเงนิ่ รวมูไปิถึึงความูสะดำวกจากการ

ลดำข้ั�น่ต้อน่ และเปิล่�ยน่รูปิแบบข้องเอกสารมูาเปิน็่รูปิแบบเอกสาร

อิเล็กที่รอนิ่กส์ที่่�เปิ็น่การควบรวมู (Merge) หน้่าที่่�ข้องเอกสาร

ใน่แต่้ละสว่น่เข้้ามูาเปิน็่หน้่าที่่�เด่ำยวกัน่ ซึ�งสง่ผลต่้อการปิระหยดัำ

ต้้น่ทุี่น่ใน่การจัดำเก็บเอกสารและต้้น่ทุี่น่ใน่การดำำาเนิ่น่ข้ั�น่ต้อน่ต่้าง ๆ 

ซึ�งถ่ึอเปิน็่การพััฒน่าที่่�มูค่วามูคุมู้ค่า และสรา้งมูลูค่าที่างเศูรษัฐกิจ

ข้องปิระเที่ศูไที่ยได้ำอยา่งเต็้มูที่่�
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4.

 แน่วคิดำใน่การจัดำตั้�งศููน่ยข้์้อมูลูเครดิำต้นั่�น่ ได้ำเริ�มูข้ึ�น่ตั้�งแต่้

ปิ ีพั.ศู. 2504 โดำยสมูาคมูธิน่าคารไที่ยได้ำหารอ่กับธิน่าคารแห่ง

ปิระเที่ศูไที่ยว่ามูค่วามูปิระสงค์ให้มูแ่หล่งกลางสำาหรบัแลกเปิล่�ยน่

ข้้อมูลูเก่�ยวกับลกูค้าข้องธิน่าคารพัาณิชื่ย ์เพั่�อลดำความูเส่�ยงใน่การ

ให้กู ้และปิอ้งกัน่ความูเสย่หายที่่�อาจเกิดำขึ้�น่กับธิน่าคารพัาณิชื่ย ์

โดำยข้อให้ธิน่าคารแห่งปิระเที่ศูไที่ยเปิน็่แหล่งกลางใน่การรวบรวมู

ข้้อมูลู ต่้อมูาปิ ีพั.ศู. 2541 กระที่รวงการคลังได้ำยน่่ยนั่น่โยบายให้มู่

การจัดำตั้�งศูนู่ยข์้อ้มูลูเครดิำต้ เพั่�อปิระโยชื่น์่ใน่การวเิคราะห์สนิ่เชื่่�อ

และลดำภาระหน่่�เสย่ข้องสถึาบนั่การเงนิ่ต่้าง ๆ อัน่เปิน็่ปิญัหาใหญ่

และเรง่ด่ำวน่ข้องสถึาบัน่การเงนิ่ใน่ปิระเที่ศูอยูใ่น่ข้ณะนั่�น่ ใน่เด่ำอน่

กรกฎาคมู 2541 รฐัมูน่ต้รช่ื่ว่ยวา่การกระที่รวงการคลังใน่ข้ณะนั่�น่ 

ใน่ฐาน่ะผู้รบัผิดำชื่อบดูำแลธิน่าคารอาคารสงเคราะห์ (ธิอส.)  

จึงได้ำสั�งการให้ ธิอส. เปิน็่หน่่วยงาน่หลักใน่การจัดำตั้�งศูนู่ย์ข้อ้มูลู

เครดิำต้ขึ้�น่ ข้ณะเด่ำยวกัน่ ธิน่าคารแห่งปิระเที่ศูไที่ยก็ได้ำปิระกาศู

น่โยบายให้สมูาคมูธิน่าคารไที่ยเรง่รดัำดำำาเนิ่น่การจัดำตั้�งศููน่ย์

ข้้อมูลูเครดิำต้ โดำยสมูาคมูธิน่าคารไที่ยได้ำจัดำตั้�งที่มู่ที่ำางาน่ใน่รูปิ 

คณะกรรมูการเพั่�อสาน่ภารกิจต่้อไปิ การดำำาเนิ่น่การจัดำตั้�งศูนู่ย์

ข้อ้มููลเครดิำต้จึงได้ำแบง่ออกเปิน็่ 2 ฝึา่ย ค่อ ฝึา่ยที่่�จัดำตั้�งโดำย ธิอส. 

ได้ำจัดำตั้�ง บรษัิัที่ ข้้อมูลูเครดิำต้ไที่ย จำากัดำ ขึ้�น่ สว่น่ฝึา่ยธิน่าคารแห่ง

ปิระเที่ศูไที่ยและสมูาคมูธิน่าคารไที่ย ได้ำจัดำตั้�ง บรษัิัที่ ระบบข้อ้มูลู

กลาง จำากัดำ ขึ้�น่ โดำยที่ั�งสองบรษัิัที่ก็ได้ำจัดำตั้�งขึ้�น่โดำยมูว่ตั้ถึปุิระสงค์

เด่ำยวกัน่ค่อ เพั่�อเปิน็่ศููน่ยก์ลางรวบรวมูข้้อมูลูลกูค้า เพั่�อชื่ว่ยลดำ

ความูเส่�ยง และเพัิ�มูปิระสทิี่ธิภิาพัข้องการให้สนิ่เชื่่�อ เพั่�อปิอ้งกัน่

ปิัญหาหน่่�เส่ยใน่ระบบเศูรษัฐกิจ หรอ่หน่่�ที่่�ไมู่ก่อให้เกิดำรายได้ำ  

ต่้อมูาใน่ปิ ีพั.ศู. 2548 บรษัิัที่ ข้้อมูลูเครดิำต้กลาง จำากัดำ ได้ำรวมู

กิจการกับบรษัิัที่ข้้อมูลูเครดิำต้อ่กแห่งหนึ่�ง ค่อ บรษัิัที่ ข้้อมูลูเครดิำต้

ไที่ย จำากัดำ และได้ำเปิล่�ยน่ช่ื่�อเปิน็่ บรษัิัที่ ข้้อมููลเครดิำต้แห่งชื่าติ้ จำากัดำ  

เมู่�อวัน่ที่่� 19 พัฤษัภาคมู 2548 ซึ�งมู่ผู้ถ่ึอหุ้น่ข้องบรษัิัที่ ข้้อมููล 

เครดิำต้ไที่ย จำากัดำ และธิน่าคาร รวมูที่ั�งสถึาบนั่การเงนิ่ข้องรฐัเข้า้มูา 

ถ่ึอหุ้น่ใน่บรษัิัที่ ข้้อมูลูเครดิำต้แห่งชื่าติ้ จำากัดำ 

กัารุแลกัเปล่�ยนข�อม้ลเครุดิิติบ้โรุ  

วิเคร่าะห์สำถานกัาร่ณ์
ของกัาร่พั

ฒ
นาร่ฐบาลดิจิที่ล

CHA
PTER 3        /



38

  ปิจัจบุนั่บรษัิัที่ ข้อ้มูลูเครดิำต้แห่งชื่าติ้ จำากัดำ เปิน็่องค์กรที่่�

ได้ำรบัใบอนุ่ญาต้ และบรกิารการให้ข้อ้มูลูเหล่าน่่�ภายใต้้กรอบข้อง

กฎหมูายที่่�มูช่ื่่�อวา่  พัระราชื่บญัญติั้การปิระกอบธุิรกิจข้อ้มูลูบตั้ร

เครดิำต้ พั.ศู. 2545 ได้ำรบัข้อ้มูลูมูาจากสถึาบนั่ที่างการเงนิ่และ 

Non-bank ที่่�เปิ็น่สมูาชื่ิกข้องหน่่วยงาน่กลางน่่� โดำยหน่่วยงาน่ 

กลางน่่�จะเก็บข้้อมููลไว้ให้สมูาชื่ิกหรอ่บุคคลที่ั�วไปิ ได้ำเข้้ามูาดำู

พัฤติ้กรรมูที่างการเงนิ่และปิระวัติ้การชื่ำาระหน่่� ปิจัจบุนั่สมูาชิื่ก

ข้องเครดิำต้บูโรใน่ไต้รมูาส 1 ปิ ีพั.ศู. 2563 มูอ่ยู ่103 แห่ง แบง่เปิน็่ 

ธิน่าคารพัาณิชื่ย์ 17 แห่ง และสถึาบัน่การเงิน่เฉีพัาะกิจข้องรฐั 

(SFIs) 6 แห่ง น็่อน่แบงก์-น่าโน่ไฟแน่น่ซแ์ละพัโิกไฟแน่น่ซร์วมู 18 

แห่ง เชื่า่ซ่�อ-ล่สซิ�ง 52 แห่งและอ่�น่ ๆ อ่ก 10 แห่ง โดำยจำาน่วน่บญัชื่่

สนิ่เช่ื่�อที่่�เปิน็่บุคคลธิรรมูดำามูอ่ยู่ราว 108 ล้าน่บญัชื่ ่ครอบคลุมู

ลกูหน่่� 28 ล้าน่ราย ข้ณะที่่�สนิ่เชื่่�อนิ่ติ้บุคคลอยู่ที่่� 4.3 ล้าน่บญัชื่ ่

ครอบคลุมู 4 แสน่บรษัิัที่ ที่ั�งน่่� ไต้รมูาส 1 ปิน่ี่�มูจ่ำาน่วน่รายการ

ส่บค้น่ข้้อมููลเฉีล่�ยอยู่ที่่� 20.37 ล้าน่ครั�ง ข้ณะที่่�ปิี 2562 ที่ั�งปิีมู่

จำาน่วน่รายการสบ่ค้น่ข้อ้มูลูที่ั�งหมูดำอยูท่ี่่� 73.83 ล้าน่ครั�ง

 สำาหรบัข้้อมููลที่่�เครดิำต้บูโรเก็บจะปิระกอบไปิด้ำวย 2 

สว่น่ ค่อ  1. ข้้อมูลูสว่น่ตั้วเก่�ยวกับลูกค้า ปิระกอบด้ำวย ช่ื่�อ ที่่�อยู่ 

วนั่เด่ำอน่ปิเีกิดำ สถึาน่ภาพั อาชื่พ่ั เลข้บัต้รปิระชื่าชื่น่ เปิน็่ต้้น่ และ  

2. ข้้อมููลเก่�ยวกับปิระวัติ้การข้อและได้ำรบัการอนุ่มูัติ้สิน่เชื่่�อ 

และการชื่ำาระสนิ่เชื่่�อ แต่้เครดิำต้บูโรจะแสดำงข้อ้มูลูฝึั� งหน่่�สนิ่ เที่า่นั่�น่ 

ไมู่รวมูถึึงข้้อมููลส่วน่ที่รัพัย์สิน่ โดำยข้้อมููลที่่�ได้ำนั่�น่จะมูาจาก 

สมูาชิื่กข้องเครดิำต้บูโร มูท่ี่ั�งธิน่าคารพัาณิชื่ย ์ธิน่าคารเฉีพัาะกิจ

ข้องรฐั บรษัิัที่เงนิ่ทุี่น่ บรษัิัที่หลักที่รพััย ์บรษัิัที่เครดิำต้ฟองซเิอร ์ 

บรษัิัที่ปิระกัน่ (ที่ั�งวิน่าศูภัยและปิระกัน่ชื่่วิต้) และผู้ให้บรกิาร

บตั้รเครดิำต้ เปิน็่ต้้น่ จะมูข่้อ้มูลูเชื่่�อมูโยงไปิที่่�เครดิำต้บูโรหมูดำ แต่้

ผูใ้ห้บรกิารสาธิารณูปิโภค เชื่น่่ การปิระปิาน่ครหลวง การไฟฟา้

น่ครหลวง ค่ายบรษัิัที่มูอ่ถ่ึอ ผูใ้ห้บรกิารอิน่เที่อรเ์น็่ต้ เหล่าน่่�จะ

มูิได้ำเปิ็น่สมูาชื่ิกข้องเครดิำต้บูโร โดำยบุคคลหรอ่หน่่วยงาน่ที่่�ข้อ

ดำูข้้อมููลเหล่าน่่�ได้ำ ค่อหน่่วยงาน่ที่่�เปิ็น่สมูาชื่ิกและบุคคลที่ั�วไปิ  

(ดำูได้ำเฉีพัาะข้้อมููลข้องต้น่เองเที่่านั่�น่) โดำยวัต้ถึุปิระสงค์ใน่การ 

ข้อดูำนั่�น่เพั่�อปิระกอบการวิเคราะห์สิน่เช่ื่�อและออกบัต้รเครดิำต้

เที่า่นั่�น่และหากข้อ้มูลูใน่เครดิำต้บูโรไมูถ่ึกูต้้อง เราสามูารถึข้อแก้ไข้

ข้้อมููลจากสถึาบัน่ที่างการเงิน่ เน่่�องจากสถึาบัน่ที่างการเงิน่จะ

ต้้องสง่ข้อ้มูลูที่่�อัพัเดำที่ให้แก่เครดิำต้บูโรเปิน็่ปิระจำา

 เครดิำต้บูโร ถ่ึอเปิ็น่ความูสำาเรจ็ใน่การเชื่่�อมูโยงข้้อมููล

ข้องหน่่วยงาน่ที่่�เปิ็น่ภาค่สมูาชิื่ก ที่่�ที่ำาให้วิเคราะห์การปิล่อย 

สิน่เช่ื่�อได้ำรวดำเรว็และแมู่น่ยำามูากยิ�งขึ้�น่ โดำยใน่อน่าคต้ หากมู่

การเชื่่�อมูโยงข้้อมููล ค่าไฟฟ้า ค่าน่ำาปิระปิา ค่าโที่รศัูพัที่์มู่อถ่ึอ 

หรอ่ปิระวัติ้การชื่ำาระเงิน่กู้ย่มูเงิน่เพั่�อการศูึกษัา จะที่ำาให้ลูกหน่่� 

มูก่ารพัจิารณาการสรา้งหน่่�อยา่งรอบคอบ ยกระดัำบความูมู่วนัิ่ย

ที่างการเงนิ่ข้องคน่ไที่ย และลดำปิญัหาหน่่�เสย่ให้แก่ผูป้ิระกอบการ 

รวมูถึึงความูสามูารถึใน่การปิล่อยกูใ้ห้แก่ลกูหน่่�ที่่�มูพ่ัฤติ้กรรมูที่่�ด่ำ

ใน่อน่าคต้อ่กด้ำวย
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จากการดำำาเนิินิโครงการทั้้�ง 4 ระบบด้ำงกล่่าว สามารถวเิคราะห์์

ข้อ้สง้เกตจากการดำำาเนิินิงานิได้ำด้ำงน้ิ�

การส่งเสริมูรูปิแบบการบริหารจัดำการข้องภาครัฐที่่�เอกชื่น่

สามูารถึเข้า้มูามูส่ว่น่รว่มูได้ำ เชื่น่่ การรว่มูลงที่นุ่ (Public Private 

Partnership) กิจการรว่มูค้า (Joint Venture) และการจ้างดำำาเนิ่น่

งาน่ (Outsourcing Contract) โดำยอาศูัยศูักยภาพัและความู

พัรอ้มูจากภาคเอกชื่น่ เพั่�อการสรา้งสรรค์น่วตั้กรรมู บรกิาร และ

การดำำาเนิ่น่โครงการอยา่งมูป่ิระสทิี่ธิภิาพั 

การจัดำตั้�งคณะกรรมูการ/คณะอนุ่กรรมูการ เพั่�อที่ำาหน้่าที่่�

กำาหน่ดำน่โยบาย ยุที่ธิศูาสต้ร์ และแน่วที่างการดำำาเนิ่น่การ  

ต้ลอดำจน่กำากับดำแูลและติ้ดำต้ามูผลการดำำาเนิ่น่งาน่อยา่งต่้อเน่่�อง

และสมูำาเสมูอ หรอ่การติ้ดำต้ามูโดำยคณะกรรมูการเฉีพัาะเร่�อง  

ซึ�งหากเกิดำปิญัหาและอุปิสรรค จะที่ำาให้มูก่ารระดำมูความูคิดำเพั่�อ

แก้ไข้ปิญัหาได้ำอยา่งที่นั่ที่ว่งที่ ่

การได้ำรบังบปิระมูาณใน่การพัฒัน่าอยา่งต่้อเน่่�อง รวมูที่ั�งสามูารถึ

จัดำสรรงบปิระมูาณบางส่วน่ให้กับหน่่วยงาน่ที่่�เก่�ยวข้้องที่่�ไมู่มู ่

งบปิระมูาณสำาหรบัการดำำาเนิ่น่โครงการให้ปิระสบความูสำาเรจ็

การปิระยุกต์้ใชื่้ เที่คโน่โลย่ที่่� เหมูาะสมูสามูารถึช่ื่วยเพัิ�มู

ปิระสิที่ธิิภาพัการให้บรกิารปิระชื่าชื่น่ และส่งเสรมิูการดำำาเนิ่น่

ธุิรกิจได้ำเปิน็่อยา่งด่ำ

การพััฒน่าโครงการข้น่าดำใหญ่ที่่�มู่ความูยุ่งยากและซับซ้อน่ 

จำาเปิน็่ต้้องมูก่ารจัดำโครงสรา้งการที่ำางาน่ที่่�ชัื่ดำเจน่ และเหมูาะสมู

และมูร่ะบบควบคุมูโครงการที่่�มูป่ิระสิที่ธิภิาพั เชื่น่่ การควบคุมู

คณุภาพั การควบคมุูแผน่การดำำาเนิ่น่งาน่ การเงนิ่และด้ำาน่อ่�น่ ๆ 

การปิรบัเปิล่�ยน่น่โยบายและผูบ้รหิารระดัำบสงูอาจส่งผลต่้อความู

ต่้อเน่่�องข้องการดำำาเนิ่น่โครงการ ที่ั�งน่่� อาจมูก่ารพัจิารณาระบุ

โครงการสำาคัญที่่�ต้้องดำำาเนิ่น่การเอาไว้ใน่แผน่ระดัำบชื่าติ้ เพั่�อ

ให้เกิดำความูต่้อเน่่�องใน่การดำำาเนิ่น่การ และผูท้ี่่�มูส่่วน่ได้ำสว่น่เสย่

สามูารถึวางแผน่การดำำาเนิ่น่การได้ำชื่ดัำเจน่ไปิใน่ทิี่ศูที่างเด่ำยวกัน่

ปิัญหาและอุปิสรรคด้ำาน่กฎหมูาย กฎและระเบ่ยบต่้าง ๆ ที่่�

จำาเปิ็น่ต้้องมู่การปิรบัปิรุง หรอ่แก้ไข้ให้สอดำรบัและสนั่บสนุ่น่

โครงการ และการดำำาเนิ่น่งาน่ต้ามูภารกิจข้องหน่่วยงาน่ราชื่การ

การข้าดำแคลน่บุคลากรด้ำาน่เที่คโน่โลย่สารสน่เที่ศูข้องปิระเที่ศู 

ซึ�งจำาเปิน็่ต้้องเรง่ดำำาเนิ่น่การพัฒัน่าที่กัษัะดิำจิที่ลั และเพัิ�มูจำาน่วน่

บุคลากรให้เพั่ยงพัอกับความูต้้องการที่ั�งข้องหน่่วยงาน่ภาครฐั

และเอกชื่น่

การต้กลง และกำาหน่ดำชื่ดุำข้อ้มูลูระหวา่งหน่่วยงาน่เจ้าข้องข้อ้มูลู 

เพั่�อให้เกิดำการแลกเปิล่�ยน่ข้้อมููลระหว่างหน่่วยงาน่ ดัำงจะเห็น่

ได้ำจากการแลกเปิล่�ยน่ข้้อมููลเพั่�อการซ่�อข้ายหลักที่รพััย์ และ

การแลกเปิล่�ยน่ข้้อมููลเครดิำต้บูโรสำาหรบัการพัิจารณาสิน่เชื่่�อ 

 จากการที่บที่วน่การพัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลัข้องปิระเที่ศูไที่ยที่่�ผา่น่มูา ที่ั�งด้ำาน่กฎหมูาย การปิรบัโครงสรา้งเชื่งิองค์กร แผน่ระดัำบ

ชื่าติ้ และโครงการสำาคัญต่้าง ๆ  พับวา่ ปิระเที่ศูไที่ยได้ำเล็งเห็น่ความูสำาคัญ และมูก่ารพัฒัน่าด้ำาน่รฐับาลดิำจิที่ลัมูาอยา่งต่้อเน่่�อง ดัำงจะเห็น่

ได้ำจากการปิระกาศูใชื่ก้ฎหมูายดิำจิที่ลัที่่�สำาคัญ การจัดำที่ำาแผน่ระดัำบชื่าติ้ และแผน่พัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลั รวมูถึึงการดำำาเนิ่น่โครงการต้ามู

แผน่          อ่กทัี่�งยงัได้ำมู่การปิรบัเปิล่�ยน่โครงสรา้งเชื่งิองค์กร ให้สอดำรบักับยุคสมัูยที่่�เปิล่�ยน่แปิลง เพั่�อรองรบัการพัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลั ต้ลอดำจน่ 

การให้ความูสำาคัญกับการวางโครงสรา้งพั่�น่ฐาน่ที่างดิำจิที่ลั การให้บรกิารอิเล็กที่รอนิ่กส ์และการรเิริ�มูการพัฒัน่าแพัลต้ฟอรม์ูกลาง 

และบรกิารดิำจิที่ลัแก่ปิระชื่าชื่น่และภาคปิระชื่าชื่น่
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จากการศึูกษัากรอบแน่วที่างการพััฒน่ารัฐบาลดิำจิที่ัลใน่ 

ต่้างปิระเที่ศู และการที่บที่วน่การพััฒน่ารัฐบาลดิำจิที่ัลข้อง

ปิระเที่ศูไที่ยนั่�น่ สามูารถึสรุปิปิระเด็ำน่ความูที่า้ที่ายใน่การพัฒัน่า

รฐับาลดิำจิที่ลัได้ำที่ั�งสิ�น่ 12 ปิระเด็ำน่ ดัำงน่่� 

การอำานวยความสัะดำวก	แลื่ะความสัามารถึในการ

ปัระยุกต์้ใชเ้ทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่สัำาห้รบััการทำางานขัอง

รฐั	เพื่่�อปัระชาชน

การพัื่ฒนาทักษะแลื่ะสัมรรถึนะให้ม่	 เพื่่�อสัรา้ง

ความพื่ร้อมเชิงกลื่ยุทธุ์ให้้กับักำาลัื่งคนภาครัฐ

การลื่ดำความซึ่ำาซ้ึ่อนในการทำางาน	มก่ารปัฏิบัติั้งาน 

ท่�สัอดำคล้ื่องกันระห้ว่างห้น่วยงานขัองรฐั

การลื่ดำขัั�นต้อนการปัฏิบััติ้งานภายในห้น่วยงาน

ภาครฐัแลื่ะระห้ว่างห้น่วยงานภาครฐัให้้ม่ความ

คล่ื่องตั้วแลื่ะรวดำเรว็

การพื่ฒันาให้้ระบับัการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างภาครฐัคล่ื่องตั้ว	

โปัร่งใสั	 ม่กลื่ไกปั้องกันการทุจริต้ทุกขัั�นต้อน

การปัรบััเปัล่ื่�ยนการทำางานภาครฐัด้ำวยเทคโนโลื่ย่

ดิำจิทัลื่ให้้ม่ปัระสัิทธุิภาพื่แลื่ะม่ธุรรมาภิบัาลื่การ

บัรหิ้ารจัดำการ

การปัรบััปัรุงกฎห้มาย	กฎ	ระเบัย่บัท่�เอ่�อต่้อการขัับั

เคล่ื่�อนรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

การบูัรณ์าการข้ัอมูลื่ท่�ม่มาต้รฐานแลื่ะเช่�อมโยง

ถึึงกัน	 เพื่่�อปัระโยชน์ในการบัรหิ้าร	การตั้ดำสันิใจแลื่ะ

การบัรกิารท่�เปัน็เลิื่ศ

การสัรา้งความเช่�อมโยงในการให้้บัรกิารสัาธุารณ์ะ

ต่้าง	ๆ	 ผ่านการนำาเทคโนโลื่ย่ดิำจิทัลื่มาปัระยุกต์้ใช้

การจัดำให้้มร่ะบับัรกัษาความมั�นคงปัลื่อดำภัยในการ

เขัา้สัูบ่ัรกิารดิำจิทลัื่	 เพื่่�อให้้มค่วามพื่รอ้มใช	้ น่าเช่�อถ่ึอ

การเปิัดำโอกาสัให้้เอกชน	ปัระชาชน	 เขั้าถึึงข้ัอมูลื่

ขั่าวสัารภาครฐั	 เพื่่�อเพื่ิ�มโอกาสัในการแขั่งขัันแลื่ะ

ปัระโยชน์ในการใชช้วิ่ต้

การสัง่เสัรมิให้้ปัระชาชนแลื่ะทกุภาคสัว่นมส่ัว่นรว่มใน

การพัื่ฒนาปัระเทศผ่านช่องทางดิำจิทลัื่

ประเด็ินุค์วัามท้ัาทัาย
ในุการพััฒนุารัฐบัาลดิิจิทััล
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 โดำยปิระเด็ำน่ที่า้ที่าย 12 ปิระเด็ำน่ที่่�กล่าวมูาน่่� ได้ำถึกูน่ำาไปิ

หารอ่รว่มูกับหน่่วยงาน่ภาครฐัและภาคเอกชื่น่ เพั่�อพัจิารณาถึึง

ปิระเด็ำน่ปิญัหาและอุปิสรรค (Pain Point) ข้องหน่่วยงาน่ภาครฐั

ใน่การให้บรกิารผา่น่ระบบดิำจิที่ลั โดำยแยกออกเปิน็่ 6 กลุ่มูน่โยบาย

สำาคัญข้องปิระเที่ศู ได้ำแก่ การศึูกษัา การสาธิารณสุข้ การเกษัต้ร 

ความูโปิรง่ใสและการมู่ส่วน่รว่มู สวัสดิำการปิระชื่าชื่น่ และการ 

สง่เสรมิูวสิาหกิจข้น่าดำกลางและข้น่าดำยอ่มู ซึ�งมูป่ิระเด็ำน่ปัิญหา 

และอุปิสรรคที่่�สำาคัญ ดัำงต่้อไปิน่่�  

ใ น่ ปิ ร ะ เ ด็ำ น่ ปัิ ญ ห า แ ล ะ อุ ปิ ส ร ร ค ที่ า ง ด้ำ า น่ ก ฎ ห มู า ย

พั บ ว่ า มู่ อุ ปิ ส ร ร ค ข้ อ ง ก ฎ ห มู า ย ที่่� เข้้ า มู า เ ก่� ย ว ข้้ อ ง กั บ

การดำำาเนิ่น่การบริหารงาน่และการให้บริการภาครัฐผ่าน่

ระบบดิำจิที่ัล ที่ำาให้ไมู่สามูารถึดำำาเนิ่น่การได้ำอย่างเต็้มูที่่�  

เชื่่น่ พั.ร.บ. คุ้มูรองข้้อมููลส่วน่บุคคล เปิ็น่ต้้น่ และหน่่วยงาน่ 

ภาครัฐมูองว่ายังข้าดำการกำาหน่ดำน่โยบายต่้าง ๆ ที่่�ชื่ัดำเจน่   

โดำยแต่้ละกลุมู่มูร่ายละเอ่ยดำความูเห็น่ ดัำงน่่�

กัลุ่มกัารุศ่กัษา / ข้าดำการผล้่กด้ำนิให้์กฎห์มายข้้อมลู่แล่ะ

เปิิดำเผยสิทั้ธิสิว่นิบุคคล่ รวมทั้้�งข้าดำการผล้่กด้ำนิให้์เกิดำการ

จ้ดำทั้ำากฎห์มาย ห์รอืนิโยบายในิการใช้ ้Digital Signature 

ให้์สามารถนิำามาใช้ใ้นิห์น่ิวยงานิภาครฐ้ได้ำ 

กัลุ่มความโปรุง่ใสและกัารุม่สว่นรุ่วม / ติดำปิญัห์า

ข้อง พ.ร.บ. ข้้อมูล่ข้่าวสาร แล่ะ พ.ร.บ. คุ้มครองข้้อมูล่ 

ส่วนิบุคคล่ทั้้�ห์น่ิวยงานิราช้การไม่กล้่าทั้้�จะดำำาเนิินิการ 

เปิิดำเผยข้อ้มลู่ภาครฐ้ 

กัลุ่มสวัสดิิกัารุปรุะชื่าชื่น 

กัลุ่มกัารุส่งเสริุมวิสาหกิัจิขนาดิกัลางและขนาดิย่อม 
/ ติดำข้ด้ำในินิโยบายต่าง ๆ  ทั้้�มค้วามไมช่้ด้ำเจน

กัลุ่มสาธารุณสุข / ติดำข้ด้ำในิเรื�องข้อง พ.ร.บ. คุม้ครอง 

ข้อ้มลู่ส่วนิบุคคล่, พ.ร.บ. สขุ้ภาพแห่์งช้าติ แล่ะ พ.ร.บ. ระบบ

สขุ้ภาพปิฐมภมู ิ เนืิ�องจากภาคสาธิารณสขุ้จำาเปิน็ิทั้้�จะต้องม้

การแล่กเปิล้่�ยนิข้อ้มูล่ส่วนิบุคคล่สำาห์รบ้การวิเคราะห์์ แล่ะ

การจ้ดำบรกิารข้องห์น่ิวยงานิทั้้�ให้์บรกิาร

กัลุ่มกัารุเกัษติรุ /  ติดำข้ด้ำในินิโยบายต่าง ๆ ทั้้�มค้วามไม่

ช้ด้ำเจนิ ห์รอืนิโยบายข้องผูบ้รหิ์ารพบว่าข้าดำความเข้า้ใจในิ

การใช้เ้ทั้คโนิโล่ย้

1.
ดิ�าน กัฎหมาย กัฎรุะเบ่ยบ กัลไกั และมาติรุกัารุ

วิเคร่าะห์สำถานกัาร่ณ์
ของกัาร่พั

ฒ
นาร่ฐบาลดิจิที่ล

CHA
PTER 3        /
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• การจัดำซ่�อจัดำจ้างเที่คโน่โลย่และน่วัต้กรรมูดิำจิที่ัลข้อง 

หน่่วยงาน่ภาครัฐยังติ้ดำปิัญหาเร่�องข้องกลไกการจัดำซ่�อ 

จัดำจ้าง และความูกังวลข้องเจ้าหน้่าที่่�ผู้รบัผิดำชื่อบโครงการ 

สง่ผลให้การจัดำซ่�อจัดำจ้างเปิน็่อุปิสรรคต่้อการดำำาเนิ่น่งาน่ข้อง

ภาคเอกชื่น่ใน่การบรกิารภาครฐั

• จากปิัญหาเร่�องข้องการจัดำซ่�อจัดำจ้างเที่คโน่โลย่และ

น่วัต้กรรมูดิำจิที่ัล ควรที่่�จะมู่การจัดำที่ำาบัญชื่่น่วัต้กรรมูที่่�

สำานั่กงาน่ต้รวจเงนิ่แผน่่ดิำน่ให้การยอมูรบั หรอ่ สพัร. ที่ำาหน้่าที่่�

เปิ็น่หน่่วยงาน่รบัรอง ว่าหน่่วยงาน่ภาครฐัสามูารถึจัดำซ่�อ 

จัดำจ้างเที่คโน่โลยแ่ละน่วตั้กรรมูดิำจิที่ลัใน่รายการได้ำ 

• การที่่�หน่่วยงาน่ภาครฐัจะข้อรบับรกิารจากภาคเอกชื่น่นั่�น่ 

หน่่วยงาน่ภาครฐัไมู่สามูารถึซ่�อแค่เพัย่งบรกิารได้ำ แต่้จะต้้อง

ซ่�อระบบที่ั�งระบบ ที่ำาให้สิ�น่เปิล่องบปิระมูาณและใชื่เ้วลาใน่การ

จัดำซ่�อจัดำจ้างอยา่งมูาก 

• หน่่วยงาน่ภาคเอกชื่น่มูองว่า การจัดำซ่�อจัดำจ้างแบบปิีต่้อปิ ี

ที่ำาให้การที่ำางาน่ข้าดำความูต่้อเน่่�อง

ปรุะเด็ินกัารุจัิดิซ่ึ่�อจัิดิจิ�างบริุกัารุ 
จิากัภาคเอกัชื่นของหน่วยงานภาครัุฐ 

2.
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ข�อเสนอแนะในกัารุพััฒนารัุฐบาลดิิจิิทัล  
จิากัภาคเอกัชื่น 

• การปิรบัเปิล่�ยน่กระบวน่การที่ำางาน่ และการให้บรกิารข้อง

หน่่วยงาน่ภาครฐัจะเริ�มูตั้�งแต่้การปิรบัเปิล่�ยน่ชืุ่ดำความูคิดำ 

(Mindset) ข้องบุคลากรและผู้บริหารข้องหน่่วยงาน่ 

ภาครัฐก่อน่ที่่�จะมู่การน่ำาเที่คโน่โลย่ต่้าง ๆ มูาใชื่้ใน่ 

หน่่วยงาน่ภาครฐั 

• ใน่ปิระเด็ำน่ข้องการพัฒัน่าบุคลากร ควรที่่�จะมูก่ารจัดำที่ำาฐาน่

ข้้อมููลบุคคลซึ�งรวมูถึึงข้้อมููลการศูึกษัา ข้้อมููลปิระวัติ้การ

ที่ำางาน่ และข้้อมูลูที่่�เก่�ยวข้้องกับบุคคล ซึ�งสามูารถึจัดำที่ำาได้ำใน่

ลักษัณะข้อง e-Portfolio 

• สำานั่กงาน่พััฒน่ารัฐบาลดิำจิที่ัลควรที่่�จะที่ำาหน้่าที่่� เปิ็น่  

Data Hub ข้องปิระเที่ศู

3.

 จากการที่บูที่วนิขั้อมูลเอกสู่าร การจัดำการ

ประช่มเพื่่�อระดำมความคิดำเห็นิจากที่ั�งภาครัฐ และ 

ภาคเอกชนินัิ�นิ ที่ำาให้สู่ำานัิกงานิพัื่ฒนิารัฐบูาลดิำจิที่ัล

สู่ามารถทีี่�จะจัดำที่ำา แผนิพัื่ฒนิารัฐบูาลดิำจิที่ัลขัอง

ประเที่ศไที่ย พื่.ศ. 2563-2565 ซึ่ึ�งมสีู่าระสู่ำาคัญจำานิวนิ  

4 ย่ที่ธศาสู่ติร ์
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43สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)
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สารุะสำาคัญของ
แผู้นพััฒนา
รัุฐบาลดิิจิิทัล
ของปรุะเทศไทย
พั.ศ. 2563-2565
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วิิสััยทััศน์์

“รัุฐบาลดิิจิิทัล  
เปิดิเผู้ย เช่ื่�อมโยง 
และรุ่วมกัันสรุ�าง
บริุกัารุท่�ม่คุณค่า
ให�ปรุะชื่าชื่น”
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ใน่การดำำาเนิ่น่การพััฒน่ารฐับาลดิำจิที่ลั ต้ามู แผน่พัฒัน่ารฐับาล

ดิำจิที่ัลข้องปิระเที่ศูไที่ย พั.ศู. 2563-2565 ได้ำมู่การกำาหน่ดำ

กรอบแน่วที่างข้องการพััฒน่าต้ามูสถึาปิัต้ยกรรมูรฐับาลดิำจิที่ัล 

ซึ�งเปิ็น่กรอบโครงสรา้งระบบนิ่เวศูการพััฒน่ารฐับาลดิำจิที่ัล

ข้องปิระเที่ศูไที่ย (Digital Government Ecosystem) โดำยมู ่

องค์ปิระกอบที่่�เช่ื่�อมูโยงกัน่ 7 องค์ปิระกอบ ซึ�งเช่ื่�อมูโยง และ

สมัูพันั่ธิกั์น่ โดำยมูร่ายละเอ่ยดำดัำงน่่� 

กัารุพััฒนาท่�เป็นพ่ั�นฐาน (Foundation)  

เปัน็การพัื่ฒนาพื่่�นฐานเพื่่�อสันับัสันุนการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ใน

องค์ปัระกอบัอ่�น	ๆ	ซึึ่�งปัระกอบัไปัด้ำวย	

กัารุพััฒนาทักัษะดิ�านดิิจิิทัลสำาหรัุบบุคลากัรุภาครัุฐ 

เพั่�อให้บุคลากรภาครฐัมู่ความูพัรอ้มูสำาหรบัปิฏิิบัติ้งาน่และให้

บรกิารปิระชื่าชื่น่ผ่าน่ระบบดิำจิที่ัล ซึ�งเปิ็น่บที่บาที่หน้่าที่่�ข้อง 

สำานั่กงาน่คณะกรรมูการข้้าราชื่การพัลเรอ่น่ (ก.พั.) กระที่รวง

ดิำจิที่ัลเพั่�อเศูรษัฐกิจและสังคมู (ดำศู.) สถึาบัน่คุณวุฒิวิชื่าช่ื่พั 

สำานั่กงาน่คณะกรรมูการพััฒน่าระบบราชื่การ (ก.พั.ร.) และ

สำานั่กงาน่พัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลั (สพัร.)

กัารุพััฒนาโครุงสรุ�างพ่ั�นฐาน (Infrastructure) 

เพั่�อให้หน่่วยงาน่ภาครฐัมู่เที่คโน่โลย่ดิำจิที่ัลที่่�จำาเป็ิน่ใชื่้งาน่รว่มูกัน่ 

อาที่เิชื่น่่ ระบบคลาวด์ำและศูนู่ย์ข้อ้มูลูภาครฐั (GDCC) โดำยกระที่รวง

ดิำจิที่ัลเพั่�อเศูรษัฐกิจและสังคมู (ดำศู.) ระบบ GIN และคลาวด์ำภาค

รฐั ซึ�งรบัผิดำชื่อบโดำยสำานั่กงาน่พััฒน่ารฐับาลดิำจิที่ัล (สพัร.) รวมู

ที่ั�งสำานั่กงาน่คณะกรรมูการดิำจิที่ัลเพั่�อเศูรษัฐกิจและสงัคมูแห่งชื่าติ้ 

(สดำชื่.) สำานั่กงาน่พัฒัน่าธุิรกรรมูอิเล็กที่รอนิ่กส ์ (สพัธิอ.) และ บลจ. 

โที่รคมูน่าคมูแห่งชื่าติ้ (National   Telecom  Public   Company   Limited)

1.

1.1 1.3

1.41.2
กัารุจัิดิทำานโยบาย กัฎหมายและกัฎรุะเบ่ยบ 

เพั่�อกำาหน่ดำแน่วที่างและปิรบัแก้ไข้กฎระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้้องที่่�เอ่�อ

ต่้อการพััฒน่ารฐับาลดิำจิที่ัลต้ามูองค์ปิระกอบต่้าง ๆ ซึ�งต้ามู 

พั.ร.บ. การบริหารงาน่และการให้บริการผ่าน่ระบบดิำจิที่ัล 

ได้ำกำาหน่ดำให้มู่การจัดำที่ำาแผน่พััฒน่ารัฐบาลดิำจิที่ัลข้อง

ปิระเที่ศูไที่ย และกำาหน่ดำให้เปิ็น่หน้่าที่่�ข้องสำานั่กงาน่พััฒน่า

รฐับาลดิำจิที่ลั (สพัร.) 

กัารุจัิดิทำามาติรุฐาน (Standard) 

เพั่�อให้การพััฒน่ารฐับาลดิำจิที่ัลข้องปิระเที่ศูไที่ยมู่มูาต้รฐาน่

ความูปิลอดำภัย และสามูารถึเชื่่�อมูโยง และบูรณาการข้อ้มูลู และ

การให้บรกิารรว่มูกัน่ได้ำ เชื่่น่ กรอบธิรรมูาภิบาลข้้อมููลภาครฐั 

มูาต้รฐาน่ข้้อมููลเปิิดำภาครฐั ซึ�งรบัผิดำชื่อบโดำยกระที่รวงดิำจิที่ัล

เพั่�อเศูรษัฐกิจและสังคมู (ดำศู.) สำานั่กงาน่พััฒน่ารฐับาลดิำจิที่ัล 

(สพัร.) สำานั่กงาน่คณะกรรมูการดิำจิที่ลัเพั่�อเศูรษัฐกิจและสงัคมู

แห่งชื่าติ้ (สดำชื่.) สำานั่กงาน่พัฒัน่าธุิรกรรมูอิเล็กที่รอนิ่กส ์(สพัธิอ.)  

สำานั่กงาน่คณะกรรมูการพััฒน่าระบบราชื่การ (ก.พั.ร.) และ

สำานั่กงาน่คณะกรรมูการข้า้ราชื่การพัลเรอ่น่ (ก.พั.) 
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กัารุพััฒนาแพัลติฟอร์ุมดิิจิิทัล  
(Digital Platform) 

เปิ็น่การพััฒน่าแพัลต้ฟอรม์ูกลางสำาหรบัสนั่บสนุ่น่การ

ที่ำางาน่ข้องหน่่วยงาน่ภาครฐั เพั่�อสนั่บสนุ่น่การที่ำางาน่

ข้องภาครฐั การแลกเปิล่�ยน่ข้้อมููลระหว่างหน่่วยงาน่

ภาครฐัและการให้บรกิารภาครฐัแบบเบด็ำเสรจ็ โดำยมูร่าย

ละเอ่ยดำ ดัำงน่่�

แพัลติฟอร์ุมกัลางสนับสนุนกัารุทำางานภาครัุฐ  
(Back Office)

เปิ็น่การพััฒน่าแพัลต้ฟอร์มูสำาหรับการที่ำางาน่ และการ 

บรหิารงาน่ภายใน่หน่่วยงาน่ภาครฐั รวมูถึึงแพัลต้ฟอรม์ูสำาหรบั

การวางแผน่งาน่และการกำากับการที่ำางาน่ข้องหน่่วยงาน่ภาครฐั 

เชื่่น่ระบบสารบรรณอิเล็กที่รอนิ่กส์ (e-Saraban) ระบบการ 

จัดำซ่�ออิเล็กที่รอนิ่กส์ (e-Procurement) หรอ่ระบบการวางแผน่

ที่รพััยากรภาครฐั (ERP) ซึ�งรบัผดิำชื่อบการพัฒัน่าโดำยกระที่รวง

ดิำจิที่ัลเพั่�อเศูรษัฐกิจและสังคมู (ดำศู.) สำานั่กงาน่พััฒน่ารฐับาล

ดิำจิที่ลั (สพัร.) สำานั่กงาน่คณะกรรมูการดิำจิที่ลัเพั่�อเศูรษัฐกิจและ

สงัคมูแห่งชื่าติ้ (สดำชื่.) และกรมูบญัชื่ก่ลาง

3.

แพัลติฟอร์ุมกัลางแลกัเปล่�ยนข�อม้ลภาครัุฐ 
(Exchange Platform) 

เปิ็น่แพัลต้ฟอรม์ูสำาหรบัการแลกเปิล่�ยน่ข้้อมููลระหว่างหน่่วย

งาน่ภาครฐั เพั่�อสนั่บสนุ่น่การให้บรกิาร และการปิฏิิบติั้งาน่ข้อง 

หน่่วยงาน่ภาครฐั เชื่น่่ ศูนู่ยแ์ลกเปิล่�ยน่ข้อ้มูลูภาครฐั (Government 

Data Exchange Center: GDX) ระบบสารสน่เที่ศูเช่ื่�อมูต่้อฐาน่ข้อ้มูลู

ปิระชื่าชื่น่ (Linkage Center) เปิน็่ต้้น่ โดำยการพัฒัน่าแพัลต้ฟอรม์ู

การแลกเปิล่�ยน่ข้้อมูลูภาครฐัน่่�จะชื่ว่ยลดำการเรย่กสำาเน่า

แพัลติฟอร์ุมกัลางสนับสนุนบริุกัารุภาครัุฐ  
(Common Platform) 

เปิ็น่การพััฒน่าชื่่องที่างการรบับรกิารภาครฐัสำาหรบัปิระชื่าชื่น่

และภาคธุิรกิจ ใน่รูปิแบบข้องการให้บรกิารแบบเบ็ดำเสรจ็ใน่

ลักษัณะข้อง End - to - End service process โดำยมูก่ารพัฒัน่า

ระบบการพัสิจูน์่และยน่่ยนั่ตั้วต้น่ (Digital ID & Signature) ซึ�ง

รบัผิดำชื่อบโดำยสำานั่กงาน่พัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลั (สพัร.) สำานั่กงาน่

พัฒัน่าธุิรกรรมูที่างอิเล็กที่รอนิ่กส ์(สพัธิอ.) และกรมูการปิกครอง 

กระที่รวงมูหาดำไที่ยและศูนู่ยก์ลางข้อ้มูลูเปิดิำภาครฐั (Open Data 

Platform) ที่่�รบัผดิำชื่อบโดำยสำานั่กงาน่พัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลั (สพัร.)

3.1

3.2

3.3

กัารุพััฒนานวัติกัรุรุมรัุฐบาลดิิจิิทัล  
(Digital Government Innovation)

เปิ็น่การพััฒน่าชื่่องที่างเพั่�อส่งเสริมูให้ภาคเอกชื่น่ 

สถึาบนั่วจัิย นั่กวจัิยจากสถึาบัน่อุดำมูศูกึษัา และนั่กวจัิย

จากหน่่วยงาน่ต่้าง ๆ เข้้ามูามู่ส่วน่รว่มูใน่การพััฒน่า

น่วัต้กรรมูดิำจิที่ลั เพั่�อสนั่บสนุ่น่การพัฒัน่าบรกิารและการ

ที่ำางาน่ข้องหน่่วยงาน่ภาครฐั โดำยมูห่น่่วยงาน่ที่่�เก่�ยวข้อ้ง

ได้ำแก่ สำานั่กงาน่พััฒน่ารฐับาลดิำจิที่ลั (สพัร.) สำานั่กงาน่

พัฒัน่าธุิรกรรมูอิเล็กที่รอนิ่กส์ (สพัธิอ.) สำานั่กงาน่ส่งเสรมิู

เศูรษัฐกิจดิำจิที่ลั (depa) ศูนู่ยเ์ที่คโน่โลยอิ่เล็กที่รอนิ่กส ์และ

คอมูพัวิเต้อรแ์ห่งชื่าติ้ (NECTEC) สำานั่กงาน่การวจัิยแห่ง

ชื่าติ้ (วชื่.) สำานั่กงาน่คณะกรรมูการส่งเสรมิูวทิี่ยาศูาสต้ร ์

วจัิยและน่วัต้กรรมู (สกสว.) สำานั่กงาน่พัฒัน่าเที่คโน่โลย่

อวกาศูและภูมูสิารสน่เที่ศู (GISTDA) สำานั่กงาน่น่วัต้กรรมู

แห่งชื่าติ้ (NIA) และสถึาบนั่การศูกึษัาต่้าง ๆ 

2. สำาร่ะสำำาคัญ
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กัารุให�บริุกัารุปรุะชื่าชื่นผู่้านแพัลติฟอร์ุมกัลาง 
บริุกัารุภาครัุฐแบบเบ็ดิเสร็ุจิ  
(Customer Experience via 
End - to - End Services)

เปั็นการพื่ัฒนาแพื่ลื่ต้ฟอรม์กลื่างสัำาห้รบััการให้้บัรกิาร

ปัระชาชน	ภาคธุุรกิ	 จแลื่ะชาวต่้างชาติ้	 การให้้บัรกิาร

ขั้อมูลื่เปิัดำภาครฐัเพื่่�อให้้ปัระชาชน	แลื่ะภาคธุุรกิจเขั้าถึึง

ขัอ้มลูื่ภาครฐั	แลื่ะการสัง่เสัรมิการมส่ัว่นรว่มผา่นช่องทาง

อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	โดำยมร่ายลื่ะเอ่ยดำดัำงน่�	

ช่ื่องทางกัารุให�บริุกัารุชื่าวต่ิางชื่าติิ (Foreigner Portal) 

เปิ็น่การพััฒน่าช่ื่องที่างการให้บรกิารสำาหรบัชื่าวต่้างชื่าติ้ เพั่�อ

เปิ็น่การอำาน่วยความูสะดำวกใน่การที่่องเที่่�ยวและการปิระกอบ

อาชื่พ่ัใน่ปิระเที่ศูไที่ย ซึ�งรบัผดิำชื่อบโดำยสำานั่กงาน่พัฒัน่ารฐับาล

ดิำจิที่ลั (สพัร.) และสำานั่กงาน่ต้รวจคน่เข้า้เมูอ่ง 

4. 

5.

4.1

4.2

4.3

ช่ื่องทางกัารุให�บริุกัารุปรุะชื่าชื่น (Citizen Portal)

เปิน็่การให้บรกิารสำาหรบัปิระชื่าชื่น่แบบเบด็ำเสรจ็ ซึ�งจะเปิน็่การ

รวมูบรกิารสำาหรบัปิระชื่าชื่น่ที่่�จำาเปิน็่มูารวมูไวท้ี่่�แพัลต้ฟอรม์ูกลาง

น่่� เพั่�ออำาน่วยความูสะดำวก และลดำขั้�น่ต้อน่การเข้้ารบับรกิารข้อง

ปิระชื่าชื่น่ รวมูไปิถึึงการลดำ หรอ่ยกเลิกการเรย่กเก็บสำาเน่าเอกสาร

ข้องปิระชื่าชื่น่ใน่การเข้้ารบับรกิารข้องภาครฐั ซึ�งรบัผดิำชื่อบโดำย 

สำานั่กงาน่คณะกรรมูการพัฒัน่าระบบราชื่การ (ก.พั.ร.) สำานั่กงาน่

พัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลั (สพัร.) และกระที่รวงการคลัง 

ช่ื่องทางกัารุรัุบคำาขออนุญาติ 
เพ่ั�ออำานวยความสะดิวกัให�ภาคธุรุกิัจิ  
(Business Portal) 

เปิ็น่การมูุ่งเน้่น่การให้บรกิารกับภาคธุิรกิจ เพั่�ออำาน่วยความู

สะดำวกใน่การเข้้ารบับรกิารภาครฐั โดำยจะชื่ว่ยลดำขั้�น่ต้อน่การออก

ใบอนุ่ญาต้ที่่�มูค่วามูซบัซอ้น่ และเก่�ยวข้อ้งกับหลายหน่่วยงาน่ เพั่�อ

ที่ำาให้สามูารถึลดำระยะเวลา และต้้น่ทุี่น่ใน่การดำำาเนิ่น่การข้องภาค

ธุิรกิจ โดำยเฉีพัาะธุิรกิจข้น่าดำกลางและข้น่าดำยอ่มู ซึ�งรบัผดิำชื่อบ 

โดำยสำานั่กงาน่คณะกรรมูการพััฒน่าระบบราชื่การ (ก.พั.ร.) 

สำานั่กงาน่พัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลั (สพัร.) และหน่่วยบรกิารที่่�เก่�ยวข้อ้ง

กัารุปรัุบกัรุะบวนกัารุให�บริุกัารุภาครัุฐ  
(Core Service Processes)  

เปั็นการดำำาเนินงานท่�ครอบัคลุื่มการพัื่ฒนาแพื่ลื่ต้ฟอรม์

กลื่างแลื่ะการให้้บัรกิารภาครฐั	 โดำยการดำำาเนินการปัรบัั

เปัล่ื่�ยนกระบัวนการทำางานแลื่ะการให้้บัรกิารภาครฐัจาก

การทำางานแบับัแอนะล็ื่อก	ห้รอ่กึ�งดิำจิทลัื่	ให้้เปัน็การทำางาน

แลื่ะการให้้บัรกิารภาครฐัในรูปัแบับัดิำจิทลัื่อยา่งเต็้มรูปัแบับั	

ซึ่ึ�งเปัน็บัทบัาทสัำาคัญขัองสัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	

(สัพื่ร.)	ในการขัับัเคล่ื่�อน
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49สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

6. 7.

6.1

6.2

กัารุวิเครุาะห์ข�อม้ล (Data Analytics)  

เปั็นการสันับัสันุนให้้ภาครฐันำาขั้อมูลื่ท่�ม่การรวบัรวมจากการ

ทำางาน	แลื่ะการปัฏิบัติั้งานขัองห้น่วยงานมาวิเคราะห์้เพื่่�อปัรบััปัรุง

บัรกิารภาครฐั	แลื่ะพื่ฒันานโยบัายท่�สัอดำคล้ื่องกับัลัื่กษณ์ะขัอง

ความต้้องการขัองผูร้บัับัรกิาร	(Customer	Centric)	ทั�งปัระชาชน

แลื่ะภาคธุุรกิจ	โดำยแบัง่ออกเปัน็	2	ระบับัปัระกอบัด้ำวย

ภาค่รุ่วมดิำาเนินกัารุ (Partners/Owners) 

การดำำาเนินการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ต้ามสัถึาปัตั้ยกรรม

แลื่ะระบับันิเวศขัองการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่น่�	 จะไม่

สัามารถึท่�จะดำำาเนินการได้ำห้ากขัาดำห้น่วยงานภาค่อัน

ได้ำแก่	กระทรวงดิำจิทลัื่เพ่ื่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม	กระทรวง

การคลัื่ง	สัำานักงานคณ์ะกรรมการพื่ฒันาระบับัราชการ	

สัำานักงานคณ์ะกรรมการข้ัาราชการพื่ลื่เรอ่น	สัำานักงาน

สัภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้	สัำานักงาน

คณ์ะกรรมการดิำจิทัลื่เพื่่�อเศรษฐกิจสัังคม	 สัำานักงาน

พื่ฒันาธุุรกรรมอิเล็ื่กทรอนิกสั	์แลื่ะห้น่วยงานท่�เก่�ยวขัอ้ง

ทั�งภาครฐัแลื่ะเอกชน	

กัารุจัิดิทำาและวิเครุาะห์ข�อม้ลขนาดิใหญ่  
(Big Data and Analytics)

เปัน็การนำาขัอ้มลูื่จากการให้้บัรกิารปัระชาชน	รวมทั�งขัอ้มลูื่จาก

การทำางานขัองห้น่วยงานภาครฐัท่�ได้ำม่การรายงานผ่านระบับั	

GFMIS	มาจัดำทำาชดุำขัอ้มูลื่ขันาดำให้ญ	่แลื่ะวิเคราะห์้ขัอ้มูลื่ภาครฐั 

ผา่นระบับัการวเิคราะห์้ขัอ้มลูื่ขันาดำให้ญ	่ซึ่ึ�งจะชว่ยให้้นำาผลื่การ

วิเคราะห์้มาพื่ัฒนาบัรกิารสัำาห้รบััปัระชาชน	แลื่ะการพื่ัฒนา

นโยบัายภาครฐัท่�มค่วามสัอดำคล้ื่องกับัสัภาวะทางเศรษฐกิจแลื่ะ

สัังคมขัองปัระชาชน	ซึ่ึ�งการพื่ัฒนาระบับัการวิเคราะห์้ขั้อมูลื่ 

ภาครฐัน่�รบััผดิำชอบัโดำยกระทรวงดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม	

(ดำศ.)	แลื่ะสัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	(สัพื่ร.)

รุะบบบริุหารุกัารุเงินกัารุคลังภาครัุฐ  
แบบอิเล็กัทรุอนิกัส์ (GFMIS) 

เปัน็ระบับัสัำาห้รบััการติ้ดำต้ามการใชง้บัปัระมาณ์ภาครฐั	ความค่บั

ห้น้า	แลื่ะผลื่การดำำาเนินงานต้ามท่�ได้ำม่การกำาห้นดำไว้ต้ามแผน

ปัฏิบัติั้การ	รวมถึึงนโยบัายแลื่ะแผนอ่�น	ๆ	ท่�เก่�ยวข้ัอง	ซึ่ึ�งเปัน็ความ

รบััผดิำชอบัขัองสัำานักงานสัภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้ง

ชาติ้	(สัศช.)	กระทรวงการคลัื่ง	สัำานักงบัปัระมาณ์	กรมบัญัชก่ลื่าง	

แลื่ะสัำานักงานคณ์ะกรรมการพัื่ฒนาระบับัราชการ	(ก.พื่.ร.)

 ที่ั�งนีิ� สู่ถาปตัิยกรรมและระบูบูนิิเวศการพื่ฒันิา

รฐับูาลดิำจิที่ัลขัองประเที่ศไที่ยนีิ� ได้ำมีการออกแบูบู

แผนิภาพื่ความสู่ัมพื่ันิธ์ระหว่างองค์ประกอบูต่ิาง ๆ  

ดัำงภาพื่หน้ิาต่ิอไป

สำาร่ะสำำาคัญ
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ภาพัทั่� 2 แผนภาพัสถาปตัยกรรมรฐับาลดิิจิิทัลั
ตาม แผนพัฒันารฐับาลดิิจิิทัลัของประเทัศไทัย พั.ศ. 2563-2565

ท่ี่�มา: สำำานัักงานัพัฒันัารัฐับาลดิิจิิที่ลั วันััท่ี่� 9 กันัยายนั 2563 

DIGITAL GOVERNMENT ARCHITECTURE

PlatformPlatform
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ภาพัทั่� 3 แผนภาพัระบบนิเวศการพัฒันารฐับาลดิิจิิทัลัของประเทัศไทัย

DIGITAL GOVERNMENT ECOSYSTEM

ที่่�มา: สำำานัักงานัพัฒันัารัฐับาลดิิจิิที่ลั วันััท่ี่� 9 กันัยายนั 2563

(ก.พั.ร(ก.พั.ร

(ก.พั.ร(ก.พั.ร
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 จากสถาปิตัยกรรมรฐ้บาล่ดิำจิทั้ล้่แล่ะระบบ
นิิเวศร้ฐบาล่ดิำจิทั้้ล่ตามทั้้�ได้ำแสดำงในิห์น้ิาทั้้� 31 
แล่ะห์น้ิาทั้้� 32 ซึ่่�งได้ำม้การกล่่าวถ่งการให้์บรกิาร
ปิระช้าช้นิแล่ะธุิรกิจแบบเบด็ำเสรจ็ (End - to - End 
Services) ผ่านิช่้องทั้างการให้์บรกิารปิระช้าช้นิ 
(Citizen Portal) ช้่องทั้างการม้ส่วนิรว่มธุิรกิจ 
(Business Portal) แล่ะการเปิิดำเผยข้อ้มลู่ภาครฐ้ 
(Open Data) ซึ่่�งการทั้้�จะดำำาเนิินิการให้์บรกิารแบบ
เบด็ำเสรจ็ แล่ะการเปิิดำเผยข้อ้มูล่ภาครฐ้ให้์ปิระช้าช้นิ
แล่ะภาคธุิรกิจเข้า้ถ่งได้ำน้ิ�นิ จำาเปิน็ิต้องมก้ารกำาห์นิดำ
สถาปิัตยกรรมการแล่กเปิล้่�ยนิข้้อมูล่ระห์ว่าง
ห์น่ิวยงานิภาครฐ้ (Government Data Sharing 
Strategy) 

52
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ภาพัทั่�  4 (รา่ง) สถาปตัยกรรมการแลกเปล่�ยนขอ้มลูภาครฐั*

*รัา่งแผนัภาพัอย่่รัะหวัา่งเสำนัอคณะอนุักรัรัมการัสำถาปัตัยกรัรัมและมาตรัฐานัการัพัฒันัารัฐับาลดิิจิิที่ลั 
ปัรับัปัรุังจิาก :  Hetherington and West  (2020); สำพัรั. (2563) และสำำานัักงานัสำง่เสำรัมิเศรัษฐกิจิดิิจิิที่ลั (2563)
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	 จากภาพื่	4	แสัดำง	(รา่ง)	สัถึาปัตั้ยกรรมการแลื่กเปัล่ื่�ยน

ขัอ้มลูื่ภาครฐัมอ่งค์ปัระกอบัท่�เก่�ยวข้ัองกับัการแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมลูื่

ผ่านศูนย์กลื่างแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่ภาครฐั	 (Government	Data	

Exchange:	GDX)	ปัระกอบัด้ำวย	3	องค์ปัระกอบัห้ลัื่ก	ได้ำแก่	

หน่วยงานเจิ�าของข�อม้ล 

ซึ่ึ�งจะต้้องดำำาเนินการจัดำเต้รย่มขัอ้มลูื่ภาครฐัให้้เปัน็ขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่

ต้ามธุรรมาภิบัาลื่ข้ัอมูลื่ภาครฐั	(Data	Governance	Framework)	

โดำยเม่�อขั้อมูลื่ขัองห้น่วยงานถึูกแปัลื่งให้้เปั็นขั้อมูลื่ดิำจิทัลื่ต้าม 

ธุรรมาภิบัาลื่ข้ัอมูลื่แล้ื่วนั�น	 ห้น่วยงานจะต้้องนำาสั่งข้ัอมูลื่ท่�

สัามารถึแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำเผยได้ำเขั้าสัู่ศูนย์แลื่กเปัล่ื่�ยนขั้อมูลื่

ภาครฐั	(Government	Data	Exchange	Center:	GDX)	

รุะบบกัารุแลกัเปล่�ยนข�อม้ล 

เปัน็ระบับักลื่างในลัื่กษณ์ะขัองช่องทาง	 (Gateway)	สัำาห้รบััการ

แลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่ระห้ว่างห้น่วยงานภาครฐั	ซึึ่�งจะปัระกอบัไปัด้ำวย	

1.

2.

54



55สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

มุมมองของข�อม้ลท่�เปิดิเผู้ยไดิ� (Authorized View) 
ค่อ ชื่อ่งที่างสำาหรบัให้หน่่วยงาน่ภาครฐัสามูารถึที่่�จะเข้า้มูาเรย่กดำ ู

ข้้อมููลผ่าน่แพัลต้ฟอรม์ูศููน่ย์กลางการแลกเปิล่�ยน่ข้้อมููลภาครฐั  

ซึ�งการที่่�หน่่วยงาน่จะเข้า้มูาเรย่กดำขู้้อมูลูได้ำนั่�น่ จะต้้องมูก่ารยน่่ยนั่

ตั้วต้น่ข้องผูใ้ชื่ง้าน่ รวมูถึึงการแสดำงสทิี่ธิใิน่การเข้้าถึึงข้้อมููลภาครฐั 

ข้องหน่่วยงาน่ที่่�เรย่กข้้อมููล ซึ�งเมู่�อหน่่วยงาน่ย่น่ยัน่ตั้วต้น่เข้้าสู่

ระบบแล้ว เมู่�อเรย่กข้อ้มูลู แพัลต้ฟอรม์ูศูนู่ยก์ลางการแลกเปิล่�ยน่

ข้้อมููลภาครฐัจะสามูารถึจำาแน่กสิที่ธิิการเข้้าถึึงชื่ั�น่ข้้อมููลข้อง 

หน่่วยงาน่ได้ำใน่ที่นั่ที่ ่ซึ�งถ้ึาหน่่วยงาน่เรย่กดำขู้้อมูลูที่่�ไมูต่้รงกับสทิี่ธิิ

ที่่�กำาหน่ดำขึ้�น่ ระบบจะแสดำงผลการปิฏิิเสธิการให้ข้้อมูลู  

รุะบบกัารุรุบัข�อม้ล ซึ�งหน่่วยงาน่ภาครฐัจะสง่ข้อ้มูลูท่ี่�ได้ำมูก่าร

จัดำที่ำาให้เปิ็น่ดิำจิที่ัลต้ามูธิรรมูาภิบาลข้้อมููลภาครฐัแล้ว ส่งเข้้าสู่

ศูนู่ยแ์ลกเปิล่�ยน่ข้อ้มูลูกลางภาครฐั (Data Publishing) ซึ�งระบบ

จะที่ำาการบนั่ที่กึการสง่ข้อ้มูลูข้ึ�น่สูร่ะบบแลกเปิล่�ยน่ข้อ้มูลู รวมูถึึง

การบนั่ทึี่กการเรย่กดำขู้อ้มูลูจากหน่่วยงาน่ต่้าง ๆ หรอ่ระบบล็อก 

(Logging System) 

บัญช่ื่ข�อม้ล (Data Catalogue) เมู่�อข้้อมููลถูึกส่งเข้้าสู่

แพัลต้ฟอรม์ูศูนู่ยก์ลางการแลกเปิล่�ยน่ข้อ้มูลูภาครฐั แพัลต้ฟอรม์ู

จะที่ำาหน้่าที่่�ใน่การบัน่ที่ึกข้้อมููลที่่�มู่การส่งผ่าน่ศููน่ย์กลางการ

แลกเปิล่�ยน่ข้้อมููลภาครฐั ใน่รูปิแบบข้องบัญชื่่ข้้อมููล เพั่�อให้

พัรอ้มูสำาหรบัการเรย่กข้อดำขู้อ้มูลูจากหน่่วยงาน่ให้บรกิาร หรอ่ 

หน่่วยงาน่ที่่�ต้้องการใชื่ข้้อ้มูลู 

กัารุกัำาหนดิชัื่�นของข�อม้ล (Authorization Layer) 
ค่อการกำาหน่ดำปิระเภที่ข้องข้้อมููลที่่�สามูารถึแลกเปิล่�ยน่และ 

เปิดิำเผยได้ำ หรอ่เปิดิำเผยไมูไ่ด้ำ ซึ�งเปิน็่การบรหิารจัดำการและการ

กำากับข้อ้มููลท่ี่�มู่ความูปิลอดำภัย ต้ลอดำจน่กำากับระยะเวลาใน่การ

เข้้าถึึงข้้อมููลข้องภาครฐั โดำยการแบ่งชื่ั�น่ข้องข้้อมููลน่่�หน่่วยงาน่

เจ้าข้องข้้อมููลมู่ความูจำาเปิ็น่ที่่�จะต้้องจัดำที่ำาธิรรมูาภิบาลข้้อมููล

ภาครฐัใน่รูปิแบบ (Format) และมูาต้รฐาน่ (Standard) เด่ำยวกัน่ 

ซึ�งการที่่�จะเข้า้ถึึงชื่ั�น่ข้องข้อ้มูลูภาครฐัจะต้้องอยูภ่ายใต้้มูาต้รการ

ข้องการเข้า้ถึึงข้อ้มูลูภาครฐั (Protocol) 

รุะบบความปลอดิภัย (Security) ค่อ แพัลต้ฟอรม์ู

ศูนู่ยก์ลางการแลกเปิล่�ยน่ข้อ้มูลูภาครฐั จำาต้้องได้ำรบัการออกแบบ

ระบบความูปิลอดำภัย ที่่�สอดำคล้อง เปิ็น่ไปิต้ามูมูาต้รฐาน่สากล  

โดำย สพัร. มู่หน้่าที่่�จะต้้องออกแบบและพััฒน่าระบบความู

ปิลอดำภัยดัำงกล่าว เพั่�อไมู่ให้ข้้อมููลรั�วไหลไปิยังผู้ที่่�ไมู่เก่�ยวข้้อง 

หรอ่ผูไ้มูมู่ส่ทิี่ธิเิข้า้ถึึงข้อ้มูลูภาครฐั 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

สำาร่ะสำำาคัญ
ของแผนพั

ฒ
นาร่ฐบาลดิจิที่ลของปร่ะเที่ศไที่ย พั

.ศ. 2563-2565
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รุะบบกัารุให�บริุกัารุ 

สัามารถึแบัง่ออกเปัน็	2	ส่ัวน	ปัระกอบัด้ำวย	

กัารุให�บริุกัารุแบบเบ็ดิเสร็ุจิ (One Stop Service: OSS) 
เปิน็่ส่วน่ข้องการให้บรกิารปิระชื่าชื่น่และธุิรกิจต้ามูที่่�รอ้งข้อ โดำย

ปิระชื่าชื่น่หรอ่ธุิรกิจจะต้้องได้ำรบัการย่น่ยัน่ตั้วต้น่เมู่�อข้อเข้้ารบั

บรกิาร จากนั่�น่ระบบจะเริ�มูกระบวน่การให้บรกิารจากข้้อมููลที่่�

ถึกูสง่มูาจากระบบแลกเปิล่�ยน่โดำยอัต้โน่มูติั้ ซึ�งระบบดัำงกล่าวจะ

ที่ำาให้ปิระชื่าชื่น่สามูารถึรบับรกิารได้ำต้ลอดำเวลา (24 ชื่ั�วโมูงต่้อวนั่ 

7 วนั่ต่้อสปัิดำาห์) 

3.

รุะบบส่บค�นข�อม้ลกัลาง ซึ�งที่ำาหน้่าที่่�เปิน็่ศูนู่ยข์้อ้มูลูเปิดิำ และ

ระบบการสบ่ค้น่ข้อ้มูลูสำาหรบัการให้บรกิารข้องหน่่วยงาน่ภาครฐั 

ซึ�งหน่่วยงาน่จะสามูารถึเรย่กข้อ้มูลูต้ามูลำาดัำบชื่ั�น่ที่่�หน่่วยงาน่ได้ำ

รบัอนุ่ญาต้ให้เข้า้ถึึงชื่ั�น่ข้องข้อ้มูลู เพั่�อการให้บรกิารภาครฐัต้ามู

ที่่�ปิระชื่าชื่น่และภาคธุิรกิจรอ้งข้อ หรอ่สำาหรบัการน่ำาข้้อมููลไปิ

วเิคราะห์เพั่�อตั้ดำสนิ่ใจน่โยบาย หรอ่เพั่�อการปิรบัปิรุงบรกิารภาครฐั 

3.2

3.1

 จากการแลกเปิล่�ยน่ข้้อมููลภาครฐัแล้วนั่�น่ หน่่วยงาน่ 

ผูร้บัข้อ้มูลู/ผูใ้ห้บรกิารจะสามูารถึน่ำาข้อ้มูลูไปิให้บรกิารปิระชื่าชื่น่

ที่่�เข้้ามูาใชื่้บรกิารผ่าน่ศููน่ย์การให้บรกิารภาครฐัแบบเบ็ดำเสรจ็ 

(End - to - End Service) ซึ�งเปิ็น่บที่บาที่การพััฒน่าโดำย

สำานั่กงาน่พััฒน่าระบบราชื่การ (ก.พั.ร.) และสำานั่กงาน่พััฒน่า

รฐับาลดิำจิที่ลั (สพัร.) ที่ำาหน้่าที่่�เปิน็่หน่่วยงาน่สนั่บสนุ่น่ที่างด้ำาน่

การพััฒน่าที่างด้ำาน่เที่คโน่โลย่ ที่ั�งน่่� การพััฒน่าศููน่ย์การให้

บรกิารภาครฐัแบบเบ็ดำเสรจ็น่่� มู่แน่วที่างใน่การพััฒน่าบรกิาร

เบด็ำเสรจ็ ณ จดุำเด่ำยว ดัำงแสดำงต้ามูต้ารางที่่� 5 
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ภาพัทั่� 5 แนวทัางการพัฒันาศนูย์บรกิารเบด็ิเสรจ็ิ ณ จิดุิเด่ิยว

ปัรับัปัรุังจิาก: เอกสำารัเรั่�อง “ศ่นัย์บรักิารัเบด็ิเสำรัจ็ิ” ของนัายกรัฐัมนัตรั ่ที่่�มอบให้กับคณะกรัรัมการัขบัเคล่�อนัการัพัฒันัารัฐับาลดิิจิิที่ลั 

ในัครัาวัการัปัรัะชุุมเม่�อเด่ิอนัสำงิหาคม 2561

สำาร่ะสำำาคัญ
ของแผนพั

ฒ
นาร่ฐบาลดิจิที่ลของปร่ะเที่ศไที่ย พั

.ศ. 2563-2565
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 จากแน่วที่างการพััฒน่าศููน่ย์บริการแบบเบ็ดำเสร็จ

สามูารถึแบง่ออกเปิน็่ 4 ระดัำบ จาก 10 ปิระเด็ำน่ข้องการพัฒัน่า

ศููน่ย์บรกิารแบบเบ็ดำเสรจ็ โดำย แผน่พััฒน่ารฐับาลดิำจิที่ัลข้อง

ปิระเที่ศูไที่ย พั.ศู. 2563-2565 มูุง่เน้่น่ไปิที่่�การพัฒัน่าศููน่ยบ์รกิาร

แบบเบด็ำเสรจ็ใน่ระดัำบที่่� 4 โดำยมูร่ายละเอ่ยดำดัำงต่้อไปิน่่�

กัารุให�บริุกัารุภาครัุฐไม่ม่กัารุจิำากััดิสถานท่�  

ซึ่ึ�งปัระชาชนสัามารถึท่�จะเขัา้รบัับัรกิารได้ำต้ลื่อดำเวลื่า	24	ชม.ต่้อ

วนั	7	วันต่้อสัปััดำาห์้	ผ่านช่องทางดิำจิทลัื่	โดำยท่�ไม่ต้้องมาขัอรบััการ

บัรกิารยังท่�ตั้�งขัองห้น่วยงานให้้บัรกิาร	

1.

2. 4.

5.3.

แบบฟอร์ุมขอรัุบบริุกัารุภาครัุฐ 
อย่้ในรุ้ปแบบฟอร์ุมอิเล็กัทรุอนิกัส์แบบบ้รุณากัารุ 

ปัระชาชนผู้เขัา้รบัับัรกิารสัามารถึกรอกแบับัฟอรม์การรบัับัรกิาร

ผา่นชอ่งทางดิำจิทลัื่	 โดำยแบับัฟอรม์จะถึกูทำาให้้อยูใ่นรูปัแบับัขัอง

แบับัฟอรม์อิเล็ื่กทรอนิกสั์ท่�บูัรณ์าการคำารอ้งขัอรบัับัรกิารจาก

ห้น่วยงานต่้าง	ๆ	ให้้เปัน็การขัอรบัับัรกิาร	ณ์	จุดำเด่ำยวแบับัเบัด็ำเสัรจ็	

กัารุเรุ่ยกัข�อม้ลผู้้�เข�ารัุบบริุกัารุเป็นแบบอัติโนมัติิ 
ไม่ม่กัารุขอสำาเนาเอกัสารุจิากัผู้้�เข�ารัุบบริุกัารุ 

ในการพัื่ฒนาศูนย์บัรกิารแบับัเบั็ดำเสัรจ็น่�	 จะไม่ม่การเรย่กเก็บั

สัำาเนาเอกสัารจากผู้ขัอรบัับัรกิาร	 แต่้ห้น่วยงานผู้ให้้บัรกิาร

สัามารถึเรย่กดูำขัอ้มูลื่ผ่านศูนย์กลื่างการแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่ภาครฐั	

กัารุเช่ื่�อมโยงข�อม้ลผู่้านศ้นย์แลกัเปล่�ยนข�อม้ลกัลาง
ภาครัุฐ (Government Data Exchange: GDX)  

เพื่่�อให้้ห้น่วยงานภาครฐัต่้าง	ๆ	สัามารถึเรย่กขัอ้มูลื่ท่�เก่�ยวขัอ้ง

สัำาห้รบััให้้บัรกิารปัระชาชน	ห้น่วยงานภาครฐัจะต้้องถึกูกำาห้นดำ

สัทิธุใินการเขัา้ถึึงชั�นขัอ้มลูื่ท่�แต้กต่้างกัน	ขัึ�นอยู่กับับัทบัาทแลื่ะ

ห้น้าท่�ในการให้้บัรกิารขัองห้น่วยงานภาครฐั	

กัารุอนุมัติิและกัารุลงลายม่อช่ื่�อดิิจิิทัล  
(Digital Signature) 

จะม่การกำาห้นดำคุณ์สัมบัติั้แลื่ะความปัลื่อดำภัย	ท่�สัามารถึต้รวจสัอบั

การลื่งลื่ายม่อช่�อกลัื่บัได้ำต้ลื่อดำเวลื่าเพื่่�อต้รวจสัอบัความถูึกต้้อง	
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6.

7. 9.

10.8.
รุะบบกัารุให�บริุกัารุดิิจิิทัลเป็นรุ้ปแบบ 
ของกัารุให�บริุกัารุภาครัุฐแบบเบ็ดิเสร็ุจิ  
(Single Government Platform)

โดำยเปัน็ระบับัการให้้บัรกิารภาครฐัแบับัเบัด็ำเสัรจ็	ท่�ปัระชาชาชน

สัามารถึขัอรบัับัรกิารจากแพื่ลื่ต้ฟอรม์กลื่างภาครฐัโดำยไมจ่ำาเปัน็

ท่�จะต้้องไปัขัอรบัับัรกิารภาครฐัจากช่องทางอ่�นอ่ก	แลื่ะไม่จำาเปัน็

ท่�จะต้้องไปัรบัับัรกิารยังสัถึานท่�ให้้บัรกิารขัองห้น่วยงานภาครฐั	

ซึ่ึ�งระบับัจะทำาห้น้าท่�ในการรวบัรวมบัรกิารภาครฐัต่้าง	ๆ	ไวบ้ัน

แพื่ลื่ต้ฟอรม์สัำาห้รบััให้้บัรกิารปัระชาชน	

กัารุจัิดิส่งเอกัสารุและกัารุแจิ�งเต่ิอนจิะดิำาเนินกัารุ 
ผู่้านกัล่องจิดิหมายดิิจิิทัล (Digital Inbox)

ท่�ห้น่วยงานภาครฐัจะจัดำสั่งใบัรบััรองห้รอ่ใบัอนุญาต้ต่้าง	 ๆ		 

รวมถึึงการแจ้งเต่้อนต่้าง	ๆ	ผา่นกล่ื่องจดำห้มายดิำจิทลัื่ขัองผูร้บัั

บัรกิาร	 โดำยท่�ไม่มค่วามจำาเปัน็ท่�จะต้้องจัดำสัง่เอกสัารในรูปัแบับั

กระดำาษให้้กับัผูร้บัับัรกิาร	

กัารุชื่ำารุะเงินผู่้านช่ื่องทางอิเล็กัทรุอนิกัส์  
สำาหรัุบกัารุดิำาเนินกัารุธุรุกัรุรุมทางกัารุเงิน 
ทั�งภาครัุฐและผู้้�เข�ารัุบบริุกัารุ จิะดิำาเนินกัารุ 
ผู่้านช่ื่องทางอิเล็กัทรุอนิกัส์ (e-Payment) 

ซึ่ึ�งห้น่วยงานภาครฐัจะจ่ายเงินผ่านระบับั	e-Payment	 ขัอง

กระทรวงการคลัื่ง	สัำาห้รบััสัวัสัดิำการต่้าง	ๆ	ขัองปัระชาชน	รวมถึึง

งบัปัระมาณ์ขัองห้น่วยงานภาครฐัเอง	 ในสัว่นขัองปัระชาชนนั�น	

จะมก่ารออกแบับัระบับัให้้สัามารถึรองรบััการจ่ายเงนิผา่นระบับั	

Promptpay	การโอนเงินต่้างธุนาคาร	การจ่ายเงินผ่านบััต้ร

เครดิำต้	ห้รอ่ระบับั	e-Wallet	 อ่�น	ๆ	ทั�งรฐัแลื่ะเอกชน	เพื่่�ออำานวย

ความสัะดำวกในการใชจ่้ายงบัปัระมาณ์ภาครฐั	แลื่ะการจ่ายค่า

ธุรรมเน่ยมสัำาห้รบััการรบัับัรกิารภาครฐัขัองปัระชาชน	

กัารุออกัเอกัสารุรัุบรุองและใบอนุญาติอิเล็กัทรุอนิกัส์ 
(e-Certification/e-License) 

ซึ่ึ�งผู้รบัับัรกิารสัามารถึดำำาเนินการขัอใบัรบััรองแลื่ะใบัอนุญาต้

อิเล็ื่กทรอนิกส์ัผา่นศูนย์ให้้บัรกิารแบับัเบัด็ำเสัรจ็	โดำยท่�ผูร้บัับัรกิาร

ไมจ่ำาเปัน็ต้้องไปัดำำาเนินการรอ้งขัอเอกสัารจากจดุำบัรกิารจดุำอ่�น

อ่ก	นอกจากน่�	ผูร้บัับัรกิารยงัสัามารถึท่�จะติ้ดำต้ามขัั�นต้อนการ

ออกใบัรบััรองแลื่ะใบัอนุญาต้ผา่นระบับัการเรย่กดำแูลื่ะติ้ดำต้าม

การบัรกิาร	(Service	Request	and	Tracking)	

รุะบบกัารุย่นยันตัิวตินผู่้านรุะบบ Digital ID  
สำาหรัุบกัารุย่นยันตัิวตินดิิจิิทัล 

ซึ่ึ�ง	สัพื่ร.	แลื่ะห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้ัองจะต้้องจัดำให้้ม	่Digital	ID	ขัอง

บุัคคลื่ต้ามฐานขัอ้มลูื่ปัระชากรขัองกรมการปักครอง	กระทรวง

มห้าดำไทย	โดำยระบับั	Digital	ID	น่�จะต้้องสัามารถึยน่ยันตั้วต้นได้ำ 

จากการใชเ้ลื่ขัปัระจำาตั้ว	 13	ห้ลัื่กเปัน็อย่างน้อย	โดำยในอนาคต้

จะมก่ารต่้อยอดำการพัื่ฒนาให้้มค่วามสัะดำวกต่้อการให้้บัรกิารแก่

ปัระชาชนแลื่ะห้ลื่ากห้ลื่ายมากขึั�นต่้อไปั

สำาร่ะสำำาคัญ
ของแผนพั

ฒ
นาร่ฐบาลดิจิที่ลของปร่ะเที่ศไที่ย พั

.ศ. 2563-2565
CHA

PTER 4        /
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 ใน่การกำาหน่ดำเปิ้าหมูายและตั้วช่ื่�วัดำความูสำาเรจ็ข้อง 

แผน่พัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลัข้องปิระเที่ศูไที่ย พั.ศู. 2563-2565 จะ

ยดึำหลักปิระชื่าชื่น่เปิน็่ศูนู่ยก์ลางที่่�จะได้ำรบัปิระโยชื่น์่สงูสดุำ จาก

การน่ำาระบบดิำจิที่ัลที่่�เหมูาะสมูมูาใชื่้ใน่การบรหิารและการให้

บรกิารข้องหน่่วยงาน่รฐัทุี่กแห่ง เพั่�อเพัิ�มูปิระสทิี่ธิภิาพั และให้มู่

การใชื่ร้ะบบดิำจิที่ลัอยา่งคุมู้ค่าและเต็้มูศัูกยภาพั  ซึ�งได้ำดำำาเนิ่น่การ

โดำยยดึำถ่ึอหลักการสำาคัญ 3 สว่น่ ค่อ

• ความูสอดำคล้องกับที่ศิูที่าง และเปิา้หมูายข้องแผน่ระดัำบชื่าติ้

ต่้าง ๆ ที่่�เก่�ยวข้้อง รวมูถึึงแผน่ที่่�เก่�ยวกับการพัฒัน่ารฐับาล

ดิำจิที่ลั 

• การยึดำหลักแน่วที่าง และวิธิ่การต้ามูเจต้น่ารมูณ์ข้อง 

พัระราชื่บญัญติั้การบรหิารงาน่และการให้บรกิารภาครฐัผา่น่

ระบบดิำจิที่ลั พั.ศู. 2562

• การต้อบโจที่ยเ์พั่�อแก้ไข้ปิญัหา หรอ่ลดำอุปิสรรคข้องภาครฐั

ใน่การบรหิารงาน่ และให้บรกิารปิระชื่าชื่น่ด้ำวยดิำจิที่ลั 

เป้าหมายของแผนุ  
และตัวัช่�วััดิค์วัามสำาเร็จ

60
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• การศกึษา (การศูกึษัาก่อน่ปิระถึมูวยั การศูกึษัาปิระถึมูวยั 

การศูกึษัามูธัิยมูศูกึษัา การศึูกษัาระดัำบอุดำมูศึูกษัา และการ

เรย่น่รูต้้ลอดำชื่่วิต้) โดำยเต้รย่มูความูพัรอ้มูกำาลังคน่ดิำจิที่ัล 

ภาครฐัให้มู่ความูพัรอ้มูที่ั�งด้ำาน่ที่กัษัะ มูท่ี่ศัูน่คติ้ด้ำาน่ความู

คิดำใหมู่บน่รากฐาน่ข้องความูเชื่่�อใน่การพััฒน่าข่้ดำความู

สามูารถึที่่�สามูารถึเปิล่�ยน่แปิลงได้ำต้ลอดำ ผา่น่ความูพัยายามู 

การเรย่น่รู ้และความูไมู่ยอ่ท้ี่อ (Growth Mindset) รองรบั

ความูก้าวหน้่าที่างเที่คโน่โลย่ดิำจิที่ัลใน่อน่าคต้ และเพัิ�มู

จำาน่วน่บุคลากรที่่�มู่ที่ักษัะความูเชื่่�ยวชื่าญ ให้มู่สมูรรถึน่ะ

สงู ปิฏิิบติั้งาน่อยา่งมูค่ณุภาพั เพั่�อปิระชื่าชื่น่และปิระโยชื่น์่ 

สว่น่รวมู ยดึำมูั�น่ใน่คุณธิรรมูสู่รฐับาลดิำจิที่ลั 

 

• สขุภาพัและการแพัทัย ์ (การรกัษาพื่ยาบัาลื่	โรคติ้ดำต่้อแลื่ะ

โรคไม่ติ้ดำต่้อแลื่ะสุัขัภาพื่	สุัขัภาวะขัองปัระชาชน)	โดำยบูัรณ์า

การขัอ้มลูื่แลื่ะการเขัา้ถึึงระบับัสัาธุารณ์สัขุัแลื่ะห้ลัื่กปัระกัน

ทางสัังคมแลื่ะการใชเ้ทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่เพื่่�อเพื่ิ�มปัระสิัทธุผิลื่

แลื่ะปัระสัิทธุิภาพื่ในการให้้บัรกิารแก่ปัระชาชนได้ำอย่าง

สัะดำวก	ทั�วถึึง

 

• การเกษตร (การเกษัต้ร ที่รพััยากรน่ำา ที่รพััยากรธิรรมูชื่าติ้

และการพัยากรณ์อากาศู) โดำยบูรณาการข้้อมููลด้ำาน่

การเกษัต้รแบบครบวงจร เพั่�อเพัิ�มูปิระสทิี่ธิภิาพัการบรหิาร

จัดำการที่างการเกษัต้ร การใชื่เ้ที่คโน่โลย่ดิำจิที่ลัเพั่�อยกระดัำบ

ฐาน่ะที่างเศูรษัฐกิจข้องเกษัต้รกรไที่ย สรา้งความูได้ำเปิรย่บ

ที่างการแข้ง่ข้นั่ เพัิ�มูความูสามูารถึใน่การผลิต้มูุง่สูก่ารเปิน็่

ปิระเที่ศูเกษัต้รกรรมูมูลูค่าสงู

จิากัหลักักัารุสำาคัญดัิงกัล่าวข�างติ�น จ่ิงไดิ� 
นำามาส่้กัารุกัำาหนดิปรุะเด็ินมุ่งเน�นความสำาคัญ 
ใน 6 กัลุ่มเป้าหมาย (Sector) ปรุะกัอบดิ�วย

• ความเห ล่� อมลำาทัาง สิทัธิิส วัส ดิิการประชาชน  

(สัิทธุิสัวัสัดิำการ	การรกัษาพื่ยาบัาลื่	การดำูแลื่ทางสัังคม	 

การม่งานทำาแลื่ะการจ้างงาน	ความยากจน)	 โดำยมุ่งเน้น

การเพื่ิ�มปัระสัิทธุิภาพื่การให้้บัริการขัองห้น่วยงานรัฐ 

ในการแก้ไขัปััญห้าความเห้ล่ื่�อมลื่ำาในการเขั้าถึึงบัรกิาร 

ภาครฐัขัองปัระชาชนโดำยเฉพื่าะผู้ด้ำอยโอกาสั	ผู้ท่�อยู่ใน 

ทอ้งถิึ�นทรุกันดำาร	คนพิื่การแลื่ะผูสู้ังอายุ	ท่�งา่ย	สัะดำวก	รวดำเรว็

 

 

• การมส่่วนรว่ม โปรง่ใสและตรวจิสอบได้ิของประชาชน 

(ขั้อรอ้งเรย่นแลื่ะการม่ส่ัวนรว่มขัองปัระชาชน)	 โดำยให้้

ความสัำาคัญกับัการสัรา้งโอกาสัการม่ส่ัวนรว่ม	 ในการ

ทำางานระห้ว่างภาครฐั	ภาคเอกชน	แลื่ะภาคปัระชาชน	ท่�

มุ่งเน้นการเปิัดำเผยขั้อมูลื่การทำางานขัองห้น่วยงานรฐัท่�

โปัรง่ใสั	ต้รวจสัอบัได้ำ

• การส่งเสรมิวิสาหกิจิขนาดิกลางและขนาดิย่อม (SME) 

(การขัอจัดำตั้�งสัถึานปัระกอบัการ	การขัออนุมติั้ใบัอนุญาต้

ปัระกอบักิจการแลื่ะการขัอรับับัริการสัาธุารณู์ปัโภค 

ภาครฐั)	 โดำยอำานวยความสัะดำวกในการจดำจัดำตั้�งธุุรกิจ	 

ลื่ดำขัั�นต้อน	แนวปัฏิบัติั้เพื่่�อให้้เกิดำความคล่ื่องตั้ว	ง่าย	สัะดำวก

แลื่ะสัรา้งโอกาสัทางการต้ลื่าดำให้ม่ในการเพื่ิ�มขั่ดำความ

สัามารถึทางการแขัง่ขันัด้ำวยนวัต้กรรมดิำจิทลัื่

สำาร่ะสำำาคัญ
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• ปัระชาชนได้ำรับัความสัะดำวกรวดำเร็วในการใช้

บัรกิารขัองห้น่วยงานภาครฐั	ลื่ดำภาระทางด้ำานเวลื่า	

ค่าใชจ่้าย	แลื่ะการจัดำเต้รย่มเอกสัารขัองปัระชาชน

• บัรกิารภาครฐัท่�สัำาคัญได้ำรบััการปัรบััเปัล่ื่�ยนเปั็น

บัรกิารในรูปัแบับัดิำจิทลัื่แบับัเบัด็ำเสัรจ็	(End-to-End	

Digital	 Services)	 โดำยเฉพื่าะบัรกิารพื่่�นฐานท่�

จำาเปัน็ต่้อการดำำารงช่วิต้

• เกิดำศูนย์แลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่กลื่างในการแลื่กเปัล่ื่�ยน

ขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่แลื่ะทะเบัย่นดิำจิทลัื่ระห้วา่งห้น่วยงาน

ขัองรฐั	 เพื่่�อสันับัสันุนการดำำาเนินการขัองห้น่วยงาน

ขัองรฐัในการให้้บัรกิารปัระชาชนผ่านระบับัดิำจิทลัื่

• ภาคธุุรกิจได้ำรบััความสัะดำวกในการทำาธุุรกิจ	(Ease	

of	Doing	Business)	ซึ่ึ�งจะก่อให้้เกิดำการลื่งทุน

แลื่ะการเพื่ิ�มความสัามารถึในการแขั่งขััน	 รวมถึึง

เปัน็การกระตุ้น้เศรษฐกิจแลื่ะพื่ฒันาสังัคมในระยะ

ยาว	

• เพื่ิ�มปัระสิัทธุิภาพื่ในการสั่งเสัริมแลื่ะพื่ัฒนา 

ผู้ปัระกอบัการให้้สัามารถึแขั่งขัันด้ำวยกลื่ไกการ 

บูัรณ์าการขัองรฐั	 โดำยมุง่เน้นขัั�นต้อนการปัระกอบั

ธุุรกิจท่�สัำาคัญ

• อันดัำบัดัำชน่รฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั	 (E-Government	

Development	 Index	 (EGDI))	 โดำยองค์การ

สัห้ปัระชาชาติ้	ด่ำขัึ�น	10	อันดัำบั*	

(ปัี 	 พื่.ศ. 	 2563	 ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่� 	 57	 

แลื่ะปีั	พื่.ศ.	2561	อยู่ท่�อันดัำบัท่�	73)	

• อันดัำบัความยากง่ายในการดำำาเนินธุุรกิจ	 (Ease	of	

Doing	Business	(EoDB))	 จัดำทำาโดำยธุนาคารโลื่ก	

ด่ำขัึ�น	10	อันดัำบั	

(ปัี	 พื่.ศ.	 2563	 ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	 21	 แลื่ะ 

ปั	ีพื่.ศ.	2562	ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	27)

เปา้หมายทั่� 1 

ลดำความเหล่�อมลำาในิการเขั้าถึงบูรกิารและสู่วัสู่ดิำการขัอง

ประชาชนิ ด้ำวยขั้อมูลื่แลื่ะบัรกิารผ่านช่องทางดิำจิทัลื่สัำาห้รบัั

ปัระชาชนทุกกลืุ่ม่เพื่่�อยกระดัำบัคณุ์ภาพื่ช่วิต้ท่�ด่ำ

เปา้หมายท่ั� 2 

เพื่ิ�มขัีดำความสู่ามารถที่างการแขั่งขัันิให้กับูผู้ประกอบูการ

วสิู่าหกิจขันิาดำกลางและขันิาดำย่อมขัองไที่ย	 ด้ำวยการบูัรณ์าการ 

กลื่ไกภาครฐัในการสันับัสันุนให้้เกิดำการอำานวยความสัะดำวก 

แก่การปัระกอบัธุุรกิจผ่านช่องทางดิำจิทลัื่
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• ภาครฐัมก่ลื่ไก	การเปิัดำเผย	การแลื่กเปัล่ื่�ยน	แลื่ะการบัรหิ้าร

จัดำการขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่	 (Digitization)	ต้ามกรอบัธุรรมาภิบัาลื่

ขัอ้มูลื่ภาครฐั

• เกิดำการเช่�อมโยงระบับับัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์การจัดำซ่ึ่�อ

จัดำจ้างภาครฐัท่�ปัระชาชนสัามารถึเขัา้ถึึงแลื่ะต้รวจสัอบัได้ำ	

• ปัระชาชนสัามารถึเขั้าถึึงข้ัอมูลื่ภาครฐัในรูปัแบับัดิำจิทัลื่ได้ำ

อยา่งเสัรไ่มเ่ส่ัยค่าใชจ่้าย	รวมทั�งต้รวจสัอบัการดำำาเนินงาน

ขัองภาครฐั	นำาขัอ้มลูื่ไปัใชป้ัระโยชน์	ห้รอ่พื่ฒันาบัรกิารแลื่ะ

นวตั้กรรมได้ำ	

• ปัระชาชนม่สั่วนรว่มในการตั้ดำสัินใจเชิงนโยบัาย	แลื่ะให้้ 

ขัอ้เสันอแนะในการพัื่ฒนาปัระเทศผ่านระบับัดิำจิทลัื่

• อันดัำบัดัำชน่ภาพื่ลัื่กษณ์์คอรร์ปััชัน	 (Corruption	

Perception	 Index	 (CPI))	 โดำยองค์กรเพื่่�อ 

ความโปัรง่ใสันานาชาติ้	ด่ำขัึ�น	3	อันดัำบั		

(ปัี	 พื่.ศ.	 	 2562	ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	 101	 แลื่ะ 

ปั	ีพื่.ศ.	2561	ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	99)

• อันดัำบัดัำชน่ช่�วัดำการม่ส่ัวนรว่มทางอิเล็ื่กทรอนิกสั	์

(E-Participation	Index	(EPI))	ด่ำขัึ�น	10	อันดัำบั	

(ปัี	 พื่.ศ.	 2563	 ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	 51	 แลื่ะ 

ปั	ีพื่.ศ.	2561	ปัระเทศไทยอยู่ในอันดัำบัท่�	82)

เปา้หมายท่ั� 3 

การที่ำางานิขัองภาครฐัมีความโปรง่ใสู่ติรวจสู่อบูได้ำ	 	 ด้ำวยการ

ปัรบััปัรุงข้ัอมลูื่ต้ามกรอบัธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มลูื่ภาครฐั	แลื่ะเปิัดำเผย

แก่ปัระชาชนผ่านช่องทางดิำจิทลัื่

เปา้หมายทั่� 4 

สู่รา้งการมีสู่่วนิรว่มขัองประชาชนิในิการพื่ัฒนิาบูรกิารขัอง

ภาครฐั และกำาหนิดำนิโยบูายสู่ำาคัญขัองประเที่ศ ด้ำวยการเสันอ

ความคิดำเห็้นด้ำานนโยบัาย	ห้รอ่ปัระเด็ำนการพัื่ฒนาปัระเทศผ่าน

ชอ่งทางดิำจิทลัื่
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ยุทธศาสติร์ุท่� 1 
ยกัรุะดัิบคุณภาพั 
กัารุให�บริุกัารุแก่ั
ปรุะชื่าชื่นดิ�วย 
เทคโนโลย่ดิิจิิทัล

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 1 ม่่งเน้ินิการพื่ัฒนิาบูรกิารดิำจิที่ัลทีี่�
มีค่ณภาพื่สู่ำาหรบัูประชาชนิ โดำยการสู่่งเสู่รมิและ
สู่นัิบูสู่น่ินิให้หน่ิวยงานิรัฐมีที่ัศนิคติิด้ำานิดิำจิที่ัล 
(Digital Mindset) มคีวามพื่รอ้มและศกัยภาพื่ในิการ 
พื่ัฒนิาบูรกิารดิำจิที่ัลที่ี�มีประสู่ิที่ธิภาพื่ การจัดำตัิ�ง 
ศูนิยแ์ลกเปลี�ยนิขัอ้มลูกลางในิการแลกเปลี�ยนิขัอ้มลู
ดิำจิที่ัลและที่ะเบูียนิดิำจิที่ัลระหว่างหน่ิวยงานิขัอง
รฐั รวมที่ั�งการเพื่ิ�มความมั�นิคงปลอดำภัยในิการใช้
บูรกิารดิำจิที่ลัขัองประชาชนิ ด้ำวยการปกปอ้งค่ม้ครอง
ขั้อมูลสู่่วนิบู่คคลขัองประชาชนิ ความปลอดำภัย 
ในิการยน่ิยันิตัิวตินิที่างดิำจิที่ลัสู่ำาหรบัูการที่ำาธ่รกรรม
ที่างดิำจิที่ัล เพื่่�อให้ประชาชนิเกิดำความเช่�อมั�นิ 
ในิการใช้บูริการดิำจิที่ัลภาครัฐ อันินิำาไปสูู่่การ 
ยกระดัำบูคณ่ภาพื่ชวีติิที่ี�ดีำ ที่ั�งด้ำานิระยะเวลาที่ี�สู่ะดำวก
รวดำเรว็ ลดำภาระการเดิำนิที่าง และความพื่ึงพื่อใจ
สู่งูสู่ด่ำจากการรบัูบูรกิารจากภาครฐัในิสู่งัคมดิำจิที่ลั



65สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

เป้าหมาย
และตัวัช่�วััดิรายยุทัธิศาสตร์

ประชาชนิได้ำรบัูความสู่ะดำวกรวดำเรว็ในิการใช้

บูรกิารขัองหน่ิวยงานิภาครฐั 

• ความพง่พอใจในิคณุภาพการให้์บรกิารดิำจิทั้ล้่ข้องรฐ้ ไม่

น้ิอยกวา่รอ้ยล่ะ 85* ภายในิปิ ีพ.ศ. 2565 

 *ต้วช้้�วด้ำแผนิแมบ่ทั้ภายใต้ยุทั้ธิศาสตรช์้าติ ปิระเด็ำนิทั้้� 20

• รอ้ยล่ะข้องจำานิวนิเอกสาร/ทั้ะเบ้ยนิดิำจิทั้้ล่ตามโจทั้ย์

สำาค้ญเรง่ด่ำวนิข้องปิระเทั้ศ เกิดำการแล่กเปิล้่�ยนิ เช้ื�อมโยง 

ระห์ว่างห์น่ิวยงานิภาครฐ้ผ่านิศูนิย์แล่กเปิล้่�ยนิข้้อมูล่

กล่าง ไมน้่ิอยกวา่รอ้ยล่ะ 70

• จำานิวนิบรกิารดิำจิทั้้ล่แบบเบ็ดำเสรจ็ (End - to - End 

Digital Services) 50 บรกิาร ในิกลุ่่มบรกิารสำาค้ญ*

 *การศ่กษา สุข้ภาพแล่ะการแพทั้ย์ การเกษตร ความ

เห์ลื่�อมล่ำาทั้างสิทั้ธิสิว้สดิำการปิระช้าช้นิ การม้ส่วนิรว่ม 

โปิรง่ใสแล่ะตรวจสอบได้ำข้องปิระช้าช้นิ การส่งเสรมิ

วสิาห์กิจข้นิาดำกล่างแล่ะข้นิาดำยอ่ม (SME)

• ส้ดำส่วนิความสำาเรจ็ข้องกระบวนิงานิทั้้�ได้ำรบ้การปิรบ้

เปิล้่�ยนิให้์เปิน็ิดิำจิทั้ล้่ รอ้ยล่ะ 100* ตามภารกิจสำาค้ญทั้้� 

สง่ผล่กระทั้บสงูต่อบรกิารปิระช้าช้นิ

 *ต้วช้้�ว้ดำแผนิย่อยการพ้ฒนิาบรกิารปิระช้าช้นิ ภายใต้

แผนิแมบ่ทั้ภายใต้ยุทั้ธิศาสตรช์้าติ ปิระเด็ำนิทั้้� 20

เกิดำศูนิย์แลกเปลี�ยนิข้ัอมูลกลางในิการ 

แลกเปลี�ยนิข้ัอมูลดิำจิที่ัลและที่ะเบูียนิดิำจิที่ัล

ระหว่างหน่ิวยงานิขัองรฐั

บูรกิารภาครฐัทีี่�สู่ำาคัญได้ำรบัูการปรบัูเปลี�ยนิ

เป็นิบูรกิารในิรูปแบูบูดิำจิที่ัลแบูบูเบู็ดำเสู่รจ็ 

(End-to-End Digital Services)

เป้าหมาย ตัิวช่ื่�วัดิยุทธศาสติร์ุ

1.
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เพิั�มปรุะสิทธิภาพักัารุบริุกัารุภาครัุฐ ดิ�วยเทคโนโลย่
ดิิจิิทัลท่�ปรุะชื่าชื่นเข�าถ่งไดิ�ง่าย สะดิวกั ดิ�วยกัารุ 
บ้รุณากัารุรุ่วมกััน โดิยกัารุดิำาเนินกัารุดัิงต่ิอไปน่�

พััฒนานวัติกัรุรุมบริุกัารุดิิจิิทัลภาครัุฐ เพ่ั�ออำานวย
ความสะดิวกัในกัารุให�บริุกัารุปรุะชื่าชื่น รุองรัุบวิถ่ช่ื่วิติ
แนวใหม่ (New Normal) หรุ่อรุองรัุบต่ิอสถานกัารุณ์
อุบัติิใหม่ท่�ปรุะเทศติ�องเผู้ชื่ิญ ดิ�วยกัารุดิำาเนินกัารุ 
ดัิงต่ิอไปน่�

• จัดำให้มู่การบรกิารปิระชื่าชื่น่ผ่าน่ระบบดิำจิที่ัล ด้ำวยการลดำ

กระบวน่งาน่การย่�น่คำาข้อรบับรกิาร และลดำการข้อสำาเน่า

เอกสาร 

• ให้หน่่วยงาน่รฐัจัดำที่ำาแบบคำาข้อรบับรกิารใน่รูปิแบบดิำจิที่ลั

ฟอรม์ู ที่่�สามูารถึเชื่่�อมูโยงข้อ้มูลูถึึงกัน่โดำยผูร้บับรกิารไมูต้่้อง

กรอกข้อ้มูลูซำาซอ้น่ 

• ผลักดัำน่ให้หน่่วยงาน่รฐัน่ำาเที่คโน่โลย่ดิำจิที่ัลเข้้ามูาปิรบัใชื่้ 

ใน่การให้บรกิารปิระชื่าชื่น่รูปิแบบ End - to - End Process

• บูรณาการระหว่างหน่่วยงาน่รฐัต่้าง ๆ ตั้�งแต่้การเชื่่�อมูโยง

ข้้อมููล การบรกิาร ไปิจน่ถึึงการดำำาเนิ่น่งาน่ เพั่�อยกระดัำบ

ปิระสิที่ธิิภาพัใน่การปิฏิิบัติ้งาน่และการให้บรกิารข้องรฐั 

ที่ั�งใน่ระดัำบหน่่วยงาน่ยอ่ยไปิจน่ถึึงระดัำบกระที่รวง 

• เปิดิำโอกาส สรา้งแรงจงูใจ หรอ่พัฒัน่ากลไกการสนั่บสนุ่น่ ให้

หน่่วยงาน่ภาครฐัสามูารถึน่ำาเที่คโน่โลย่น่วัต้กรรมูดิำจิที่ัลที่่�

พัรอ้มูใชื่ ้มูาเพัิ�มูปิระสทิี่ธิภิาพัการให้บรกิารปิระชื่าชื่น่

• จัดำให้มู่พั่�น่ที่่�ที่ดำสอบ ที่ดำลองน่วัต้กรรมูดิำจิที่ัลภาครฐั เพั่�อ

น่ำารอ่งการปิระยุกต์้ใชื่ผ้ลิต้ภัณฑ์ห์รอ่บรกิารจากน่วัต้กรรมู

ดิำจิที่ลัข้องไที่ย สูก่ารใชื่ป้ิระโยชื่น์่ได้ำอยา่งเปิน็่รูปิธิรรมู

• จัดำหา กลไก มูาต้รการสนั่บสนุ่น่ การพััฒน่าต่้อยอดำ

ผลิต้ภัณฑ์์หรอ่บรกิารน่วัต้กรรมูดิำจิที่ัลภาครฐัไที่ย ที่่�สรา้ง

โอกาสและความูเชื่่�อมูั�น่ใน่การใชื่้น่วัต้กรรมูดิำจิที่ัลภาครฐั

จากผู้พัฒัน่าข้องไที่ย ผา่น่การบูรณาการความูรว่มูมู่อจาก

ที่กุภาคสว่น่

• จัดำที่ำาข้อ้เสน่อแน่ะ การปิรบัปิรุง กฎหมูาย กฎ ระเบย่บที่่�เปิน็่

อุปิสรรคต่้อการขั้บเคล่�อน่น่วัต้กรรมูดิำจิที่ลัภาครฐัไที่ย สูก่าร

ใชื่ป้ิระโยชื่น์่ที่่�เปิน็่รูปิธิรรมู

• เผยแพัร่ ความูรู้ ความูเข้้าใจ สร้างความูต้ระหนั่กถึึง

คุณค่าข้องบรกิารหรอ่ผลิต้ภัณฑ์์น่วัต้กรรมูภาครฐัไที่ย ให้ 

หน่่วยงาน่ภาครฐัไที่ยเล็งเห็น่ถึึงปิระโยชื่น์่และความูสำาคัญ

ใน่การอำาน่วยความูสะดำวกให้กับปิระชื่าชื่น่ 

กลไก/มาตรการ

2.
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เพิั�มสมรุรุถนะ ข่ดิความสามารุถหนว่ยงานรัุฐ ส่้กัารุ
เป็นองค์กัรุดิิจิิทัล รุองรัุบกัารุพััฒนารุะบบบริุกัารุเพ่ั�อ
ศักัยภาพักัารุบริุกัารุปรุะชื่าชื่น รุวมถ่งบุคลากัรุรัุฐม่ 
Digital Mindset และม่ทักัษะท่�จิำาเป็นในกัารุพััฒนา 
รัุฐบาลดิิจิิทัล โดิยดิำาเนินกัารุดัิงต่ิอไปน่� 

• สรา้งที่ศัูน่คติ้ด้ำาน่ดิำจิที่ลั  (Digital Mindset) ข้องบุคลากร

ภาครฐั ตั้�งแต่้การมูค่วามูคิดำเชื่งิกลยุที่ธิดิ์ำจิที่ลั จน่ถึึงความูรู้

ที่่�จำาเปิน็่ใน่การพัฒัน่าเที่คโน่โลยดิ่ำจิที่ลัใน่องค์กร รวมูที่ั�งการ

สรา้งความูต้ระหนั่กถึึงความูสำาคัญข้องการน่ำาเที่คโน่โลย่

ดิำจิที่ัลเข้้ามูาปิรับใชื่้ใน่ทุี่กกระบวน่การที่ำางาน่ภายใน่ 

หน่่วยงาน่ข้องรฐั

• ศูึกษัาและสำารวจระดัำบความูพัรอ้มูข้องหน่่วยงาน่รฐัไที่ย

ใน่การปิรบัเปิล่�ยน่สู่การเปิ็น่องค์กรดิำจิที่ัล เพั่�อให้เข้้าใจถึึง

สาเหตุ้และปิระเด็ำน่สำาคัญใน่การยกระดัำบศูักยภาพัองค์กร  

สูก่ารดำำาเนิ่น่งาน่ที่่�บรรลผุลสำาเรจ็

• สรา้งแรงจูงใจ กระตุ้น้่ความูสน่ใจใน่การให้ความูสำาคัญต่้อ

การปิรบัปิรุงกระบวน่การที่ำางาน่ข้ององค์กรให้เปิน็่รูปิแบบ

ดิำจิที่ลัอยา่งครบวงจร

• จัดำให้มู่ระบบน่วัต้กรรมูดิำจิที่ัลที่่�พัรอ้มูใชื่้ เพั่�อสนั่บสนุ่น่ 

หน่่วยงาน่ภาครฐัใน่การปิรบัเปิล่�ยน่สู่การเปิน็่องค์กรดิำจิที่ลั

• จัดำให้มูท่ี่่�ปิรกึษัา ผูเ้ชื่่�ยวชื่าญ เข้า้มูาให้ความูรู ้ความูเข้า้ใจต่้อ

การปิรบัปิรุงรูปิแบบการที่ำางาน่ใหมูสู่่การเปิน็่องค์กรดิำจิที่ลั

• วางสถึาปัิต้ยกรรมูองค์กรใหมู่ให้รองรบัการที่ำางาน่ใน่รูปิ

แบบดิำจิที่ลั ที่่�สามูารถึที่ำางาน่ได้ำที่กุที่่� ที่กุเวลา สอดำคล้องกับ

การเปิน็่องค์กรดิำจิที่ลัใน่ที่่�สุดำ

3.

ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

เพิั�มความสามารุถ ความมั�นคง ปลอดิภัยในกัารุ 
ปรุะยุกัต์ิใชื่�เทคโนโลย่ดิิจิิทัลภาครุัฐ พัรุ�อมทั�งจัิดิหา
กัลไกั กัารุปกัป้องคุ�มครุองข�อม้ลส่วนบุคคลของ
ปรุะชื่าชื่น ในกัารุรัุบบริุกัารุจิากัภาครัุฐ โดิยดิำาเนินกัารุ
ดัิงต่ิอไปน่�

• จัดำให้มู่ระบบดิำจิที่ัลรองรบัความูมูั�น่คงปิลอดำภัยใน่การให้

บรกิารปิระชื่าชื่น่ข้องหน่่วยงาน่ภาครฐั และรองรบัการ

ปิกปิอ้งคุมู้ครองข้อ้มูลูสว่น่บุคคลข้องปิระชื่าชื่น่

• สรา้งและพัฒัน่าที่กัษัะบุคลากรภาครฐัรองรบัสถึาน่การณ์

การคุกคามู หร่อการโจมูต่้ที่างไซเบอร์ที่ั�งใน่ระดัำบ 

ขั้�น่พั่�น่ฐาน่และระดัำบสูง ด้ำวยการเพัิ�มูสมูรรถึน่ะบุคลากร

ภาครฐัที่่�ปิฏิิบัติ้งาน่ใน่สายงาน่ที่ั�วไปิ และปิฏิิบัติ้งาน่ด้ำาน่

เที่คโน่โลยส่ารสน่เที่ศูและการส่�อสาร หรอ่ปิฏิิบติั้งาน่เฉีพัาะ

ที่างด้ำาน่ความูมูั�น่คงปิลอดำภัยที่างไซเบอร ์ ให้สามูารถึรูเ้ที่า่

ที่นั่ และรบัมูอ่กับสถึาน่การณ์ได้ำอยา่งที่นั่ที่ว่งที่่

• จัดำให้มูกิ่จกรรมูการเผยแพัรค่วามูรู ้ความูเข้า้ใจและการยก

ระดัำบที่กัษัะบุคลากรให้ต้ระหนั่กถึึงความูสำาคัญใน่การจัดำที่ำา

แน่วปิฏิิบติั้การคุ้มูครองข้อ้มูลูสว่น่บุคคล ที่่�จะต้้องปิกปิอ้ง

สทิี่ธิิ� และคุมู้ครองปิระชื่าชื่น่ผูร้บับรกิารจากภาครฐั

• จัดำหากลไก มูาต้รการ สนั่บสนุ่น่ให้หน่่วยงาน่รฐัเกิดำความู

ต้้องการและต้ระหนั่กถึึงความูสำาคัญ ที่ั�งด้ำาน่ความูมูั�น่คง

ปิลอดำภัยที่างไซเบอร ์และการคุมู้ครองข้อ้มูลูส่วน่บุคคลต้ามู

ที่่�กฏิหมูายกำาหน่ดำ ผ่าน่การบูรณาการระหว่างเครอ่ข้่าย

ความูรว่มูมูอ่ที่ั�งใน่และต่้างปิระเที่ศู

4.



68

ยุที่
ธศ

าสำ
ติร่

ที่�  
1

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4

แผู้นภาพัความเช่ื่�อมโยงของเป้าหมาย 
มาติรุกัารุ และแผู้นงาน ภายใติ�ยุทธศาสติร์ุท่� 1
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ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

ตัวัอย่างโค์รงการสำาคั์ญ 
ผ้้รับัผิดิชอบั และงบัประมาณ ภายใต้ยุทัธิศาสตร์ท่ั� 1

แผู้นงานท่� 1 แพัลติฟอรุ์มบรุิกัารุภาครุัฐ (Common Platform) สำาหรุับรุองรุับกัารุให�บรุิกัารุปรุะชื่าชื่น

โครุงกัารุท่� 1 กัารุพััฒนาแพัลติฟอรุ์มกัารุให�บรุิกัารุปรุะชื่าชื่นแบบเบ็ดิเสรุ็จิ (Citizen Platform)

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ	เพื่่�อพื่ัฒนาระบับับัรกิารเพื่่�อรองรบััการให้้บัรกิารแบับัเบั็ดำเสัรจ็ขัองห้น่วยงานรฐั	สัำาห้รบััปัระชาชน
แลื่ะผู้เดิำนทางจากต่้างปัระเทศสัามารถึเขั้าถึึงบัรกิารภาครฐัอย่างทั�วถึึง	

คู่ม่อ/ม�ตรัฐ�นั: อยู่รัะหว่�งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัให้บรักิ�รัภ�ครัฐัผ่�นัรัะบบดิิจิิทััล 

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

• พื่ฒันา	ทดำสัอบั	ติ้ดำตั้�ง	แลื่ะเปิัดำให้้

ดำาวน์โห้ลื่ดำแอปั	 “ทางรฐั”	 โดำยให้้

เริ�มใช้ภายในห้น่วยงานแลื่ะห้น่วย

งานนำารอ่งแลื่ะเปิัดำให้้บัรกิารกับั

ปัระชาชนทั�วไปัวนัท่�	1	ต้.ค.	63	

• แผนแม่บัทเพ่ื่�อขัับัเคล่ื่�อนระยะ	3	ปั ี

สัำาห้รับัแพื่ลื่ต้ฟอร์มดิำจิทัลื่กลื่าง

เพื่่�อปัระชาชน

• จำานวน	30	บัรกิาร	 5	 ล้ื่านราย	 ได้ำใช้

ปัระโยชน์จากบัริการ/63.46	 ล้ื่าน

บัาท*/สัพื่ร.	 (*Citizen+Foreigner+	

Business	Portals)

• จำานวน	60	บัรกิาร	15	ล้ื่านราย

ได้ำใช้ปัระโยชน์จากบัรกิาร/90	

ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: กั.พั.รุ./สพัรุ./กัค.

โครุงกัารุท่� 2 กัารุพััฒนาแพัลติฟอร์ุมเพ่ั�อกัารุแลกัเปล่�ยนข�อม้ลภาครัุฐ  
(Government Data Exchange: GDX)

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ  

• เพื่่�อพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์สัำาห้รบััแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมลูื่ระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐั

• เพื่่�อให้้บัรกิารปัระชาชนแลื่ะภาคธุุรกิจ	โดำยไม่เรย่กเก็บัสัำาเนาจากผูเ้ขัา้รบัับัรกิาร

คูม่อ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว่�งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐัผ�่นัศููนัยก์ล�งก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐั (GDX)

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

• ขัอ้เสันอแนะแนวทางการเช่�อมโยง

ขั้อมูลื่ระห้ว่างห้น่วยงานภาครัฐ	

ว่าด้ำวยแนวทางการจัดำทำาบััญช่

ขั้อมูลื่ภาครัฐ	 (GDC)	 ผ่านการ 

รบััฟงัความคิดำเห็้น	9	ก.ย.	63

• GDX	รา่งข้ัอเสันอแนะแนวทางการ

เช่�อมโยงข้ัอมูลื่ระห้ว่างห้น่วยงาน

ภาครฐั	

• 100	 ห้น่วยงานภาครัฐ	 12	 จังห้วัดำ	 

4	ภูมภิาค/15.72	ล้ื่านบัาท*/สัพื่ร.

• 160	 ห้น่วยงานภาครัฐ 	 30	

จังห้วัดำ	 4	 ภูมิภาค/50	 ล้ื่าน

บัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: กั.พั.รุ./สพัรุ.

3.
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โครุงกัารุท่� 3 กัารุพััฒนารุะบบคลาวด์ิกัลางภาครัุฐ (GDCC)

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพ่ื่�อจัดำให้้มร่ะบับัคลื่าวด์ำท่�รองรบััการใชง้านขัองห้น่วยงานภาครฐัต้ามความต้้องการ	 
เพื่่�อให้้เพื่ย่งพื่อต่้อการให้้บัรกิารปัระชาชน	แลื่ะบัรหิ้ารจัดำการภายในภาครฐั

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว�่งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐัผ่�นัศููนัยก์ล�งก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐั 

(GDX) ในัส่ำวนัข้องม�ตรัฐ�นัข้้อมูลเปดิิภ�ครัฐัสำ�ม�รัถุศึูกษ�ได้ิจิ�กรั�ยชื่่�อในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

• 98	ห้น่วยงาน	

• 258	ระบับั

• 1450	VMs

(ข้ัอมลูื่	ณ์	วนัท่�	9	สังิห้าคม	63)

• 12,000	VM	ผู้ใช้งาน	 1	 ล้ื่านคนต่้อปีั/

845.76	ล้ื่านบัาท*/สัดำช.

• 20,000	VM/1,992.900	 ล้ื่าน

บัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: ดิศ./สดิชื่.

โครุงกัารุท่� 4 กัารุพััฒนาแพัลติฟอร์ุมสำาหรัุบจัิดิเก็ับข�อม้ลสิทธิสวัสดิิกัารุปรุะชื่าชื่นในพ่ั�นท่�

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์สัำาห้รบััห้น่วยงานรฐัในการจัดำเก็บัขัอ้มลูื่สัทิธุสิัวสััดิำการขัองปัระชาชนในพื่่�นท่�	

• เพื่่�อให้้เกิดำการรวมศูนยข์ัอ้มลูื่สัทิธุสิัวสััดิำการปัระชาชนแลื่ะใชป้ัระโยชน์ในการพัื่ฒนาบัรกิารเพื่่�อแก้ไขัปัญัห้าปัระชาชนในพื่่�นท่�

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว่�งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐัผ่�นัศููนัยก์ล�งก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐั 

(GDX) ในัส่ำวนัข้องม�ตรัฐ�นัข้้อมูลเปดิิภ�ครัฐัสำ�ม�รัถุศึูกษ�ได้ิจิ�กรั�ยชื่่�อในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-

• ปัระชาชน	 	 10	 ล้ื่านคนสัามารถึต้รวจ

สัอบัสัทิธุสิัวสััดิำการต้นเองได้ำ/	70	ล้ื่าน

บัาท**

• ปัระชาชน		20	ล้ื่านคน	สัามารถึ

ต้รวจสัอบัสัทิธุสิัวสััดิำการต้นเอง

ได้ำ/30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: พัม./กัค./สพัรุ./ปค./สศชื่.



71สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

โครุงกัารุท่� 6 พััฒนารุะบบฐานข�อม้ลกัารุเกัษติรุ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อเพื่ิ�มปัระสิัทธุภิาพื่ในการเช่�อมโยงข้ัอมลูื่แลื่ะการสัำารวจจัดำเก็บัขัอ้มลูื่

• เพื่่�อพื่ฒันา	ออกแบับั	จัดำทำาฐานข้ัอมูลื่ขันาดำให้ญ่

• เพื่่�อเปัน็ศูนยก์ลื่างขัอ้มูลื่ขันาดำให้ญด้่ำานการเกษต้ร	สัำาห้รบััใชใ้นการวิเคราะห์้ขัอ้มลูื่	ตั้ดำสันิใจคาดำการณ์์	เต่้อนภัย	 

เฝัา้ระวงั	รวมถึึงจัดำทำารายงานต้ามความต้้องการขัองผูใ้ช้

• เพื่่�อให้้บัรกิารข้ัอมลูื่แก่ภาครฐั	เอกชน	เกษต้รกรแลื่ะปัระชาชน	ผ่าน	Program	Platform	(CPP)

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว่�งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐัผ่�นัศููนัยก์ล�งก�รัแลกเปล่�ยนัข้อ้มลูภ�ครัฐั 

(GDX) ในัส่ำวนัข้องม�ตรัฐ�นัข้้อมูลเปดิิภ�ครัฐัสำ�ม�รัถุศึูกษ�ได้ิจิ�กรั�ยชื่่�อในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- • แพื่ลื่ต้ฟอร์มระบับัฐานขั้อมูลื่	 แลื่ะม่

ผู้ใช้งาน	 1,500	คนต่้อปีั/41.59	 ล้ื่าน

บัาท*/สัศก.

• แพื่ลื่ต้ฟอร์มระบับัฐานขั้อมูลื่

แลื่ะม่ผู้ใช้งาน	 1,500	คนต่้อปัี/	

45	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สศกั./สพัรุ.

โครุงกัารุท่� 5 บ้รุณากัารุรุะบบขัอม้ลทะเบ่ยนเกัษติรุกัรุ เเละจัิดิทำาข�อม้ลทางดิ�านกัารุเกัษติรุ 
แบบเปิดิเช่ื่�อมโยงกัับศ้นย์กัลางข�อม้ลเปิดิภาครัุฐ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อพื่ฒันาระบับังานทะเบ่ัยนเกษต้รกรแลื่ะขัอ้มลูื่อ่�นท่�เก่�ยวขัอ้ง	มายงัชดุำโครงสัรา้งมาต้รฐานทางด้ำานการเกษต้ร

• เพื่่�อพื่ฒันาชดุำโครงสัรา้งมาต้รฐานเพ่ื่�อการแลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่ทางด้ำานการเกษต้รแลื่ะการเช่�อมโยงขัอ้มลูื่

• เพื่่�อให้้เกิดำการแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่ด้ำานการเกษต้รระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐัต้ามนโยบัายขัองรฐับัาลื่	ก้าวสัูร่ฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-
• โครงสัร้างมาต้รฐานเพื่่�อการแลื่ก

เปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่ทางด้ำานการเกษต้ร/	

29.10	ล้ื่านบัาท*/สัวทช.

• โครงสัร้างมาต้รฐานเพื่่�อการ

แลื่กเปัล่ื่� ยนขั้อมูลื่ทาง ด้ำาน

การเกษต้ร/30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: กัษ./สพัรุ./สวทชื่.
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แผู้นงานท่� 2 กัารุส่งเสริุม สนับสนุน กัารุสรุ�างความเช่ื่�อมั�นและกัารุใชื่�บริุกัารุดิิจิิทัลภาครัุฐในปรุะชื่าชื่น

โครุงกัารุท่� 1 กิัจิกัรุรุมเผู้ยแพัรุ่ สรุ�างความติรุะหนักัในกัารุใชื่�บริุกัารุดิิจิิทัลภาครัุฐแก่ัปรุะชื่าชื่น 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อสัง่เสัรมิให้้ปัระชาชนมค่วามรู	้ความเขัา้ใจในการใชบ้ัรกิารดิำจิทลัื่ภาครฐั	

• เพื่่�อเปัน็ขัอ้มลูื่สัำาห้รบััภาครฐัในการปัรบััปัรุง	ห้รอ่พื่ฒันาบัรกิารดิำจิทลัื่สัำาห้รบััปัระชาชน

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	อยูร่ะห้ว่างการจัดำทำามาต้รฐานการให้้บัรกิารภาครฐัผา่นระบับัดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- • ปัระชาชนรับัรู้บัริการดิำจิทัลื่ภาครัฐ

อยา่งน้อย	5	ล้ื่านราย/40	ล้ื่านบัาท**

• ปัระชาชนรบััรูบ้ัรกิารดิำจิทลัื่ภาค

รฐัอย่างน้อย	 10	 ล้ื่านราย/40	

ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ. และหน่วยงานรัุฐท่�เก่ั�ยวข�อง

แผู้นงานท่� 3 นวัติกัรุรุมบริุกัารุภาครัุฐเพ่ั�อบริุกัารุปรุะชื่าชื่น รุองรัุบวิถ่ช่ื่วิติแนวใหม่และปรุะเด็ินอุบัติิใหม่

โครุงกัารุท่� 1 พััฒนารุะบบหนังส่อเดิินทางสุขภาพั (Digital Health Passport Application)

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อใชใ้นการติ้ดำต้ามแลื่ะต้รวจสัอบัข้ัอมลูื่ผูเ้ดิำนทางเขัา้-ออกปัระเทศไทย	ภายห้ลัื่งสัถึานการณ์์	COVID-19	

• เพื่่�อเช่�อมโยงขัอ้มลูื่ผูเ้ดิำนทางในแลื่ะต่้างปัระเทศ	จากระบับัให้้บัรกิารขัองภาครฐัท่�เก่�ยวขัอ้ง	เชน่	ต้ม.,	กรมควบัคมุโรค,	

ททท.,	กรมการกงสัลุื่,	กรมการจัดำห้างาน	เปัน็ต้้น

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- • ระบับัท่�เช่�อมโยงระห้ว่างห้น่วยงาน

รองรบััผู้เดิำนทางจำานวน	 10	 ล้ื่านคน/	

40.7	ล้ื่านบัาท

• ระบับัท่�เช่�อมโยงระห้ว่างห้น่วย

งานรองรบััผูเ้ดิำนทางจำานวน	10	 

ล้ื่านคน/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./ดิศ/ครุ./ททท.
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ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นงานท่� 4 กัารุยกัรุะดัิบศักัยภาพักัารุให�บริุกัารุและกัารุบริุหารุจัิดิกัารุ 
ของหน่วยงานภาครัุฐดิ�วยนวัติกัรุรุมดิิจิิทัล

โครุงกัารุท่� 1 พััฒนานวัติกัรุรุมดิิจิิทัลภาครัุฐ เพ่ั�อกัารุบริุกัารุดิิจิิทัลสำาหรัุบปรุะชื่าชื่น 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพื่่�อผลัื่กดัำนการนำานวตั้กรรมจากเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่พื่รอ้มใชข้ัองไทย	ให้้เกิดำการปัระยุกต์้ใชง้านใน
ห้น่วยงานรฐัแลื่ะเพิื่�มข่ัดำความสัามารถึทั�งในเชงิบัรหิ้ารจัดำการแลื่ะในการให้้บัรกิารปัระชาชนขัองห้น่วยงานภาครฐั	ต้ลื่อดำจน

เปิัดำโอกาสัแลื่ะสัรา้งความเช่�อมั�นให้้ผลื่งานนวตั้กรรมดิำจิทลัื่ภาครฐัไทย

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-
• 100	ห้น่วยงานภาครฐั	 12	 จังห้วัดำ	 4	

ภมิูภาค	ได้ำใชป้ัระโยชน์/35	ล้ื่านบัาท

• 160 หน่่วยงาน่ภาครฐั 20 จังหวดัำ  
4 ภูมูิภาคได้ำใชื่้ปิระโยชื่น์่/45  
ล้าน่บาที่**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./สถ./สถาบันอุดิมศ่กัษา

โครุงกัารุท่� 2 ยกัรุะดัิบศักัยภาพักัารุบริุกัารุภาครัุฐ ดิ�วยนวัติกัรุรุมดิิจิิทัลสำาหรัุบคนพิักัารุ  
ผู้้�ส้งอายุและปรุะชื่าชื่นในกัลุ่มผู้้�ม่รุายไดิ�น�อย

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ	เพื่่�อลื่ดำข้ัอจำากัดำ	อุปัสัรรค	ในการให้้บัรกิารขัองห้น่วยงานภาครฐัต่้อกลืุ่ม่คนพื่กิาร	ผูสู้ังอายุแลื่ะ
ปัระชาชนผูม้ร่ายได้ำน้อย	ผา่นนวตั้กรรมดิำจิทลัื่ให้้ปัระชาชนสัามารถึเขัา้ถึึงบัรกิารสัาธุารณ์ะขัองรฐัได้ำโดำยสัะดำวก	ทุกท่�	ทกุเวลื่า	

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- -

• กลืุ่่มคนพื่ิการ	 ผู้สัูงอายุแลื่ะ

ปัระชาชนผู้ม่รายได้ำน้อยเขั้าถึึง

บัรกิารรฐัได้ำ	ไมน้่อยกวา่	10	ล้ื่าน

ราย/	80	ล้ื่านบัาท	**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./พัม./สวทชื่./ดิศ.

โครุงกัารุท่� 2 แพัลติฟอร์ุมบริุกัารุ เพ่ั�อบริุหารุจัิดิกัารุแรุงงานข�ามชื่าติิ 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพื่่�อจัดำให้้มร่ะบับัแพื่ลื่ต้ฟอรม์บัรกิาร	สัำาห้รบััการบัรหิ้ารจัดำการ	ติ้ดำต้าม	ต้รวจสัอบัแรงงานขัา้ม

ชาติ้ท่�เขัา้มาทำางานในปัระเทศไทย	ต้ลื่อดำจนจัดำให้้มฐ่านขัอ้มลูื่เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกในการกำาห้นดำนโยบัายขัองรฐั	รองรบัั

สัถึานการณ์์การเขัา้มาขัองแรงงานข้ัามชาติ้ไรฝ้ัมีอ่ในปัระเทศไทย

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- -
• ระบบรายงาน่ข้อ้มูลูแรงงาน่ข้า้มู

ชื่าติ้เพั่�อบรหิารจัดำการและวาง
น่โยบาย/35 ล้าน่บาที่**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: รุง./สพัรุ.
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โครุงกัารุท่� 2 พััฒนารุะบบปรุะเมินสมรุรุถนะสำาหรัุบหน่วยงานภาครัุฐ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อจัดำให้้มร่ะบับัปัระเมนิสัมรรถึนะส่ัวนบุัคคลื่เพื่่�อยกระดัำบัทกัษะต้ามขัด่ำความสัามารถึท่�ห้น่วยงานรฐัคาดำห้วงั	

• เพื่่�อให้้ผูไ้ด้ำรบััการปัระเมินทกัษะสัามารถึนำาสิั�งท่�เรย่นรูไ้ปัปัระยุกต์้ใชใ้นสัายงานวชิาชพ่ื่	โดำยจะได้ำรบััการปัระเมินแลื่ะ

แนวทาง/คู่มอ่ในการพัื่ฒนางานในองค์กร

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: ก.พั.รั., ก.พั.และ สำพัรั. จิะดิำ�เนิันัก�รัจัิดิทัำ�คู่มอ่ก�รัปรัะเมินัสำมรัรัถุนัะหน่ัวยง�นัภ�ครัฐัท่ั�สำอดิคล้องกับ

แนัวทั�งก�รัปฏิิบติั PDPA และ Cyber Security ต�มกฎหม�ยในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-

• องค์ความูรู/้แน่วปิฏิิบติั้ที่างด้ำาน่  
PDPA และ Cyber Security เพั่�อใชื่ใ้น่
การที่ำางาน่/30 ล้าน่บาที่**

• องค์ความูรู/้แน่วปิฏิิบติั้เพั่�อใชื่ใ้น่
การที่ำางาน่/30 ล้าน่บาที่**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สกัมชื่./สคชื่./สคส./สพัรุ.

แผู้นงานท่� 5 กัารุพััฒนาบุคลากัรุภาครัุฐให�ม่ทักัษะ 
และแนวทางในกัารุพััฒนาแพัลติฟอร์ุมและให�บริุกัารุดิิจิิทัลภาครัุฐ

โครุงกัารุท่�  1 กัารุปรุะยุกัต์ิใชื่�เทคโนโลย่ดิิจิิทัล เพ่ั�อเพิั�มปรุะสิทธิภาพั 
กัารุทำางานและบริุกัารุปรุะชื่าชื่น (Digital Transformation) 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อให้้คำาปัรกึษาแลื่ะปัระสัานงานสัำาห้รบััการสันับัสันุนห้น่วยงานภาครฐัให้้ปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการทำางาน	

• เพื่่�อให้้ห้น่วยงานรฐัมแ่นวทาง	แนวปัฏิบััติ้ในการให้้บัรกิารดิำจิทลัื่อย่างเต็้มรูปัแบับั	เชน่	ท่�ปัรกึษาการจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง	เปัน็ต้้น	

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-
• เปัา้ห้มาย	100	ห้น่วยงาน 

/50	ล้ื่านบัาท**

• เปัา้ห้มาย	100	ห้น่วยงาน/50	

ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ.



75สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

โครุงกัารุท่� 3 กัารุพััฒนาทักัษะ ทัศนคติิและความสามารุถบุคลากัรุภาครัุฐทางดิ�านดิิจิิทัล 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพ่ื่�อส่ังเสัรมิให้้บุัคลื่ากรภาครฐัพื่ฒันาทกัษะ	ทศันคติ้ด้ำานดิำจิทลัื่	(Digital	Mindset)	แลื่ะ 

องค์ความรูท้างด้ำานดิำจิทลัื่	รวมทั�งสัง่เสัรมิให้้บุัคลื่ากรภาครฐัต้ระห้นักถึึงความสัำาคัญในการให้้บัรกิารภาครฐัผา่นระบับัดิำจิทลัื่

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: บุคล�กรัภ�ครัฐัสำ�ม�รัถุทั่�จิะศึูกษ�แนัวทั�งก�รัพัฒันั�บุคล�กรัภ�ครัฐัต�มเอกสำ�รัแนัะนัำ�ในัภ�คผนัวก 4 

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

 

 

 

• สัดำช.แลื่ะสัพื่ร.	จัดำทำาห้ลัื่กสูัต้ร

ต้้นแบับัสัำาห้รบััใชใ้นกระบัวนการ

รบััรองห้ลัื่กสัูต้รด้ำานการฝักึ

อบัรมแลื่ะพื่ัฒนาทักษะดิำจิทัลื่ให้้

แก่บุัคลื่ากรภาครฐั	

   * เปดิิโครังก�รัฝึกึอบรัมผูบ้รัหิ�รั 

(CEO, e-Gepและ DTP)

   * อบรัมโครังก�รั DGF: Train the 

Partner 

   * นัำ�ตัวอย่�งข้องบทัเรัย่นัข้ึ�นับนั

รัะบบ Microsite ข้อง ThaiMOOC

 

 

 

• จำานวนบุัคลื่ากรท่�พื่ฒันาทกัษะ	

ทศันคติ้ด้ำานดิำจิทลัื่ไม่น้อยกวา่	

10,000	คนต่้อปั/ี	งบั	10	ล้ื่านบัาท

 

 

 

• จำานวนบุัคลื่ากรท่�พื่ัฒนาทักษะ	

ทัศนคติ้ด้ำานดิำจิทัลื่ไม่น้อยกว่า	

50,000	คนต่้อปั/ี	งบั	30	ล้ื่าน

บัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./กั.พั./ดิศ./สถาบันกัารุศ่กัษา
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แผู้นงานท่� 6 มาติรุฐานดิ�านความมั�นคงปลอดิภัยและกัารุคุ�มครุองข�อม้ลส่วนบุคคล 
ในกัารุใชื่�บริุกัารุดิิจิิทัลภาครัุฐ

โครุงกัารุท่� 1 กัารุจัิดิทำามาติรุฐานกัารุให�บริุกัารุปรุะชื่าชื่นผู่้านทางดิิจิิทัลและมาติรุกัารุท่�เช่ื่�อถ่อไดิ�เพ่ั�อเรุ่ง
กัรุะบวนกัารุอนุมัติิแบบดิิจิิทัล

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อจัดำทำาแลื่ะปัระกาศใชม้าต้รฐานการให้้บัรกิารภาครฐัผา่นชอ่งทางดิำจิทลัื่

• เพื่่�อพื่ฒันามาต้รฐานในกรอบัเวทส่ัากลื่	(International	Standard)	 

แลื่ะมาต้รฐานท่�จำาเปัน็เพ่ื่�อปัระยุกต์้ใชบ้ัรกิารภาครฐัท่�จำาเปัน็	

• เพื่่�อให้้ห้น่วยงานรฐัมแ่นวทางการปัรบััเปัล่ื่�ยนรูปัแบับัการบัรกิารให้้เปัน็ไปัต้ามมาต้รฐานท่�กำาห้นดำขัึ�น

• เพื่่�อจัดำให้้มส่ันามทดำสัอบั	(Sandbox)	สัำาห้รบััทดำสัอบัการใชง้าน	(Speed	up	e-Licensing)

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: สำ�ม�รัถุเข้้�ถึุงข้้อเสำนัอแนัะม�ตรัฐ�นัด้ิ�นัเทัคโนัโลยส่ำ�รัสำนัเทัศูและก�รัส่ำ�อสำ�รัท่ั�จิำ�เปน็ัต่อธุุรักรัรัมทั�ง

อิเล็กทัรัอนิักส์ำ ว�่ด้ิวยแนัวทั�งก�รัใชื่ดิ้ิจิิทัลัไอด่ิสำำ�หรับัปรัะเทัศูไทัย-ก�รัยน่ัยันัตัวตนัและสำ�ม�รัถุเข้�้ถึุงแนัวทั�งก�รัใชื่ง้�นั 

e-Documentและ e-Timestamping ได้ิต�มรั�ยก�รัในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

• จัดำทำาโครงสัร้างขั้อมูลื่	 (Schema)	 ท่�

เก่�ยวข้ัองกับักระบัวนการออกใบัอนุญาต้/

ห้ลัื่กฐานสัำาคัญภาครฐั	แล้ื่วทั�งสัิ�น	 จำานวน	

34	ใบัอนุญาต้	

• พื่ฒันาระบับับัรกิาร	 เชน่	TEDA	Schemas,	

e-Document	Validation,	e-Timestamping,	

Digital	 Identity	 and	Authentication:	

ETDA	Connect	ท่�สัามารถึให้้บัรกิารได้ำ	24	

ชั�วโมง	7	วันแลื่ะพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์สัำาห้รบัั

ลื่งนามลื่ายมอ่ช่�อดิำจิทลัื่รว่มกับั	สัพื่ธุอ.แลื่ะ

สัพื่ร.

• พื่ัฒนากระบัวนการออกใบัอนุญาต้ห้ร่อ

เอกสัารห้ลัื่กฐานขัองภาครฐัให้้เปั็นระบับั

ดิำจิทลัื่	อำานวยความสัะดำวกต่้อการปัระกอบั

ธุุรกิจแลื่ะปัระชาชนในการขัอใบัอนุญาต้

ต่้าง	ๆ	 โดำยเฉพื่าะ	กระบัวนการอนุมัติ้การ

เริ�มธุุรกิจ	การก่อสัรา้ง	การขัอใชไ้ฟฟา้	

• เปั้าห้มายอย่างน้อย	5	 เร่�อง/

30	ล้ื่านบัาท**

• เปัา้ห้มายอยา่งน้อย	5	เร่�อง/

30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./สพัธอ.



77สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /แผู้นงานท่� 7 แพัลติฟอร์ุมและรุะบบ เพ่ั�อเพิั�มความมั�นคงปลอดิภัยในกัารุให�และใชื่�บริุกัารุภาครัุฐ

โครุงกัารุท่� 1 กัารุพััฒนารุะบบกัารุย่นยันและพิัส้จิน์ตัิวตินทางดิิจิิทัล (Digital ID & signature)

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อจัดำทำาแพื่ลื่ต้ฟอรม์ระบับัการยน่ยนัแลื่ะพิื่สัจูน์ตั้วต้นทางดิำจิทลัื่แลื่ะระบับัท่�เก่�ยวขัอ้ง	เชน่	ระบับั	Service	Request	&	

Tracking	ระบับั	e-license	แลื่ะ	e-Document	

• เพื่่�อให้้ปัระชาชนสัามารถึยน่ยนัตั้วต้นแลื่ะเกิดำความเช่�อมั�นในการใชบ้ัรกิารขัองภาครฐั

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	สัามารถึเขัา้ถึึงข้ัอเสันอแนะมาต้รฐานด้ำานเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศแลื่ะการส่ั�อสัารท่�จำาเปัน็ต่้อธุุรกรรมทาง

อิเล็ื่กทรอนิกสั	์วา่ด้ำวยแนวทางการใชดิ้ำจิทลัื่ไอด่ำสัำาห้รบััปัระเทศไทย-การยน่ยันตั้วต้น	ได้ำต้ามรายการในภาคผนวก	4

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

• พื่ฒันาระบับั	DGA	Digital	ID	 

Platform-รองรบััการทำา	eKYC	 

ผา่นแอปั	“ทางรฐั”

• อยูร่ะห้วา่งการพื่ฒันาแลื่ะนำารอ่ง

ให้้บัรกิารกับักรมปัศุสัตั้ว์แลื่ะ	KTB	

คาดำวา่จะเริ�มทดำสัอบัได้ำภายในเด่ำอน

ต้ลุื่าคม	2563

• สัพื่ร.แลื่ะ	สัพื่ธุอ.	ได้ำรว่มกันออกแบับั	

e-Document/e-License	Platform	

พื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์แลื่ะเริ�มให้้บัรกิาร

จรงิกับั	สัวก.	1	ใบัแลื่ะเต้รย่มเปิัดำให้้ใช้

กับัใบัอนุญาต้จากระบับั	Biz	Portal	

14	ใบั

• การผลัื่กดัำนให้้มก่ารออกเอกสัารห้ลัื่ก

ฐานขัองทางราชการผ่านระบับัดิำจิทลัื่

ต้ามมติ้	ครม.ฯ

• 100	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	

4	ภมูภิาค/150	ล้ื่านบัาท

• 160	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	

4	ภมูภิาค/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: ปค./สพัรุ.
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ยุที่
ธศ

าสำ
ติร่

ที่�  
1

  /
   

   
  C
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 4

โครุงกัารุท่� 2 กัารุพััฒนาความมั�นคงปลอดิภัยสารุสนเทศภาครัุฐ 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อพื่ฒันาสัภาพื่แวดำล้ื่อมท่�เอ่�อต่้อการทำาธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกสัอ์ยา่งต่้อเน่�อง	

• เพื่่�อต้อบัสันองแลื่ะจัดำการเห้ต้กุารณ์์ภัยคุกคามไซึ่เบัอรใ์ห้้กับัโครงสัรา้งพื่่�นฐานสัำาคัญทางสัารสันเทศ	ต้ามขัอ้กำาห้นดำขัอง

คณ์ะกรรมการไซึ่เบัอร์

• เพื่่�อบูัรณ์าการกระบัวนการแลื่ะลื่ดำความซึ่ำาซ้ึ่อนขัองการพัื่ฒนาโครงสัรา้งพื่่�นฐานท่�สัำาคัญแลื่ะจำาเปัน็สัำาห้รบััการทำา

ธุุรกรรมทางดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-

• บัรกิารเฝัา้ระวงัภัยคกุคามไซึ่เบัอร์

ให้้กับัโครงสัรา้งพื่่�นฐานดิำจิทลัื่แลื่ะ

บัรกิารออนไลื่น์ขัองห้น่วยงานภาครฐั	

(GMS)/340.64	ล้ื่านบัาท*/สัพื่ธุอ.

• บัริการเฝั้าระวัง ภัยคุกคาม

ไซึ่เบัอรใ์ห้้กับัโครงสัรา้งพ่ื่�นฐาน

ดิำจิทัลื่แลื่ะบัรกิารออนไลื่น์ขัอง

ห้น่วยงานภาครฐั	 (GMS)/350	

ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัธอ./สกัมชื่.

หมายเหต:ุ * เปัน็ังบปัรัะมาณที่่�ถก่บรัรัจิไุวัต้ามแผนังานับ่รัณาการัปัรัะจิำาปังีบปัรัะมาณ 2564 

    ** เปัน็ัการัคาดิการัณ์งบปัรัะมาณ
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ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)

แนวที่างกัาร่ขับเคล่ �อนแผนพั
ฒ

นาร่ฐบาลดิจิที่ล
CHA

PTER 5        /

สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)
79สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)
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ยุทธศาสติร์ุท่� 2  
อำานวยความสะดิวกั
ภาคธุรุกิัจิไทย 
ดิ�วยเทคโนโลย่ดิิจิิทัล

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 2 ให้ความสู่ำาคัญกับูการใชเ้ที่คโนิโลยี
ดิำจิที่ลัเพื่่�ออำานิวยความสู่ะดำวกภาคธ่รกิจไที่ย ซึึ่�งถ่อ
เป็นิหนึิ�งในิการขัับูเคล่�อนิเศรษฐกิจด้ำวยเที่คโนิโลยี
ดิำจิที่ัล เพื่่�อให้ภาคธ่รกิจสู่ามารถลดำต้ินิที่่นิและ
ลดำระยะเวลาในิการประกอบูธ่รกิจ เพื่่�อเพื่ิ�มขัีดำ
ความสู่ามารถในิการแขัง่ขันัิที่างธ่รกิจ โดำยการนิำา
เที่คโนิโลยีดิำจิที่ัลเขั้ามาช่วยติลอดำกระบูวนิการ
ธ่รกิจ ตัิ�งแต่ิการรบัูคำาขัออน่ิญาติผา่นิระบูบูดิำจิที่ลั
เพื่่�อลดำระยะเวลาและลดำเอกสู่ารที่ี�ภาคธ่รกิจต้ิองจัดำ
เติรยีม การพื่ัฒนิาระบูบูเอกสู่ารและใบูอน่ิญาติ
อิเล็กที่รอนิิกสู่์ รวมถึงการสู่รา้งโอกาสู่ในิการที่ำา
ธ่รกิจ โดำยสู่่งเสู่รมิให้เกิดำการนิำาขั้อมูลไปพื่ัฒนิา
บูรกิารและนิวัติกรรมทีี่�จะเปน็ิประโยชน์ิต่ิอประเที่ศ
ในิด้ำานิต่ิาง ๆ
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เป้าหมาย
และตัวัช่�วััดิรายยุทัธิศาสตร์

ภาคธ่รกิจได้ำรบัูความสู่ะดำวกในิการที่ำาธ่รกิจ 

(Ease of Doing Business)

• มร้ะบบรบ้คำาข้ออนุิญาตเพื�ออำานิวยความสะดำวกให้์ภาค

ธุิรกิจ ซึ่่�งให้์บรกิารแบบเบด็ำเสรจ็ครบวงจรครอบคล่มุในิ

ห้์วข้อ้สำาค้ญ*

 *อาทั้ ิการเริ�มต้นิธุิรกิจ (Starting a Business) การ

จดำทั้ะเบย้นิสนิิทั้รพ้ย ์(Registering Property) การ

ช้ำาระภาษ้ (Paying Taxes) การซึ่ื�อข้ายข้า้มพรมแดำนิ 

(Trading across Borders)

 ห์มายเห์ต ุอ้างอิงจากแนิวทั้างแล่ะผล่การจ้ดำอ้นิด้ำบ

ความยากง่ายในิการดำำาเนิินิธุิรกิจ (Ease of Doing 

Business (EoDB)) จ้ดำทั้ำาโดำยธินิาคารโล่ก

• ล่ดำระยะเวล่าในิการปิระกอบธุิรกิจสำาห์รบ้กระบวนิการ

ธุิรกิจสำาค้ญ* ผา่นิช้อ่งทั้างดิำจิทั้ล้่ อยา่งน้ิอยรอ้ยล่ะ 50

 *อาทั้ิ การเริ�มต้นิธุิรกิจ (Starting a Business)  

การจดำทั้ะเบ้ยนิสินิทั้รพ้ย์ (Registering Property)  

การช้ำาระภาษ้ (Paying Taxes) การซึ่ื�อข้ายข้า้มพรมแดำนิ 

(Trading across Borders)

 ห์มายเห์ตุ อ้างอิงจากแนิวทั้างแล่ะผล่การจ้ดำอ้นิด้ำบ

ความยากง่ายในิการดำำาเนิินิธุิรกิจ (Ease of Doing 

Business (EoDB)) จ้ดำทั้ำาโดำยธินิาคารโล่ก

เพื่ิ�มประสิู่ที่ธภิาพื่ในิการสู่ง่เสู่รมิและพื่ฒันิา 

ผู้ประกอบูการให้สู่ามารถแขัง่ขันัิได้ำ

เป้าหมาย ตัิวช่ื่�วัดิยุทธศาสติร์ุ

1.
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จัิดิให�ม่รุะบบบริุกัารุดิิจิิทัลอำานวยความสะดิวกัผู้้�ปรุะกัอบกัารุ

• ให้คำาปิรึกษัาแก่หน่่วยงาน่ภาครัฐ ใน่การปิระยุกต์้ใชื่้

เที่คโน่โลยดิ่ำจิที่ลัแก่ผูป้ิระกอบการ

• จัดำให้มู่ระบบดิำจิที่ลัเพั่�ออำาน่วยความูสะดำวกแก่ผูป้ิระกอบการ

ใน่การจดำจัดำตั้�งและดำำาเนิ่น่การที่างธุิรกรรมูดิำจิที่ลั

• จัดำให้มู่กลไก ส่งเสรมิู สนั่บสนุ่น่ให้เกิดำการใชื่้งาน่ใน่ภาค

ธุิรกิจ อาที่เิชื่น่่ คู่มูอ่ แน่วที่าง และสรา้งแรงจูงใจใน่การใชื่้

ปิระโยชื่น์่จากระบบบรกิารดิำจิที่ลั

กลไก/มาตรการ

2.

1.ยุที่
ธศ

าสำ
ติร่

ที่�  
2

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4

ส่งเสริุม สนับสนุนให�เกิัดิแพัลติฟอร์ุมดิิจิิทลัภาครัุฐ  
ท่�เอ่�อต่ิอกัารุดิำาเนินธุรุกัรุรุมดิิจิิทัลในภาคธุรุกิัจิ

ทบทวน ปรุับปรุุงและพััฒนากัฎหมาย กัฎรุะเบ่ยบ 
มาติรุกัารุท่�เอ่�อต่ิอผู้้�ปรุะกัอบกัารุในกัารุดิำาเนินธุรุกิัจิ

• จัดำให้มู่แพัลต้ฟอรม์ูกลางดิำจิที่ัลภาครฐั เพั่�ออำาน่วยความู

สะดำวกแก่ผูป้ิระกอบการและสามูารถึน่ำาไปิต่้อยอดำพัฒัน่าให้

เกิดำคณุปิระโยชื่น์่มูากข้ึ�น่

• สง่เสรมิูให้หน่่วยงาน่ภาครฐัเกิดำการเชื่่�อมูโยงข้อ้มูลูนิ่ติ้บุคคล

เพั่�ออำาน่วยความูสะดำวกใน่การเรย่กข้อ้มูลูระหว่างหน่่วยงาน่

ภาครฐัใน่การให้บรกิารแก่ภาคธุิรกิจ

• ผลักดัำน่ให้หน่่วยงาน่รฐัใชื่้แพัลต้ฟอรม์ูดิำจิที่ัลสำาหรบัให้

บรกิารภาคธุิรกิจ เพั่�อลดำข้ั�น่ต้อน่และระยะเวลาใน่การ 

ต้รวจสอบข้อ้มูลูหรอ่ยน่่ยนั่ตั้วต้น่

• สง่เสรมิูภาคธุิรกิจให้เกิดำความูเข้า้ใจและความูเช่ื่�อมูั�น่ใน่การ

ใชื่บ้รกิารภาครฐัและการที่ำาธุิรกรรมูดิำจิที่ลั

• ศูึกษัากฎหมูาย กฎระเบ่ยบที่่�เปิ็น่อุปิสรรคใน่การดำำาเนิ่น่

ธุิรกิจด้ำวยเที่คโน่โลย่ดิำจิที่ลัเพั่�อวเิคราะห์แน่วที่างใน่การแก้ไข้

หรอ่ปิรบัปิรุงกฎระเบย่บดัำงกล่าว 

• สรา้งความูรว่มูมู่อระหว่างหน่่วยงาน่ด้ำาน่กฎหมูายและ

หน่่วยงาน่เจ้าข้องบรกิารเพั่�อที่บที่วน่ ปิรบัปิรุง กำาหน่ดำ

น่โยบาย กฎระเบ่ยบ แน่วที่างที่่�เปิ็น่อุปิสรรคสำาหรบัการ

ดำำาเนิ่น่ธุิรกิจ 

• ผลักดัำน่ให้เกิดำการปิระกาศูและมูผ่ลบงัคับใชื่อ้ยา่งเปิน็่รูปิธิรรมู

• ติ้ดำต้ามู ปิระเมิูน่ผลสมัูฤที่ธิิ�จากการปิระกาศูใชื่ก้ฎระเบ่ยบ 

เพั่�อต้รวจสอบช่ื่องโหว่ สิ�งที่่�ควรปิรับปิรุงและกำาหน่ดำ

แน่วที่างปิรบัปิรุงต่้อไปิ

2. 3.
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ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /อำานวยความสะดิวกัให�ภาคธุรุกิัจิสามารุถนำาข�อม้ล
ไปพััฒนาบริุกัารุและนวัติกัรุรุมท่�จิะเป็นปรุะโยชื่น์ติ่อ
ปรุะเทศในดิ�านต่ิาง ๆ

• ศูกึษัา สำารวจความูต้้องการหรอ่ปัิญหา ใน่การดำำาเนิ่น่ธุิรกิจ

• จัดำหาน่วัต้กรรมูเที่คโน่โลย่ดิำจิที่ัลที่่�เหมูาะสมูและชื่่วยแก้

ปิญัหาเพั่�อให้ภาคธุิรกิจน่ำาไปิใชื่ป้ิระโยชื่น์่

• ส่งเสรมิูภาครฐัให้เกิดำการสนั่บสนุ่น่ข้้อมููลแก่ภาคธุิรกิจ 

เพั่�อน่ำาไปิพัฒัน่าบรกิารและน่วตั้กรรมูที่่�เปิน็่ปิระโยชื่น์่

• ผลักดัำน่และสรา้งแรงจูงใจให้ภาคธุิรกิจน่ำาข้อ้มูลูไปิพัฒัน่า

บรกิารหรอ่น่วตั้กรรมูที่่�มูป่ิระโยชื่น์่

4.

เปิดิโอกัาสให�นำาเทคโนโลย่พัรุ�อมใชื่�จิากัผู้้�ปรุะกัอบกัารุ
เทคโนโลย่ดิิจิิทัล เพ่ั�อเพิั�มโอกัาสทางกัารุติลาดิ

• จัดำให้มู่กลไก ส่งเสริมู สนั่บสนุ่น่ภาครัฐให้เกิดำการน่ำา

เที่คโน่โลยดิ่ำจิที่ลัพัรอ้มูใชื่มู้าปิระยุกต์้ใชื่ใ้น่องค์กรข้องรฐั

• สำารวจ รวบรวมูรายชื่่�อน่วัต้กรรมูพัรอ้มูใชื่้ด้ำาน่เที่คโน่โลย่

ดิำจิที่ลัและผูป้ิระกอบการที่่�เชื่่�อมูั�น่ได้ำเพั่�อเปิน็่แหล่งข้้อมูลูให้

หน่่วยงาน่ภาครฐัพัจิารณาเล่อกใชื่้

• สรา้งความูเชื่่�อมูั�น่แก่หน่่วยงาน่ภาครฐัใน่การน่ำาเที่คโน่โลย่

ดิำจิที่ลัพัรอ้มูใชื่มู้าปิรบัใชื่ใ้น่องค์กร โดำยการรวบรวมูผลงาน่

หรอ่รายชื่่�อหน่่วยงาน่รฐัที่่�มูก่ารใชื่เ้ที่คโน่โลยดิ่ำจิที่ลัพัรอ้มูใชื่้

จากผูป้ิระกอบการ

• สนั่บสนุ่น่ภาคธุิรกิจให้เกิดำความูรู ้ความูเข้า้ใจใน่การพัฒัน่า

เที่คโน่โลย่ดิำจิที่ัลและบริบที่ที่่�เก่�ยวข้้องเพั่�อต้อบสน่อง

ความูต้้องการภาครฐั เชื่น่่ กระบวน่การภาครฐั กฎระเบย่บ 

มูาต้รการที่่�เก่�ยวข้อ้ง ผูมู้ส่ว่น่ได้ำสว่น่เส่ย เปิน็่ต้้น่ 

5.

83สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)
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แผู้นภาพัความเช่ื่�อมโยงของเป้าหมาย 
มาติรุกัารุ และแผู้นงาน ภายใติ�ยุทธศาสติร์ุท่� 2
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ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

ตัวัอย่างโค์รงการสำาคั์ญ 
ผ้้รับัผิดิชอบั และงบัประมาณ ภายใต้ยุทัธิศาสตร์ท่ั� 2

แผู้นงานท่� 1 รุะบบบริุกัารุรัุฐ เพ่ั�ออำานวยความสะดิวกัแก่ักัารุปรุะกัอบธุรุกิัจิ

โครุงกัารุท่� 1 รุะบบรัุบคำาขออนุญาติเพ่ั�ออำานวยความสะดิวกัให�ภาคธุรุกิัจิ 
*กัารุพััฒนาช่ื่องทางกัารุให�บริุกัารุภาคธุรุกิัจิแบบเบ็ดิเสร็ุจิ (Business Portal) 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อพื่ฒันาระบับัรบััคำาขัออนุญาต้สัำาห้รบััการปัระกอบักิจการแบับัเบัด็ำเสัรจ็	ณ์	จดุำเด่ำยว	

• เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกแก่ภาคธุุรกิจในการใชบ้ัรกิารรฐั	

คู่่�มือื/มืาตรฐาน: อยู่่�ระหว่�างการจััดทำำามืาตรฐานการให้บรกิารภาคู่รฐัผ่�านระบบดิจิัทำลั 

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ
ปี 2565 เป้าหมาย/งบ

ปรุะมาณ
• มก่ารพื่ฒันาระบับัให้้รองรบััการออกใบั

อนุญาต้	ได้ำ	78	ใบั	อนุญาต้	25	ธุุรกิจ	

• End	-	to	-	End	service	จำานวน	10	ใบั

อนุญาต้	

• 400	 ธุุรกิจ	 ได้ำใช้ปัระโยชน์จาก

บัรกิาร/63.4645	 ล้ื่านบัาท*/

สัพื่ร.(Citizen+Foreigner+ 

Business	Portals)

• 500	SMEs	ได้ำใชป้ัระโยชน์

จากบัรกิาร/50	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: กั.พั.รุ./สพัรุ.

แผู้นงานท่� 2 แพัลติฟอร์ุมสนับสนุนกัารุทำาธุรุกัรุรุมดิิจิิทัลสำาหรัุบธุรุกิัจิ

โครุงกัารุท่� 1 กัารุพััฒนารุะบบกัารุย่นยันและพิัส้จิน์ตัิวตินทางดิิจิิทัล  
(Digital ID & signature) สำาหรัุบนิติิบุคคล

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อพื่ฒันาแพื่ลื่ต้ฟอรม์ระบับัการยน่ยนัแลื่ะพื่สิัจูน์ตั้วต้นทางดิำจิทลัื่	สัำาห้รบััภาคธุุรกิจ

• เพื่่�อให้้ภาคธุุรกิจสัามารถึทำาธุุรกรรมดิำจิทลัื่ได้ำอย่างสัะดำวก	ลื่ดำขัั�นต้อนในการยน่ยนัตั้วต้น

• เพื่่�อให้้ภาครฐัสัามารถึมเ่คร่�องมอ่ในการต้รวจสัอบัการทำาธุุรกรรมดิำจิทลัื่สัำาห้รบััธุุรกิจเพื่่�อใชป้ัระโยชน์ในด้ำานต่้าง	ๆ	

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั:  สำ�ม�รัถุเข้้�ถึุงข้้อเสำนัอแนัะม�ตรัฐ�นัด้ิ�นัเทัคโนัโลยส่ำ�รัสำนัเทัศูและก�รัส่ำ�อสำ�รัท่ั�จิำ�เปน็ัต่อธุุรักรัรัมทั�ง
อิเล็กทัรัอนิักส์ำ ว�่ด้ิวยแนัวทั�งก�รัใชื่ดิ้ิจิิทัลัไอด่ิสำำ�หรับัปรัะเทัศูไทัย

- การยน่่ยนั่ตั้วต้น่ ได้ำต้ามูรายการใน่ภาคผน่วก 4

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

• มก่ารพื่ฒันาระบับัต้้นแบับัเพื่่�อเต้รย่ม

ทำาการทดำสัอบันำารอ่งการใชง้าน

ในรูปัแบับัขัอง	Sandbox	สัำาห้รบัั

ปังีบัปัระมาณ์	พื่.ศ.	2564

• 400	 ธุุรกิจ	 ได้ำใช้ปัระโยชน์จาก

บัรกิาร/งบัปัระมาณ์	80	ล้ื่านบัาท

• 500	SMEs	ได้ำใชป้ัระโยชน์จาก

บัรกิาร/งบัปัระมาณ์	80	ล้ื่านบัาท

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: กัรุมพััฒนาธุรุกิัจิฯ/สพัรุ.

3.
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โครุงกัารุท่� 2 กัารุขับเคล่�อนแพัลติฟอร์ุมดิิจิิทัล เพ่ั�ออำานวยความสะดิวกั 
ในกัารุทำาธุรุกัรุรุมดิิจิิทัลของภาคธุรุกิัจิ 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• สัง่เสัรมิให้้เกิดำการใชง้านแลื่ะถ่ึายทอดำความรู	้ความเขัา้ใจในการใชป้ัระโยชน์จากแพื่ลื่ต้ฟอรม์	

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: อยูร่ัะหว่�งก�รัจัิดิทัำ�ม�ตรัฐ�นัก�รัให้บรักิ�รัภ�ครัฐัผ่�นัรัะบบดิิจิิทัลั

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-

• ผลื่สัำารวจรอ้ยลื่ะ	80	ได้ำรบััความ 

พื่งึพื่อใจในการใชบ้ัรกิาร/30	ล้ื่าน

บัาท**

• ผลื่สัำารวจร้อยลื่ะ	 85	 ได้ำรับั

ความพื่งึพื่อใจในการใชบ้ัรกิาร/ 

30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: กัพัรุ./สพัรุ./หน่วยงานภาครัุฐท่�เก่ั�ยวข�อง

แผู้นงานท่� 3 กัารุสรุ�างความติรุะหนักัในกัารุใชื่�ดิิจิิทัลสำาหรัุบให�บริุกัารุรัุฐแก่ัภาคธุรุกิัจิ

โครุงกัารุท่� 1 กัารุสรุ�างความติรุะหนักัของภาครัุฐในกัารุใชื่�รุะบบบริุกัารุ 
และแพัลติฟอร์ุมดิิจิิทัลในกัารุให�บริุกัารุภาคธุรุกิัจิ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพั่�อสรา้งความูเข้า้ใจและต้ระหนั่กถึึงความูสำาคัญข้องภาครฐั ใน่การใชื่ร้ะบบบรกิารและ

แพัลต้ฟอรม์ูดิำจิที่ลัใน่การให้บรกิารภาคธุุรกิจ

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-
• ผลื่สัำารวจรอ้ยลื่ะ	80	ขัองห้น่วยงาน

รฐัมก่ารรบััรู/้10ล้ื่านบัาท**

• ผลื่สัำารวจรอ้ยลื่ะ	85	ขัอง 

ห้น่วยงานรฐัมก่ารรบััรู/้10ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: กัพัรุ./สพัรุ./หน่วยงานภาครัุฐท่�เก่ั�ยวข�อง

โครุงกัารุท่� 2 กัารุสรุ�างความเข�าใจิ กัรุะตุิ�นกัารุใชื่�บริุกัารุดิิจิิทัลภาครัุฐและทำาธุรุกัรุรุมดิิจิิทัล

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ
• เพั่�อกระตุ้้น่ให้เกิดำการใชื่บ้รกิารดิำจิที่ลัภาครฐัและการที่ำาธุิรกรรมูดิำจิที่ลั

• เพั่�อให้ภาคธุิรกิจสามูารถึเข้า้ถึึงช่ื่องที่างการให้บรกิารดิำจิที่ลัภาครฐัมูากข้ึ�น่

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-

• จำานวนครั�งขัองการเขัา้ใชบ้ัรกิารขัอง

ภาคธุุรกิจไมน้่อยกวา่	100,000	ครั�ง/

10	ล้ื่านบัาท**

• จำานวนครั� ง ขัองการ เขั้ า ใช้

บัริการขัองภาคธุุรกิจไม่น้อย

กว่า	 100,000	 ครั�ง/10	 ล้ื่าน

บัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: ทุกัหน่วยงาน
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ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นงานท่� 4 กัฎหมาย กัฎรุะเบ่ยบ ท่�ส่งเสริุมให�เกิัดิกัารุปรุะกัอบธุรุกิัจิผู่้านช่ื่องทางดิิจิิทัลของรัุฐ

โครุงกัารุท่� 1 กัารุจัิดิทำาข�อเสนอแนะ มาติรุกัารุ กัลไกั อำานวยความสะดิวกัผู้้�ปรุะกัอบกัารุ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ
• เพื่่�อลื่ดำอุปัสัรรคด้ำานกฎห้มาย	กฎระเบ่ัยบั	ในการทำาธุุรกิจผา่นระบับัดิำจิทลัื่ขัองรฐั

• เพื่่�อให้้เกิดำการปัระกอบัธุุรกิจผ่านช่องทางดิำจิทลัื่ขัองรฐัมากขัึ�น

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- • 2	ด้ำานต้ามปัระเด็ำนมุง่เน้น • 3	ด้ำานต้ามปัระเด็ำนมุง่เน้น

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: กั.พั.รุ./กัฤษฎ่กัา/สพัรุ.

แผู้นงานท่� 5 นวัติกัรุรุมดิิจิิทัลในภาครัุฐเพ่ั�อให�บริุกัารุภาคธุรุกิัจิ

โครุงกัารุท่� 1 ศ้นย์พััฒนานวัติกัรุรุมดิิจิิทัลภาครัุฐ เพ่ั�อกัารุบริุกัารุดิิจิิทัลสำาหรัุบภาคธุรุกิัจิ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ
• เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกแก่ภาครฐั	ในการพื่ฒันานวตั้กรรมบัรกิารสัำาห้รบััภาคธุุรกิจ	

• เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกแก่ผูป้ัระกอบัการ	ในการเพื่ิ�มชอ่งทางการเขัา้ถึึงนวตั้กรรมดิำจิทลัื่ภาครฐั	

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: สำ�ม�รัถุติดิต่อข้อรับัก�รัสำนัับสำนุันัได้ิโดิยติดิต่อ สำพัรั. Contact Center

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ
ปี 2565 เป้าหมาย/งบ

ปรุะมาณ
ได้ำมก่ารพื่ฒันาศูนย์พัื่ฒนานวัต้กรรมดิำจิทลัื่
ภาครฐัจำานวน	1	แห่้งในพ่ื่�นท่�เขัต้เศรษฐกิจ 
ภาคต้ะวนัออก	(EEC)

• 12	ห้น่วยงานภาครฐัปัระยุกต์้ใช้
นวตั้กรรมดิำจิทลัื่/60	ล้ื่านบัาท	
(แห่้งลื่ะ	5	ล้ื่านบัาท)	**

• 15	ห้น่วยงานภาครฐั/75	ล้ื่าน
บัาท	(แห่้งลื่ะ	5	ล้ื่านบัาท)	**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./หน่วยงานท่�เก่ั�ยวข�อง

แผู้นงานท่� 6  กัลไกั แนวทางในกัารุสรุ�างโอกัาสทางกัารุติลาดิภาครัุฐให�แก่ัภาคธุรุกิัจิ

โครุงกัารุท่� 1 ส่งเสริุมและสนับสนุนผู้้�ปรุะกัอบกัารุดิิจิิทัลส่้กัารุขับเคล่�อนนวัติกัรุรุมบริุกัารุภาครัุฐ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพ่ื่�อส่ังเสัรมิสันับัสันุนให้้ห้น่วยงานรฐัไทย	ได้ำใชป้ัระโยชน์จากผลื่งานนวัต้กรรมดิำจิทลัื่จาก 

ผูป้ัระกอบัการดิำจิทลัื่ไทย	ต้ลื่อดำจนเปัน็การชว่ยลื่ดำงบัปัระมาณ์การลื่งทุนด้ำานเทคโนโลื่ยดิ่ำจทลัื่ท่�ไมต้่้องนำาเขัา้จาก 

ต่้างปัระเทศ	รวมถึึงเปัน็การสัรา้งการจ้างงานในปัระเทศให้้เกิดำขัึ�น 

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	สัพื่ร.	จะดำำาเนินการจัดำทำารายช่�อนวตั้กรรม	แลื่ะผูป้ัระกอบัการแลื่ะเผยแพื่รผ่า่นปัระกาศขัอง	สัพื่ร.	

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ
ปี 2565 เป้าหมาย/งบ

ปรุะมาณ

-

• ระบับัขัึ�นทะเบัย่นนวตั้กรรมดิำจิทลัื่
จากผูป้ัระกอบัการไทย	ท่�เปิัดำเผย
แลื่ะอ้างอิงราคากลื่างได้ำ	อยา่ง
น้อย	20	ราย/5	ล้ื่านบัาท**

• ระบับัขัึ�นทะเบัย่นนวัต้กรรมดิำจิทลัื่
จากผูป้ัระกอบัการไทย	ท่�เปิัดำเผย
แลื่ะอ้างอิงราคากลื่างได้ำ	อยา่ง
น้อย	50	ราย/5	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./NIA/depa

หมืายู่เหต:ุ  * เป็น็งบป็ระมืาณทำ่�ถูก่บรรจัไุว่ต้ามืแผ่นงานบ่รณาการป็ระจัำาปี็งบป็ระมืาณ 2564  
  ** เป็น็การคู่าดการณ์งบป็ระมืาณ
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ยุทธศาสติร์ุท่� 3  
ผู้ลักัดัิน 
ให�เกิัดิธรุรุมาภิบาล 
ข�อม้ลภาครัุฐ  
ในทุกักัรุะบวนกัารุ 
ทำางานของรัุฐ

ย่ที่ธศาสู่ติร์นีิ� ให้ความสู่ำาคัญกับูการปรับูปร่ง
กระบูวนิการที่ำางานิขัองภาครฐั เพื่่�อให้สู่ามารถ
พื่ัฒนิาบูรกิารประชาชนิหรอ่บูรหิารจัดำการภายในิ
ภาครฐัด้ำวยเที่คโนิโลยดิีำจิที่ลัอยา่งเต็ิมศักยภาพื่ โดำย
เป็นิการสู่่งเสู่รมิและผลักดัำนิตัิ�งแต่ิต้ินิกระบูวนิการ 
ค่อ การจัดำที่ำาขั้อมูลภาครฐัให้อยู่ในิรูปแบูบูดิำจิที่ัล
เพื่่�อรองรับูการแลกเปลี�ยนิ เช่�อมโยง ในิการให้
บูรกิารประชาชนิ การปรบัูปร่งหรอ่แก้ไขักฎหมาย
เพื่่�อให้สู่ามารถเปิดำเผย แลกเปลี�ยนิข้ัอมูลได้ำอย่าง
ถกูต้ิองเปน็ิไปติามกรอบูธรรมาภิบูาลขัอ้มลูภาครฐั 
จนิถึงกระบูวนิการการสู่่งเสู่รมิให้ภาครฐัเปิดำเผย
ขั้อมูลผ่านิศูนิย์กลางขั้อมูลเปิดำภาครัฐ เพื่่�อให้
ประชาชนิสู่ามารถติรวจสู่อบูการที่ำางานิ โดำยเฉพื่าะ
ขั้อมูลการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างภาครฐั เพื่่�อให้เกิดำความ
โปรง่ใสู่ในิที่ก่ขัั�นิติอนิ
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เป้าหมาย
และตัวัช่�วััดิรายยุทัธิศาสตร์

ภาครฐัมีกลไก การเปดิำเผย แลกเปลี�ยนิและบูรหิาร

จัดำการขัอ้มูลดิำจิที่ลั (Digitization) ติามกรอบู 

ธรรมาภิบูาลขัอ้มูลภาครฐั

• ภาครฐ้มก้ารจ้ดำทั้ำาชุ้ดำข้้อมลู่ให้์อยูใ่นิรูปิแบบดิำจิทั้ล้่แล่ะ

มก้ารล่งทั้ะเบย้นิข้อ้มลู่ดิำจิทั้ล้่ (Data Register)  ไมน้่ิอย

กวา่รอ้ยล่ะ 70 ข้องจำานิวนิช้ดุำข้อ้มลู่ตามภารกิจสำาค้ญ 

ทั้้�ตอบโจทั้ย์ปิระเทั้ศ

• เกิดำการเช้ื�อมโยงข้อ้มูล่ในิ 3 ระบบห์ล้่กด้ำานิการบรหิ์าร

จ้ดำการงบปิระมาณ (ระบบ e-Budgeting ระบบ e-GP 

แล่ะระบบ GFMIS*)

 * ระบบการวางแผนิงบปิระมาณ ระบบการจ้ดำทั้ำา

คำาข้องบปิระมาณ ระบบจ้ดำซึ่ื�อจ้ดำจ้างภาคร้ฐด้ำวย

อิเล็่กทั้รอนิิกส ์ระบบการบรหิ์ารการเงนิิการคล้่งภาครฐ้

• จำานิวนิกลุ่่มชุ้ดำข้้อมูล่ทั้้�ม้การเปิิดำเผยข้้อมูล่ผ่านิศูนิย์

ข้อ้มลู่เปิิดำภาครฐ้ครอบคลุ่มจำานิวนิอยา่งน้ิอย 15 กลุ่ม่ชุ้ดำ

ข้อ้มลู่ตามมาตรฐานิสากล่

เกิดำการเช่�อมโยงระบูบูบูรหิารจัดำการงบูประมาณ

การจัดำซึ่่�อจัดำจ้างภาครฐัทีี่�ประชาชนิสู่ามารถเขัา้ถึง

และติรวจสู่อบูได้ำ

เกิดำศูนิยก์ลางขัอ้มูลเปดิำภาครฐัสู่ำาหรบัูเปดิำเผยขัอ้มลู

ขัองหน่ิวยงานิรฐัในิรูปแบูบูและชอ่งที่างดิำจิที่ลั

เป้าหมาย ตัิวช่ื่�วัดิยุทธศาสติร์ุ

1.
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จัิดิให�ม่รุะบบดิิจิิทัลสนับสนุนกัารุเปิดิเผู้ย แลกัเปล่�ยน 
เช่ื่�อมโยงข�อม้ลภาครัุฐอย่างบ้รุณากัารุ

• จัดำให้มู่บริการและแพัลต้ฟอร์มูกลางภาครัฐที่่�เปิิดำเผย  

เชื่่�อมูโยงข้อ้มูลูภาครฐั เพั่�อให้ปิระชื่าชื่น่สามูารถึเข้า้ถึึงข้อ้มูลู

และน่ำาไปิใชื่ป้ิระโยชื่น์่ได้ำ 

• ส่งเสริมูให้เกิดำแพัลต้ฟอร์มูน่วัต้กรรมูดิำจิที่ัลภาครัฐที่่� 

ต่้อยอดำจากข้อ้มููลภาครฐั เพั่�อใชื่ใ้น่การให้บรกิารปิระชื่าชื่น่

และบรหิารจัดำการภาครฐั

• ผลักดัำน่ให้หน่่วยงาน่รฐัจัดำที่ำาข้อ้มูลูเปิดิำต้ามูมูาต้รฐาน่และ

หลักเกณฑ์์การเปิิดำเผยข้้อมููลเปิิดำภาครฐั ใน่รูปิแบบข้้อมููล

ดิำจิที่ลัต่้อสาธิารณะ

• บูรณาการระหว่างหน่่วยงาน่รฐัต่้าง ๆ เพั่�อเชื่่�อมูโยงข้อ้มููล

สำาคัญอัน่น่ำาไปิสูก่ารวิเคราะห์และจัดำที่ำาเปิน็่ข้อ้มูลูสนั่บสนุ่น่

การตั้ดำสิน่ใจเชื่ิงน่โยบายแก่หน่่วยงาน่รัฐใน่การแก้ไข้

ปิระเด็ำน่ปัิญหาสำาคัญข้องปิระชื่าชื่น่

• สรา้งความูเข้้าใจ และต้ระหนั่กถึึงความูสำาคัญใน่การใชื่้

ปิระโยชื่น์่จากข้อ้มูลูเปิดิำภาครฐั ที่ั�งการต้รวจสอบการที่ำางาน่

ภาครฐัและการน่ำาข้อ้มูลูไปิต่้อยอดำเปิน็่น่วัต้กรรมูบรกิารต่้อไปิ

กลไก/มาตรการ

2.

1.

ยุที่
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พััฒนามาติรุฐาน หลักัเกัณฑ์์และวิธ่กัารุเก่ั�ยวกัับรุะบบ
ดิิจิิทัล ในกัารุเช่ื่�อมโยง กัารุเปิดิเผู้ยและแลกัเปล่�ยนข�อม้ล
รุะหว่างกัันในกัารุบริุหารุจัิดิกัารุให�เกิัดิธรุรุมาภิบาล

• ศูกึษัา สำารวจ มูาต้รฐาน่ หลักเกณฑ์์และวธิิก่ารเก่�ยวกับระบบ

ดิำจิที่ลัใน่ปิจัจบุนั่ เพั่�อวเิคราะห์ชื่อ่งโหว ่ (Gap) และสิ�งที่่�ควร

ปิรบัปิรุง เพั่�อให้สามูารถึเชื่่�อมูโยง เปิดิำเผยและแลกเปิล่�ยน่

ข้้อมูลูระหวา่งกัน่ได้ำอยา่งมูป่ิระสทิี่ธิภิาพัและครบวงจร 

• สรา้งความูรว่มูมู่อระหว่างหน่่วยงาน่ที่่�รบัผิดำชื่อบใน่การ 

จัดำที่ำา ปิรบัปิรุงมูาต้รฐาน่ หลักเกณฑ์แ์ละรบัฟงัความูคิดำเห็น่

จากผูใ้ชื่มู้าต้รฐาน่ หลักเกณฑ์ ์ เพั่�อให้เกิดำการน่ำาไปิใชื่อ้ยา่ง

เปิน็่รูปิธิรรมูและเกิดำผลสมัูฤที่ธิิ�

• ปิระกาศูมูาต้รฐาน่ หลักเกณฑ์์และวิธิ่การเก่�ยวกับระบบ

ดิำจิที่ัล เพั่�อให้หน่่วยงาน่น่ำาไปิปิระยุกต์้ใชื่้เพั่�อให้เกิดำการ

เปิิดำเผยและแลกเปิล่�ยน่ข้้อมููลระหว่างกัน่อย่างถูึกต้้อง 

ปิลอดำภัยและเกิดำธิรรมูาภิบาล

• ผลักดัำน่ให้หน่่วยงาน่รัฐปิระยุกต์้ใชื่้กรอบแน่วที่าง 

ธิรรมูาภิบาลข้้อมููลภาครฐัใน่การจัดำที่ำาและบรหิารจัดำการ

ข้อ้มูลู (Digitization) รวมูที่ั�ง มูาต้รฐาน่อ่�น่ ๆ ที่่�เก่�ยวข้อ้ง

• ติ้ดำต้ามูและปิระเมิูน่ผลสำาเรจ็ จากการปิระกาศูใชื่มู้าต้รฐาน่ 

หลักเกณฑ์์ เพั่�อปิรบัปิรุงและกำาหน่ดำแน่วที่างการจัดำที่ำาใน่

ระยะถัึดำไปิ

2.
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ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 2
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

พััฒนากัลไกักัารุเปิดิเผู้ยข�อม้ลกัารุจิดัิซ่ึ่�อจัิดิจิ�างภาครุฐั 
ให�โปรุ่งใส ม่มาติรุกัารุป้องกัันกัารุทุจิริุติทุกัขั�นติอน

• จัดำให้มูร่ะบบเปิดิำเผยข้้อมูลูการจัดำซ่�อจัดำจ้างภาครฐั เพั่�อเปิดิำ

โอกาสให้ปิระชื่าชื่น่ต้รวจสอบการที่ำางาน่ข้องภาครฐั 

• สง่เสรมิูให้ภาครฐัเปิดิำเผยข้อ้มูลูการจัดำซ่�อจัดำจ้างภาครฐัผ่าน่

ระบบ และอยู่ใน่รูปิแบบดิำจิที่ลัที่่�น่ำาไปิวเิคราะห์หรอ่ปิระมูวล

ผลต่้อได้ำ 

• จัดำที่ำามูาต้รการ ติ้ดำต้ามู ต้รวจสอบข้อ้มูลูการจัดำซ่�อจัดำจ้าง

ภาครฐั เพั่�อให้เกิดำความูโปิรง่ใสใน่การดำำาเนิ่น่การ

3.

91สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)



92

ยุที่
ธศ

าสำ
ติร่

ที่�  
3

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4

แผู้นภาพัความเช่ื่�อมโยงของเป้าหมาย 
มาติรุกัารุ และแผู้นงานภายใติ�ยุทธศาสติร์ุท่� 3
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ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 3
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นงานท่� 1 รุะบบดิิจิิทัลสนับสนุนกัารุเปิดิเผู้ย แลกัเปล่�ยน เช่ื่�อมโยงข�อม้ลภาครัุฐ อย่างบ้รุณากัารุ

โครุงกัารุท่� 1 กัารุพััฒนาศ้นย์กัลางกัารุเปิดิเผู้ยข�อม้ลภาครัุฐ (Open Data Platform) 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพ่ื่�ออำานวยความสัะดำวกห้น่วยงานรฐัให้้มข่ัอ้มลูื่เปิัดำภาครฐั	ในการให้้บัรกิารแก่ปัระชาชนแลื่ะการ

ดำำาเนินงานขัองห้น่วยงาน	ขัองรฐัผา่นระบับัดิำจิทลัื่

คูม่อ่/ม�ตรัฐ�นั: สำ�ม�รัถุเข้�้ถึุงกรัอบธุรัรัม�ภิบ�ลข้อ้มลูภ�ครัฐัและม�ตรัฐ�นัข้อ้มูลเปดิิภ�ครัฐัต�มรั�ยง�นัในัภ�คผนัวก 4 

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

Data	Governance/โครงการศูนย์กลื่าง

ขัอ้มลูื่เปิัดำภาครฐัแลื่ะสัง่เสัรมิการเปิัดำเผย

แลื่ะใชป้ัระโยชน์จากขัอ้มลูื่ 

• 400	ธุุรกิจ	ได้ำใชป้ัระโยชน์จาก

บัรกิาร/41.36	ล้ื่านบัาท*/สัพื่ร.

• 500	SMEs	ได้ำใชป้ัระโยชน์จาก 

บัรกิาร/45	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ.

โครุงกัารุท่� 2 กัารุจัิดิทำาข�อม้ลปรุะวัติิกัารุศ่กัษา  
และกัารุทำางานของบุคลากัรุภาครัุฐและปรุะชื่าชื่น (e-Portfolio) 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ  

เพื่่�อให้้เกิดำฐานขัอ้มลูื่ท่�เปัน็ปัจัจุบัันขัองปัระวัติ้การศกึษาแลื่ะการทำางานขัองบุัคลื่ากรภาครฐัแลื่ะปัระชาชน

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- • 5	ล้ื่านราย	ได้ำใชป้ัระโยชน์จาก

บัรกิาร/15	ล้ื่านบัาท**

• 5	 ล้ื่านราย	 ได้ำใช้ปัระโยชน์จาก

บัรกิาร/15	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: อว./กั.พั.

โครุงกัารุท่� 3 กัารุเช่ื่�อมโยงข�อม้ลดิ�านคมนาคม โลจิิสติิกัส์ในพ่ั�นท่�เศรุษฐกิัจิพิัเศษ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ 
เพื่่�อให้้เกิดำฐานขัอ้มลูื่ด้ำานคมนาคม	โลื่จิสัติ้กส์ั	สัำาห้รบััปัระกอบัการตั้ดำสันิใจเชงินโยบัายรฐัในการพื่ฒันาพื่่�นท่�

คู่่�มือื/มืาตรฐาน: อยู่่�ระหว่�างการจััดทำำามืาตรฐานการแลกเป็ล่�ยู่นข้้อมืล่ภาคู่รฐัผ่�านศู่นยู่ก์ลางการแลกเป็ล่�ยู่นข้้อมืล่ภาคู่รฐั (GDX)

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- • 70	ล้ื่านบัาท** • 70	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: กั.คมนาคม/สพัรุ.

ตัวัอย่างโค์รงการสำาคั์ญ 
ผ้้รับัผิดิชอบัและงบัประมาณ ภายใต้ยุทัธิศาสตร์ท่ั� 3 3.
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แผู้นงานท่� 2 แพัลติฟอร์ุมนวัติกัรุรุมดิิจิิทัลภาครัุฐท่�ต่ิอยอดิจิากัข�อม้ลภาครัุฐ  
เพ่ั�อใชื่�ในกัารุให�บริุกัารุปรุะชื่าชื่นและบริุหารุจัิดิกัารุภาครัุฐ

โครุงกัารุท่� 1 กัารุพััฒนาแพัลติฟอร์ุมสนับสนุนกัารุบริุหารุจัิดิกัารุหน่วยงานภาครัุฐ (ERP)

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อสันับัสันุนให้้เกิดำการบัรหิ้ารทรพัื่ยากรขัองห้น่วยงานภาครฐัขัองปัระเทศไทย

• เพื่่�อลื่ดำความซึ่ำาซ้ึ่อนขัองการลื่งทนุแลื่ะงบัปัระมาณ์ในการพื่ฒันาระบับัในภาครฐั

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	สัพื่ร.จะดำำาเนินการจัดำทำามาต้รฐาน	ERP	ภาครฐัแลื่ะจะปัระกาศให้้ห้น่วยงานรบััทราบั

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- • 100	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	4	

ภมูภิาค/30	ล้ื่านบัาท**

• 160	ห้น่วยงานภาครฐั	20	จังห้วดัำ	

4	ภมูภิาค/30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./ดิศ.

โครุงกัารุท่� 2 กัารุพััฒนาและสนับสนุนให�เกิัดิกัารุปรุะยุกัต์ิใชื่�แพัลติฟอร์ุมบริุกัารุภาครัุฐดิ�านปัญญา
ปรุะดิิษฐ์ (AI Government as a service platform)  

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ  

เพื่่�อให้้เกิดำการต่้อยอดำขัอ้มูลื่ภาครฐัในการพื่ฒันานวตั้กรรมบัรกิารท่�มร่ะบับัปัระมวลื่ผลื่แลื่ะการวิเคราะห์้เชงิลึื่ก

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- • แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�มห่้น่วยงานใช	้20	

ห้น่วยงาน/70	ล้ื่านบัาท**

• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�ม่ห้น่วยงานใช้	 20	

ห้น่วยงาน/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./อว.

โครุงกัารุท่� 3 กัารุพััฒนาและสนับสนุนกัารุใชื่�แพัลติฟอร์ุมบริุกัารุภาครัุฐดิ�านฐานข�อม้ลขนาดิใหญ่  
(Big Data Government as a service platform) 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อรวมศูนยข์ัอ้มลูื่ภาครฐัขันาดำให้ญแ่ลื่ะรองรบััการใชป้ัระโยชน์จากภาครฐั

• เพื่่�อให้้ภาครฐัมข้่ัอมลูื่สันับัสันุนท่�สัำาคัญในการตั้ดำสันิใจเชงินโยบัาย 

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-
• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�มห่้น่วยงานใช	้20	

ห้น่วยงาน/70	ล้ื่านบัาท**

• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�ม่ห้น่วยงานใช้	 20	

ห้น่วยงาน/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./อว./ดิศ
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ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 3
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

โครุงกัารุท่� 4 กัารุส่งเสริุม สนับสนุนให�เกิัดิกัารุปรุะยุกัต์ิใชื่� Digital Twin ในภาครัุฐ สำาหรัุบกัารุสรุ�าง
แบบจิำาลองเม่องเพ่ั�อกัารุบริุหารุจัิดิกัารุท�องถิ�น

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อให้้เกิดำการบูัรณ์าการเทคโนโลื่ยท่่�ห้ลื่ากห้ลื่าย

• เพื่่�อให้้สัามารถึจำาลื่องเห้ต้กุารณ์์ท่�จะเกิดำขึั�นแลื่ะมแ่นวทางการแก้ปัญัห้าต่้าง	ๆ	ได้ำทนัทว่งท่

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-
• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�มห่้น่วยงานใช	้20	

ห้น่วยงาน/70	ล้ื่านบัาท**

• แพื่ลื่ต้ฟอรม์ท่�ม่ห้น่วยงานใช	้20	

ห้น่วยงาน/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./GISTDA/สถ.

แผู้นงานท่� 3 มาติรุฐาน หลักัเกัณฑ์์และวิธ่กัารุเก่ั�ยวกัับรุะบบดิิจิิทัลเพ่ั�อให�เกิัดิธรุรุมาภิบาลข�อม้ลภาครัุฐ

โครุงกัารุท่� 1 จัิดิทำาและปรุะกัาศมาติรุฐานกัารุเปิดิเผู้ย แลกัเปล่�ยนข�อม้ลติามหลักัธรุรุมาภิบาล

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพ่ื่�อให้้ภาครฐัมม่าต้รฐาน	แนวทางในการปัรบััปัรุงขัอ้มลูื่	ระบับัดิำจิทลัื่ให้้เปัน็ธุรรมาภิบัาลื่

คู่มอ่/มาต้รฐาน:	สัามารถึเขัา้ถึึงกรอบัธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มลูื่ภาครฐัได้ำต้ามรายการในภาคผนวก	4	

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

• ดำำาเนินการปัรบััปัรุงเอกสัาร	Open	

Data	 Quick	 Guide	 v.1.0	 แลื่ะ	

High	 Value	 Datasets	 Quick	

Guide	v.1.0

• จัดำทำาสัรุปัผลื่การรับัฟังความ

คิดำเห็้นรา่งปัระกาศแลื่ะแนวทาง

ทางการจัดำทำากระบัวนการแลื่ะการ

ดำำาเนินงานทางดิำจิทลัื่	วา่ด้ำวยเร่�อง

การใชดิ้ำจิทลัื่ไอด่ำ

• 100	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	4	

ภมูภิาค/5	ล้ื่านบัาท**

• 160	ห้น่วยงานภาครฐั	20	

จังห้วดัำ	4	ภมูภิาค/5	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ.

โครุงกัารุท่� 2 ส่งเสริุมภาครัุฐให�นำากัรุอบธรุรุมาภิบาลไปใชื่�ปรัุบปรุุงข�อม้ล

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพื่่�อให้้ห้น่วยงานภาครฐัต้ระห้นักถึึงความสัำาคัญแลื่ะปัระโยชน์ขัองการปัระยุกต์้ใชก้รอบั 

ธุรรมาภิบัาลื่ข้ัอมลูื่ในองค์กร

คู่มอ่/ม�ตรัฐ�นั: สำ�ม�รัถุเข้้�ถึุงกรัอบธุรัรัม�ภิบ�ลข้อ้มูลภ�ครัฐัได้ิต�มรั�ยก�รัในัภ�คผนัวก 4

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

• ได้ำมก่ารสันับัสันุนท่�ปัรกึษา

สัำาห้รบััการนำาธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มลูื่

ภาครฐัไปัใชป้ัรบััปัรุงขัอ้มูลื่ใน

ห้น่วยงานสัว่นกลื่าง	

• 100	ห้น่วยงานภาครฐั	12	จังห้วดัำ	4	

ภมูภิาค/20	ล้ื่านบัาท**

• 160	ห้น่วยงานภาครฐั	20	

จังห้วดัำ	4	ภมูภิาค/ 

20	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./กั.พั.รุ./สพัธอ.
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แผู้นงานท่� 4 กัลไกั กัารุเปิดิเผู้ยข�อม้ลกัารุจัิดิซ่ึ่�อจัิดิจิ�างภาครัุฐ ให�โปรุ่งใส

โครุงกัารุท่� 1 กัารุพััฒนารุะบบเปิดิเผู้ยข�อม้ลกัารุจัิดิซ่ึ่�อจัิดิจิ�างภาครัุฐเพ่ั�อเปิดิโอกัาสให�ปรุะชื่าชื่นติรุวจิสอบ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อให้้เกิดำความโปัรง่ใสัในการจัดำซ่ึ่�อจัดำจ้างภาครฐั

• เพื่่�อสัรา้งการมส่่ัวนรว่มขัองปัระชาชนในการต้รวจสัอบัการทำางานภาครฐั

คู่ม่อ/มาต้รฐาน:	สัามารถึเขัา้ถึึงมาต้รฐานข้ัอมลูื่เปิัดำภาครฐัได้ำต้ามรายการในภาคผนวก	4

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ
ปี 2565 เป้าหมาย/งบ

ปรุะมาณ

-
• จำานวนชดุำขัอ้มลูื่ท่�เปิัดำเผยไม่น้อย

กวา่	50	รายการ/30	ล้ื่านบัาท**

• จำานวนชดุำขัอ้มลูื่ท่�เปิัดำเผย 

ไม่น้อยกวา่	50	รายการ/ 

20	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ.และหน่วยงานท่�เก่ั�ยวข�อง

โครุงกัารุท่� 2 กัารุสนับสนุนให�เกิัดิกัารุเช่ื่�อมโยงข�อม้ล 
กัารุบริุหารุจัิดิกัารุงบปรุะมาณจิากัรุะบบสำาคัญของปรุะเทศ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อให้้เกิดำการรวมศูนยแ์ลื่ะเช่�อมโยงข้ัอมลูื่ใน	3	ระบับัห้ลัื่กด้ำานการบัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์	(ระบับั	e-Budgeting	

ระบับั	e-GP	แลื่ะ	ระบับั	GFMIS)

• เพื่่�อเปัน็ขัอ้มลูื่สันับัสันุนสัำาคัญในการกำาห้นดำนโยบัายห้รอ่การจัดำสัรรงบัปัระมาณ์ปัระเทศ

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- -

• ระบับัเช่�อมโยงขัอ้มลูื่ด้ำาน

บัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์

ขัองรฐั/80	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สงป./ บกั./ สพัรุ.

หมืายู่เหต:ุ  * เป็น็งบป็ระมืาณทำ่�ถูก่บรรจัไุว่ต้ามืแผ่นงานบ่รณาการป็ระจัำาป็งีบป็ระมืาณ 2564 

     ** เป็น็การคู่าดการณ์งบป็ระมืาณ



97สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 3
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)

ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 1
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)

แนวที่างกัาร่ขับเคล่ �อนแผนพั
ฒ

นาร่ฐบาลดิจิที่ล
CHA

PTER 5        /

สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)
97สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)
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ยุทธศาสติร์ุท่� 4 
พััฒนากัลไกั
กัารุม่ส่วนรุ่วม
ของทุกัภาคส่วน 
รุ่วมขับเคล่�อน
รัุฐบาลดิิจิิทัล

ย่ที่ธศาสู่ติรท์ี่ี� 4 ม่ง่เน้ินิการสู่ง่เสู่รมิให้ที่ก่ภาคสู่ว่นิ
มีสู่่วนิรว่มในิการขัับูเคล่�อนิรฐับูาลดิำจิที่ัล ผ่านิการ
แสู่ดำงความคิดำเห็นิ หรอ่เสู่นิอแนิวที่าง หรอ่นิโยบูาย
การพื่ัฒนิารัฐบูาลดิำจิที่ัลผ่านิช่องที่างดิำจิที่ัลทีี่�
ประชาชนิสู่ามารถเขัา้ถึงได้ำ โดำยครอบูคลม่การเสู่นิอ
ความคิดำเห็นิและการติิดำติามผลในิด้ำานิต่ิาง ๆ ที่ี�
เกี�ยวข้ัอง อาที่ ิการมสีู่ว่นิรว่มในิบูรกิารภาครฐั การม ี
สู่่วนิรว่มในิโครงการและการใช้งบูประมาณ และ
การสู่ว่นิรว่มในิการออกกฎหมายสู่าธารณะ เปน็ิต้ินิ  
รวมที่ั�งการปรับูปร่ง หร่อแก้ไขักฎหมายทีี่�เป็นิ
อ่ปสู่รรคต่ิอการมีสู่่วนิรว่มขัองที่่กภาคสู่่วนิ เพื่่�อให้
เกิดำรฐับูาลดิำจิที่ลัที่ี�ประชาชนิมสีู่ว่นิรว่มอย่างแที่จ้รงิ



99สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

เป้าหมาย
และตัวัช่�วััดิรายยุทัธิศาสตร์

ลดำปัญหา อ่ปสู่รรคในิการมีสู่ว่นิรว่มขัองที่ก่ 

ภาคสู่ว่นิต่ิอการขับัูเคล่�อนิรฐับูาลดิำจิที่ลั

• ม้การปิรบ้ปิรุงห์รอืแก้ไข้กฎห์มาย กฎระเบ้ยบทั้้�เปิ็นิ

อุปิสรรคต่อการม้ส่วนิรว่มข้องทัุ้กภาคส่วนิในิปิระเด็ำนิ

สำาค้ญ ไมน้่ิอยกวา่รอ้ยล่ะ 30 

• มร้ะบบสรา้งการมส้ว่นิรว่ม (e-Participation) ในิการ

กำาห์นิดำเช้งินิโยบาย เพื�อให้์ปิระช้าช้นิมส้ว่นิรว่มได้ำอยา่ง

ทั้้�วถ่งแล่ะเทั้า่เทั้ย้ม

ประชาชนิมสีู่ว่นิรว่มในิการตัิดำสู่นิิใจเชงินิโยบูายและ

ให้ขัอ้เสู่นิอแนิะในิการพัื่ฒนิาประเที่ศผ่านิระบูบูดิำจิที่ลั

เป้าหมาย ตัิวช่ื่�วัดิยุทธศาสติร์ุ

1.
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จัิดิให�ม่รุะบบดิิจิิทัล เปิดิโอกัาสให�ทุกัภาคส่วนไดิ�
แสดิงข�อคิดิเห็น ข�อเสนอแนะท่�เป็นปรุะโยชื่น์ต่ิอ
กัารุพััฒนาปรุะเทศ

• จัดำให้มูแ่พัลต้ฟอรม์ูหรอ่ระบบบรกิารดิำจิที่ลั ที่่�เปิน็่ช่ื่องที่าง

สรา้งการมู่ส่วน่รว่มูและรบัฟังความูคิดำเห็น่จากปิระชื่าชื่น่ 

โดำยปิระชื่าชื่น่สามูารถึติ้ดำต้ามูและต้รวจสอบผลการแสดำง

ความูคิดำเห็น่ได้ำผา่น่ระบบดิำจิที่ลั

• ผลักดัำน่ให้หน่่วยงาน่รฐัปิรบัปิรุงระบบบรกิารให้มูค่ณุสมูบัติ้

รองรบัการรบัความูคิดำเห็น่หรอ่ข้อ้เสน่อแน่ะจากปิระชื่าชื่น่

หรอ่ผูใ้ชื่บ้รกิาร

• ส่งเสรมิู กระตุ้้น่ปิระชื่าชื่น่ให้เข้้ามูามู่ส่วน่รว่มูและแสดำง

ความูคิดำเห็น่ใน่น่โยบายหรอ่โครงการภาครฐั ผ่าน่ระบบ

บรกิารดิำจิที่ลัภาครฐั

กลไก/มาตรการ

2.

1.

ยุที่
ธศ

าสำ
ติร่

ที่�  
4

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4

จัิดิให�ม่เวท่หรุ่อช่ื่องทางดิิจิิทัลเพ่ั�อรัุบฟงัความคิดิเห็น  
ในกัารุกัำาหนดินโยบาย  กัฎหมาย กัฎรุะเบ่ยบ มาติรุฐาน 
มาติรุกัารุ กัารุขับเคล่�อนรัุฐบาลดิิจิิทัลกัับทุกัภาคส่วน

เปิดิเผู้ยข�อม้ลหรุ่อข่าวสารุสาธารุณะของหน่วยงานรัุฐใน
รุ้ปแบบและช่ื่องทางดิิจิิทัล เพ่ั�อให�ปรุะชื่าชื่นเข�าถ่งไดิ�โดิย
สะดิวกั ม่ส่วนรุ่วม และติรุวจิสอบกัารุดิำาเนินงานของรัุฐ 

• จัดำกิจกรรมูที่่�ส่งเสรมิูการมู่ส่วน่รว่มูข้องปิระชื่าชื่น่ต่้อการ

พัฒัน่ารฐับาลดิำจิที่ลัใน่ด้ำาน่ต่้าง ๆ 

• ปิรับปิรุง จัดำที่ำามูาต้รการส่งเสริมูการมู่ส่วน่ร่วมูข้อง

ปิระชื่าชื่น่ เพั่�อให้สามูารถึตั้ดำสนิ่ใจ (e-Decision making) 

ด้ำาน่น่โยบาย กฎหมูาย กฎระเบย่บข้องรฐั

• สรุปิผลการมูส่่วน่รว่มู การแสดำงความูคิดำเห็น่ข้องปิระชื่าชื่น่

และการดำำาเนิ่น่การข้องรฐั รวมูที่ั�งเผยแพัรเ่ปิน็่สถิึติ้เปิดิำเผย

ให้รบัที่ราบ เพั่�อให้เกิดำความูโปิรง่ใส 

• จัดำให้มูช่ื่อ่งที่างการส่�อสารข้อ้มูลูสาธิารณะข้องหน่่วยงาน่

ภาครฐัที่่�เปิน็่ปิระโยชื่น์่แก่ปิระชื่าชื่น่

• กระตุ้น้่และผลักดัำน่ให้ภาครฐัเปิดิำเผยข้อ้มูลูหรอ่ข้า่วสาร ผา่น่

ชื่อ่งที่างดิำจิที่ลั

• ส่�อสาร ปิระชื่าสัมูพััน่ธิ์ให้ปิระชื่าชื่น่สามูารถึเข้้าถึึง 

ชื่อ่งที่างการส่�อสารข้อ้มูลูข้องหน่่วยงาน่รฐั

3.

2.



101สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 4
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นภาพัความเช่ื่�อมโยงของเป้าหมาย 
มาติรุกัารุ และแผู้นงาน ภายใติ�ยุทธศาสติร์ุท่� 4

ี
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ยุที่
ธศ

าสำ
ติร่

ที่�  
4

  /
   

   
  C

HA
PT

ER
 4

ตัวัอย่างโค์รงการสำาคั์ญ 
ผ้้รับัผิดิชอบัและงบัประมาณ ภายใต้ยุทัธิศาสตร์ท่ั� 4 

แผู้นงานท่� 1 รุะบบดิิจิิทัลเพ่ั�อรัุบฟงัความคิดิเห็นและกัารุม่ส่วนรุ่วมจิากัปรุะชื่าชื่น

โครุงกัารุท่� 1 กัารุพััฒนารุะบบรัุบฟงัความคิดิเห็นปรุะชื่าชื่นผู่้านช่ื่องทางดิิจิิทัล (e-Participation) 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อให้้มช่อ่งทางการมส่ัว่นรว่มขัองปัระชาชนผา่นชอ่งทางอิเล็ื่กทรอนิกสั	์

• เพื่่�อสัง่เสัรมิให้้ปัระชาชนเขัา้มามส่่ัวนรว่มในการตั้ดำสันิใจนโยบัายแลื่ะการปัรบััปัรุงบัรกิารภาครฐั

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

อยูร่ะห้ว่างการพื่ฒันาระบับักลื่าง

โดำยสัามารถึเขัา้ถึึงผา่น	 

ideaexchange.onde.go.th

• ระบับักลื่างสัรา้งการมส่่ัวนรว่มให้้

ปัระชาชน/15	ล้ื่านบัาท**

• รอ้ยลื่ะ	70	ความสัำาเรจ็ขัองการ

ปัรบััปัรุงบัรกิารต้ามขัอ้เสันอแนะ

ขัองปัระชาชน/10	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สดิชื่./กั.พั.รุ.

โครุงกัารุท่� 2 รุะบบดิิจิิทัลเพ่ั�อกัารุส่�อสารุ กัารุเปิดิเผู้ยข�อม้ลดิิจิิทัลท่�เป็นปรุะโยชื่น์แก่ัปรุะชื่าชื่น  
ทั�งภาคเอกัชื่น ภาคกัารุศ่กัษาและปรุะชื่าสังคม

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ

• เพื่่�อพื่ฒันาต่้อยอดำชอ่งทางการมส่ัว่นรว่ม	ฯ	ให้้ปัระชาชนสัามารถึมส่ัว่นรว่มในการตั้ดำสันิใจภาครฐัในระดัำบัต่้าง	ๆ	ทั�งใน

ระดัำบัชาติ้	ระดัำบัภมูภิาคแลื่ะระดัำบัทอ้งถิึ�น	

• เพื่่�อให้้เกิดำการดำำาเนินงานขัองรฐัเปัน็ไปัต้ามความต้้องการขัองปัระชาชนต้ามห้ลัื่ก	Citizen	Centric	

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-

• ต่้อยอดำระบับักลื่างสัรา้งการมส่่ัวนรว่ม

ให้้ปัระชาชนระดัำบัทอ้งถิึ�น/25	ล้ื่าน

บัาท**

• รอ้ยลื่ะ	 70	ความสัำาเรจ็ขัองการ

ปัรบััปัรุงบัรกิารต้ามขั้อเสันอแนะ

ขัองปัระชาชน/30	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ.

3.



103สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ยุที่ธศาสำติร่ที่ � 4
CHA

PTER 4        /
CHA

PTER 4        /

แผู้นงานท่� 2 สรุ�างกัารุรัุบรุ้�ของปรุะชื่าชื่น ดิ�วยช่ื่องทางกัารุส่�อสารุข�อม้ลสาธารุณะภาครัุฐผู่้านรุะบบดิิจิิทัล

โครุงกัารุท่� 1 สรุ�างกัารุรัุบรุ้� เผู้ยแพัรุ่ความรุ้� เพิั�มความเข�าใจิ ดิ�วยกัารุส่�อสารุข�อม้ลหน่วยงานภาครัุฐ 
ผู่้านช่ื่องทางดิิจิิทัล

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพื่่�อจัดำให้้มช่อ่งทางการสั่�อสัาร	การเปิัดำเผยขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่ท่�เปัน็ปัระโยชน์แก่ปัระชาชน	ทั�งภาค

เอกชน	ภาคการศกึษาแลื่ะปัระชาสัังคม	ผา่นช่องทางดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-
• ผลื่สัำารวจการรบััรู	้ไมน้่อยกวา่ 

รอ้ยลื่ะ	85/10	ล้ื่านบัาท**

• ผลื่สัำารวจการรบััรู	้ไมน้่อยกวา่ 

รอ้ยลื่ะ	85/50	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: นรุ./สพัรุ.และหน่วยงานท่�เก่ั�ยวข�อง

แผู้นงานท่� 3 กัารุส่งเสริุมปรุะชื่าชื่นในกัารุแสดิงความคิดิเห็นต่ิอนโยบายหรุ่อมาติรุกัารุรัุฐผู่้านช่ื่องทางดิิจิิทัล

โครุงกัารุท่� 1 กัารุส่งเสริุมภาครัุฐให�จัิดิกิัจิกัรุรุมต่ิาง ๆ เช่ื่น Crowdsourcing Hackathon กัารุม่ส่วน
รุ่วมในกัารุจัิดิทำางบปรุะมาณ 

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ เพื่่�อสัรา้งความรู	้ความเขัา้ใจ	ในการมส่ัว่นรว่มแสัดำงความคิดำเห็้นต่้อนโยบัายห้รอ่มาต้รการขัองรฐั	

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

-

• รอ้ยลื่ะ	65	ขัองปัระชาชนท่�เขัา้รว่ม

กิจกรรมมส่่ัวนรว่มในการแสัดำง

ความคิดำเห็้น/10	ล้ื่านบัาท**

• รอ้ยลื่ะ	75	ขัองปัระชาชนท่�เขัา้รว่ม

กิจกรรมมส่ัว่นรว่มในการแสัดำง

ความคิดำเห็้น/10	ล้ื่านบัาท**

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ./ดิศ.

โครุงกัารุท่� 2 กัารุปรัุบปรุุงหรุ่อแกั�ไขกัฎหมาย กัฎรุะเบ่ยบ ข�อบังคับ เพ่ั�อเพิั�มกัารุม่ส่วนรุ่วม 
ในกัารุตัิดิสินใจินโยบายรัุฐ

วัติถุปรุะสงค์โครุงกัารุ จัดำทำาข้ัอเสันอแนะท่�เปัน็ปัระโยชน์ต่้อการปัรบััปัรุงห้รอ่แก้ไขักฎห้มาย	กฎระเบัย่บั	ขัอ้บังัคับั	เพื่่�อ 

ลื่ดำ	ลื่ะ	เลิื่ก	แลื่ะขัจัดำอุปัสัรรคในการสัรา้งการมส่่ัวนรว่มในการแสัดำงความคิดำเห็้นท่�เปัน็ปัระโยชน์แลื่ะสัรา้งสัรรค์ขัอง

ปัระชาชนผ่านระบับัดิำจิทลัื่

ปี 2563 ผู้ลกัารุดิำาเนินงาน ปี 2564 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ ปี 2565 เป้าหมาย/งบปรุะมาณ

- • 2	ด้ำานต้ามปัระเด็ำนมุง่เน้น • 3	ด้ำานต้ามปัระเด็ำนมุง่เน้น

หน่วยงานหลักั/หน่วยงานรุ่วม: สพัรุ. และหน่วยงานท่�เก่ั�ยวข�อง

หมืายู่เหต:ุ  * เป็น็งบป็ระมืาณทำ่�ถูก่บรรจัไุว่ต้ามืแผ่นงานบ่รณาการป็ระจัำาป็งีบป็ระมืาณ 2564 

     ** เป็น็การคู่าดการณ์งบป็ระมืาณ
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แนวทางกัารุขับเคล่�อน
แผู้นพััฒนารัุฐบาลดิิจิิทัล
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 การขับัูเคล่�อนิรฐับูาลดิำจิที่ลัขัองประเที่ศไที่ย 
ภายใต้ิแผนิพื่ัฒนิารฐับูาลดิำจิที่ัลขัองประเที่ศไที่ย          
พื่.ศ. 2563-2565 เพื่่�อผลักดัำนิให้ประเที่ศไที่ยเกิดำ
รัฐบูาลดิำจิที่ัลทีี่�ได้ำมีการนิำาเที่คโนิโลยีมาใช้เป็นิ
เคร่�องม่อในิการบูรหิารงานิภาครฐัและการบูรกิาร
สู่าธารณะ โดำยปรบัูปร่งการบูรหิารจัดำการ และ
บููรณาการขั้อมูลภาครฐัและการที่ำางานิให้มีความ
สู่อดำคล้อง และเช่�อมโยงเขั้าด้ำวยกันิอย่างมั�นิคง
ปลอดำภัยและมธีรรมาภิบูาล จำาเปน็ิต้ิองอาศยักลไก
การขับัูเคล่�อนิในิรูปแบูบูต่ิาง ๆ เพื่่�อให้แผนิพัื่ฒนิา
รฐับูาลดิำจิที่ัลขัองประเที่ศไที่ยประสู่บูความสู่ำาเรจ็ 
โดำยอาศัยกลไกการขัับูเคล่�อนิทีี่�สู่ำาคัญ 5 กลไก 
ได้ำแก่ กลไกเชิงนิโยบูาย กลไกการดำำาเนิินิงานิ
และด้ำานิงบูประมาณ กลไกการมีสู่่วนิร่วมจาก
หน่ิวยงานิภาคีและภาคเอกชนิ กลไกการปรบัูปร่ง
โครงสู่ร้างระบูบูราชการด้ำานิบู่คลากรภาครัฐ  
รวมที่ั�งกลไกการติิดำติามประเมินิผลโครงการ ซึ่ึ�งมี
รายละเอียดำดัำงนีิ�
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	 ต้ามท่�พื่ระราชบััญญติั้การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิาร

ภาครฐัผ่านระบับัดิำจิทลัื่	พื่.ศ.	2562	ได้ำมก่ารจัดำตั้�งคณ์ะกรรมการ

พื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	มห่้น้าท่�แลื่ะอำานาจในการเสันอแนะนโยบัาย

แลื่ะจัดำทำาแผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่เสันอต่้อคณ์ะรฐัมนต้ร	่ เพื่่�อ

พื่ิจารณ์าอนุมัติ้การจัดำทำาธุรรมาภิบัาลื่ขั้อมูลื่ภาครฐัเพ่ื่�อเปั็น

ห้ลัื่กการแลื่ะแนวทางในการดำำาเนินการให้้เปั็นไปัต้าม	พื่.ร.บั.	

การบัรหิ้ารงานฯ	รวมทั�งการกำาห้นดำมาต้รฐาน	ขัอ้กำาห้นดำแลื่ะ

ห้ลัื่กเกณ์ฑ์เ์ก่�ยวกับัระบับัดิำจิทลัื่	การกำาห้นดำแนวทางการพัื่ฒนา

ศกัยภาพื่บุัคลื่ากรภาครฐั	 เพ่ื่�อปัระโยชน์ในการบัรหิ้ารงานแลื่ะ

การให้้บัรกิารภาครฐัผ่านระบับัดิำจิทลัื่	ต้ลื่อดำจนให้้คำาแนะนำาห้รอ่

ขัอ้เสันอแนะแก่ห้น่วยงานขัองรฐั	พื่รอ้มทั�งการกำากับัติ้ดำต้ามการ

ดำำาเนินงานขัองศูนยแ์ลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่กลื่างแลื่ะศูนยก์ลื่างข้ัอมลูื่

เปิัดำภาครฐั	รวมทั�งเสันอแนะต่้อคณ์ะรฐัมนต้รเ่พื่่�อให้้มก่ารดำำาเนิน

งานต้ามยุทธุศาสัต้ร	์เปัา้ห้มายท่�กำาห้นดำ	อ่กทั�ง	มาต้รา	7	วรรคสัอง	

ได้ำมก่ารระบุัวา่	 “เพื่่�อปัระโยชน์ในการปัฏิบัติั้งานต้ามวรรคห้นึ�ง	

คณ์ะกรรมการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่อาจแต่้งตั้�งคณ์ะอนุกรรมการ

ห้รอ่บุัคคลื่ใดำเพื่่�อปัฏิบััติ้การต้ามท่�คณ์ะกรรมการพัื่ฒนารฐับัาลื่

ดิำจิทัลื่มอบัห้มาย”	 	 ดัำงนั�น	นโยบัายในการไปัสู่ัการเปั็นรฐับัาลื่

ดิำจิทลัื่	คณ์ะกรรมการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่แลื่ะอนุกรรมการท่�ถึกู

จัดำตั้�ง	 จึงเปัน็ผูผ้ลัื่กดัำนให้้เกิดำนโยบัายไปัสัูก่ารเปัน็รฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	

โดำย	สัพื่ร.	จะเปัน็ห้น่วยงานท่�เช่�อมโยงระห้ว่างผูก้ำาห้นดำนโยบัาย

แลื่ะผูร้บัันโยบัายไปัปัฏิบัติั้	ห้น่วยงานรฐัซึ่ึ�งเปัน็ผูท้่�รบัันโยบัายไปั

ปัฏิบััติ้จะดำำาเนินการจัดำทำาโครงการบัรรจุเขั้ามายังแผนพื่ัฒนา

รฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	โดำยท่�โครงการท่�ดำำาเนินการเปัน็ไปัต้ามขัอ้กำาห้นดำท่�

คณ์ะกรรมการพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่ได้ำกำาห้นดำแนวทางไว	้

กลไกเชิงนุโยบัาย 

1.

	 จากรายงานวิเคราะห์้ผลื่การติ้ดำต้ามแลื่ะปัระเมินผลื่

การปัฏิบััติ้งานต้ามแผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองปัระเทศไทย	 

พื่.ศ.	 2561-2564	 แลื่ะรายงานผลื่การสัำารวจระดัำบัความ

พื่ร้อมรัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่ขัองห้น่วยงานภาครัฐขัองปัระเทศไทย	 

ปัระจำาปัี 	 พื่ . ศ . 	 2562 	 ท่� ร ายงาน ว่ าห้ นึ� ง ใน ปััญห้า

อุปัสัรรคท่�สั่งผลื่ให้้การดำำาเนินโครงการไม่ปัระสับัความ

สัำาเร็จ	 ค่อ	 ปััญห้าอุปัสัรรคด้ำานการจัดำสัรรงบัปัระมาณ์

ท่�ไม่ได้ำรับัการสันับัสันุน	 ดัำงนั�น	 การดำำาเนินโครงการม่

ความจำาเปั็นต้้องอาศัยการสันับัสันุนงบัปัระมาณ์เพ่ื่�อช่วย 

ขัับัเคล่ื่�อนให้้โครงการปัระสับัความสัำาเรจ็ต่้อไปั	 ดัำงนั�น	 เพื่่�อให้้

แผนฯ	ปัระสับัความสัำาเรจ็เปัน็ไปัต้ามเปัา้ห้มาย	 จึงได้ำมก่ารเพื่ิ�ม

ความสัำาคัญในมติิ้ขัองการพิื่จารณ์ากลัื่�นกรองงบัปัระมาณ์	โดำย

ได้ำมก่ารจัดำทำาแผนงานบูัรณ์าการรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	ซึ่ึ�งมเ่ปัา้ห้มาย

แลื่ะกรอบัแนวคิดำท่�สันับัสันุนการดำำาเนินงานขัองแผนพัื่ฒนา

รฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 ซึ่ึ�งมุ่งเน้นโครงการภายใต้้แผนท่�ม่ลัื่กษณ์ะการ 

บูัรณ์าการรว่มกันระห้ว่างห้น่วยงานอย่างน้อย	2	ห้น่วยงาน	 

รวมทั�งม่การกำาห้นดำเปั้าห้มายแลื่ะตั้วช่�วัดำโครงการรว่มกัน	

(Shared	KPI)	ทั�งน่�	 เพื่่�อให้้กระบัวนการพิื่จารณ์างบัปัระมาณ์ 

เปั็นไปัอย่างม่ปัระสัิทธุิภาพื่แลื่ะลื่ดำความซึ่ำาซึ่้อนห้ากโครงการ

ใดำได้ำรบััการบัรรจุในแผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 แลื่ะม่ลัื่กษณ์ะ

ต้รงต้ามห้ลัื่กเกณ์ฑ์์ขัองแผนงานบูัรณ์าการรัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่	 

งบัปัระมาณ์ขัองโครงการดัำงกล่ื่าวจะเขั้าสัู่กระบัวนการจัดำสัรร 

งบัปัระมาณ์ภายใต้้แผนงานบูัรณ์าการรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	 เพื่่�อนำาเสันอ

แก่สัำานักงบัปัระมาณ์พื่ิจารณ์าจัดำสัรรงบัปัระมาณ์เพ่ื่�ออนุมัติ้

จัดำสัรรงบัปัระมาณ์ต้ามผลื่การพิื่จารณ์ากลัื่�นกรองต่้อไปั	
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	 การม่ส่ัวนร่วมจากห้น่วยงานภาค่แลื่ะภาคเอกชน	

เปัน็กลื่ไกท่�ชว่ยผลัื่กดัำนให้้ภาพื่ความสัำาเรจ็ขัองการเปัน็รฐับัาลื่

ดิำจิทลัื่มค่วามรวดำเรว็มากยิ�งขึั�น	 เน่�องด้ำวยการขัับัเคล่ื่�อนรฐับัาลื่

ดิำจิทัลื่จำาเปั็นต้้องอาศัยการทำางานขัองห้น่วยงานรฐัในรูปัแบับั

ท่�มลั่ื่กษณ์ะเปัน็การบูัรณ์าการ	 เน้นการมส่ัว่นรว่มในการชว่ยคิดำ	

รว่มกำาห้นดำนโยบัาย	รว่มวางแผน	แบัง่ปัันข้ัอมูลื่	ต้ลื่อดำจนการ

สันับัสันุนด้ำานงบัปัระมาณ์	เพื่่�อให้้ห้น่วยงานรฐัดำำาเนินงานเปัน็ไปั 

อย่างมม่าต้รฐานแลื่ะรูปัแบับัเด่ำยวกัน	โดำยเฉพื่าะการมส่่ัวนรว่ม

จากห้น่วยงานท่�เปัน็ห้น่วยงานกลื่างขัองรฐั	 เชน่	สัำานักงานสัภา

พื่ฒันาการเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้	 (สัศช.)	สัำานักงานคณ์ะ

กรรมการพื่ัฒนาระบับัราชการ	 (ก.พื่.ร.)	 แลื่ะ	สัำานักงานคณ์ะ

กรรมการข้ัาราชการพื่ลื่เรอ่น	(สัำานักงาน	ก.พื่.)	เปัน็ต้้น	ห้น่วยงาน

ทั�งห้มดำล้ื่วนม่บัทบัาทสัำาคัญในการพื่ัฒนาปัระเทศ	นอกจากน่�	

ภาคเอกชน	 ถ่ึอวา่เปัน็กลืุ่ม่องค์กรท่�มค่วามสัำาคัญในบัรบิัทด้ำาน

เศรษฐกิจขัองปัระเทศ	 ดัำงนั�น	กลืุ่่มดัำงกล่ื่าวจะสัามารถึสัะทอ้น

ขัอ้มลูื่	ทั�งในฐานะผูป้ัระกอบัการแลื่ะผูร้บัับัรกิารจากภาครฐัซึึ่�ง

เปัน็การสัรา้งการมส่่ัวนรว่มในการพัื่ฒนาปัระเทศผ่านการแสัดำง

ความเห็้น	ห้รอ่ในอ่กด้ำาน	ภาคเอกชนถ่ึอว่ามบ่ัทบัาทสัำาคัญในการ

พื่ฒันาเทคโนโลื่ยดิ่ำจิทลัื่อยา่งมาก	 เน่�องจากมบุ่ัคลื่ากรท่�มค่วาม

เช่�ยวชาญแลื่ะมศ่กัยภาพื่	 ดัำงนั�น	 จึงเปัรย่บัเสัมอ่นสัว่นเติ้มเต็้ม 

ในการพื่ัฒนาด้ำานรัฐบัาลื่ดิำจิทัลื่ซึ่ึ�งจำาเปั็นต้้องอาศัยความ

เช่�ยวชาญแลื่ะปัระสับัการณ์์ขัองบุัคลื่ากรในการพื่ัฒนาบัรกิาร

แลื่ะระบับัต่้าง	ๆ 	ในภาครฐัอย่างมาก	รวมถึึงการถ่ึายทอดำความรูแ้ลื่ะ

ปัระสับัการณ์์	เพื่่�อเสัรมิสัรา้งศักยภาพื่ให้้กับับุัคลื่ากรภาครฐัต่้อไปั

	 การปัรบััโครงสัรา้งด้ำานบุัคลื่ากรภาครฐั	 เปั็นกลื่ไก

สัำาคัญในการพัื่ฒนาภาครฐัในมิติ้ด้ำานดิำจิทัลื่ไม่เพื่่ยงแต่้การ 

ยกระดัำบับุัคลื่ากรภาครัฐให้้สัามารถึทำางานภายใต้้สัภาพื่

แวดำล้ื่อมเชิงดิำจิทัลื่ท่�ทุกห้น่วยงานภาครัฐเร่งดำำาเนินการ

เทา่นั�น	ภาครฐัควรม่มาต้รการในการสัง่เสัรมิแลื่ะเปิัดำโอกาสัให้้ 

บุัคลื่ากรภายนอกท่�ม่ความรู้ความสัามารถึด้ำานดิำจิทัลื่จาก

ภาคเอกชนห้รอ่สัว่นอ่�น	ๆ	 เขัา้มามส่่ัวนรว่มในการผลัื่กดัำนแลื่ะ 

ยกระดัำบัการทำางานขัองรฐั	เปิัดำพื่่�นท่�ให้้บุัคลื่ากรท่�มป่ัระสิัทธุภิาพื่	

โดำยเฉพื่าะด้ำานดิำจิทลัื่เขัา้มาปัฏิบัติั้งานในภาครฐัมากยิ�งขัึ�น	 เพื่่�อ

สัรา้งพื่่�นท่�ขัองการแลื่กเปัล่ื่�ยน	 เรย่นรูจ้ากองค์ความรูภ้ายนอก	

ขัยายมุมมองการทำางานด้ำวยดิำจิทลัื่ขัองรฐัให้้กว้างไกลื่เทา่ทันกับั

สัังคมภายนอกแลื่ะนำารูปัแบับัท่�เห้มาะสัมต่้อบัรบิัทขัองรฐัไทย

เขัา้มาปัระยุกต์้ใชกั้บัห้น่วยงานภาครฐั	รว่มกับัการพื่ฒันาทกัษะ

บุัคลื่ากรด้ำานดิำจิทัลื่ในมิติ้ต่้าง	ๆ	 ให้้แก่	CIO	แลื่ะเจ้าห้น้าท่�ใน

ระดัำบัปัฏิบัติั้การอย่างต่้อเน่�อง	ครอบัคลุื่ม	เพื่่�อลื่ดำปัญัห้าอุปัสัรรค

ท่�เกิดำจากวิธุ่คิดำในการทำางานขัองบุัคคลื่ในรูปัแบับัเดิำมแลื่ะ

ยกระดัำบัให้้มิติ้ด้ำานบุัคลื่ากรเปั็นกลื่ไกสัำาคัญในการขัับัเคล่ื่�อน

รฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	โดำยห้น่วยงานห้ลัื่กท่�จะผลัื่กดัำนปัระเด็ำนดัำงกล่ื่าวให้้ 

ปัระสับัความสัำาเรจ็	ได้ำแก่	สัำานักงาน	ก.พื่.	สัำานักงาน	ก.พื่.ร.	สัพื่ร.	

แลื่ะห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้ัอง
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	 การติ้ดำต้ามแลื่ะปัระเมินผลื่โครงการ	 เปั็นกลื่ไกท่�

จะสัะท้อนว่าแผนงาน/โครงการท่�ห้น่วยงานรัฐดำำาเนินการ

ม่ผลื่สััมฤทธุิ�เกิดำปัระสิัทธุิภาพื่	 (Efficiency)	 ปัระสิัทธุิผลื่	

(Effectiveness)	 ห้ร่อล้ื่มเห้ลื่ว	 (Failed)	 ซึ่ึ�งสัามารถึเริ�ม 

ดำำาเนินการในลัื่กษณ์ะคู่ขันานพื่รอ้มกับัช่วงระยะเวลื่าท่�ห้น่วย

งานเริ�มต้้นดำำาเนินโครงการได้ำทันท่	 ซึ่ึ�งรูปัแบับัการติ้ดำต้าม

แลื่ะปัระเมินผลื่โครงการภายใต้้แผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัอง

ปัระเทศไทย	พื่.ศ.	2563-2565	จะมลั่ื่กษณ์ะรูปัแบับัท่�เปัน็การ

ผสัมผสัานระห้ว่างบุัคลื่ากร	 (Human)	แลื่ะระบับั	 (System)	

รวมทั�งรูปัแบับัวิธุ่การติ้ดำต้ามท่�เห้มาะสัมกับับัรบิัทขัองแต่้ลื่ะ

ห้น่วยงาน	 เพื่่�อให้้เกิดำความย่ดำห้ยุ่นในการดำำาเนินงานแลื่ะช่วย

เสัรมิสัรา้งปัฏิสัมัพัื่นธุร์ะห้วา่งห้น่วยงาน	ซึ่ึ�งม่กิจกรรมท่�สัำาคัญ	 

เช่น	 การสัรา้งความเขั้าใจกับัห้น่วยงานในเร่�องขัองการจัดำ

ทำาแผนงาน/โครงการภายใต้้แผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่ขัอง

ปัระเทศไทย	 การติ้ดำต้ามขั้อมูลื่การดำำาเนินโครงการขัอง

แต่้ลื่ะห้น่วยงาน	 เพื่่�อนำาขั้อมูลื่ท่�ได้ำรบััมาวิเคราะห์้	สัังเคราะห์้	

ปัระเมินถึึงค่าความสัำาเร็จท่�จะเกิดำขึั�นในแต่้ลื่ะโครงการ	 

รูปัแบับัวิธุ่การติ้ดำต้ามอาจจะต้้องม่เคร่�องม่อ	 ห้รอ่ระบับัเขั้า

มาเปั็นสั่วนเสัรมิในการทำางาน	 เพื่่�อไม่ให้้เกิดำภาระกับัห้น่วย

งานท่�ดำำาเนินการจัดำทำาโครงการ	ซึ่ึ�งอาจต้้องใชก้ลื่ไกการมส่ัว่น

รว่มจากห้น่วยงานกลื่างขัองรฐัในการเช่�อมโยงขั้อมูลื่	 อาท	ิ

ระบับัติ้ดำต้ามแลื่ะปัระเมินผลื่แห่้งชาติ้	ห้รอ่ระบับั	eMENSCR	

ซึ่ึ�งเปั็นระบับัติ้ดำต้ามการดำำาเนินโครงการขัองภาครัฐภาย

ใต้้แผนยุทธุศาสัต้ร์ชาติ้	 เพื่่�อรายงานข้ัอมูลื่การดำำาเนินงาน 

ต้ามแผนงานระดัำบัชาติ้	 อ่กทั�ง	 สัำานักงาน	ก.พื่.ร.	 ได้ำม่ระบับั

รายงานผลื่การปัระเมินสั่วนราชการต้ามมาต้รการปัรบััปัรุง

ปัระสัิทธุิภาพื่ในการปัฏิบััติ้ราชการ	ห้รอ่	 ระบับั	e-SAR	ท่�ให้้ 

ห้น่วยงานรัฐได้ำรายงานผลื่การดำำาเนินงานด้ำวยเช่นกัน 

แต่้เน่�องด้ำวยขัอ้มูลื่ท่�	สัพื่ร.	จะต้้องนำามาวเิคราะห์้ในสัว่นขัองค่า 

ความสัำาเรจ็โครงการภายใต้้แผนพื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	ซึ่ึ�งอาจ

ม่ขั้อมูลื่ในบัางมิติ้ท่�ห้น่วยงานไม่ได้ำกรอกเขั้ามาภายในระบับั	

eMENSCR	แลื่ะระบับั	e-SAR	 ดัำงนั�น	สัพื่ร.	อาจจะดำำาเนินการ

รวบัรวมข้ัอมูลื่เพื่ิ�มเติ้มผ่านช่องทางอ่�น	ๆ	ท่�เห้มาะสัมเพื่่�อเปัน็การ

อำานวยความสัะดำวกให้้กับัห้น่วยงานแลื่ะเพื่ิ�มความรวดำเรว็

ในการติ้ดำต้ามข้ัอมูลื่ห้ากม่ความจำาเปั็นผ่านแบับัรายงานผลื่

การดำำาเนินโครงการ	ห้รอ่รายการต้รวจสัอบัขั้อมูลื่โครงการ	

(Checklist)	โดำยใชช้อ่งทางการติ้ดำต้ามในรูปัแบับัอิเล็ื่กทรอนิกส์ั

แลื่ะการจัดำสั่งเอกสัาร	 (Paper)	 เพื่่�อนำาขั้อมูลื่มาปัระเมินผลื่

สััมฤทธุิ�แลื่ะรายงานต่้อคณ์ะรัฐมนต้ร่ทราบัในลื่ำาดัำบัต่้อไปั
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และประเมินุผลโค์รงการ  
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กัค. กระทรวงการคลัื่ง

กั.พั. สัำานักงานคณ์ะกรรมการข้ัาราชการพื่ลื่เรอ่น

กั.พั.รุ. สัำานักงานคณ์ะกรรมการพัื่ฒนาระบับัราชการ

กัรุมพััฒนาธุรุกิัจิฯ กรมพื่ฒันาธุุรกิจการค้า

กัษ. กระทรวงเกษต้รแลื่ะสัห้กรณ์์

คม. กระทรวงคมนาคม

ครุ. กรมควบัคมุโรค

ครุม. คณ์ะรฐัมนต้ร่

ดิศ. กระทรวงดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม

ทท. การทอ่งเท่�ยวแห่้งปัระเทศไทย

ธปท. ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย

นรุ. สัำานักนายกรฐัมนต้ร่

บกั. กรมบััญช่กลื่าง

ปค. กรมการปักครอง

พัม. กระทรวงพื่ฒันาสังัคมแลื่ะความมั�นคงขัองมนุษย์

รุง. กระทรวงแรงงาน

สกัมชื่. สัำานักงานคณ์ะกรรมการการรกัษาความมั�นคงปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอรแ์ห่้งชาติ้

สคกั. สัำานักงานคณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา

สคชื่. สัถึาบัันคณุ์วฒุวิชิาชพ่ื่

สคส. สัำานักงานคณ์ะกรรมการคุ้มครองขัอ้มลูื่สัว่นบุัคคลื่

สงป. สัำานักงบัปัระมาณ์

สดิชื่. สัำานักงานคณ์ะกรรมการดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้

สถ. กรมสัง่เสัรมิการปักครองท้องถิึ�น

สติม. สัำานักงานต้รวจคนเขัา้เมอ่ง

นิยามอักัษร่ย่อ
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สบรุ. สัำานักงานบัรหิ้ารแลื่ะพื่ฒันาองค์ความรู้

สบทรุ. สัำานักบัรกิารเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศภาครฐั

สป.กัค. สัำานักงานปัลัื่ดำกระทรวงการคลัื่ง

สป.ดิศ. สัำานักงานปัลัื่ดำกระทรวงดิำจิทลัื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม

สพัธอ. สัำานักงานพัื่ฒนาธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกสั์

สพัรุ. สัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

สรุอ. สัำานักงานรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั	์

สวทชื่. สัำานักงานพัื่ฒนาวทิยาศาสัต้รแ์ลื่ะเทคโนโลื่ยแ่ห่้งชาติ้

สศกั. สัำานักงานเศรษฐกิจการเกษต้ร

สศชื่.
สัำานักงานสัภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้/สัำานักงานคณ์ะกรรมการ

พื่ฒันาการเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้

สผู้. สัำานักงานเลื่ขัาธุกิารผูแ้ทนราษฎร

อว. กระทรวงการอุดำมศึกษา	วทิยาศาสัต้ร	์วจัิยแลื่ะนวตั้กรรม

AI เทคโนโลื่ยป่ัญัญาปัระดิำษฐ	์(Artificial	Intelligence)

API ชอ่งทางห้นึ�งท่�จะเช่�อมต่้อกับัเวบ็ัไซึ่ต์้ผูใ้ห้้บัรกิาร	 
(Application	Programming	Interface)

Biz Portal ศูนยก์ลื่างขัอ้มูลื่ให้้ธุุรกิจติ้ดำต่้อราชการแบับัเบัด็ำเสัรจ็	ครบัวงจร	ณ์	จดุำเด่ำยว	 
(Business	Portal)

CIO ผูบ้ัรหิ้ารเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศระดัำบัสังู	(Chief	Information	Officer)

CYB ความมั�นคงปัลื่อดำภัยทางไซึ่เบัอร	์(Cyber	Security)

depa สัำานักงานส่ังเสัรมิเศรษฐกิจดิำจิทลัื่

ED ดัำชน่วัดำระดัำบัความยากงา่ยขัองการปัระกอบัธุุรกิจ	(ED)

EGDI ดัำชน่พัื่ฒนารฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั	์ขัององค์การสัห้ปัระชาชาติ้

eMENSCR ระบับัติ้ดำต้ามแลื่ะปัระเมนิผลื่แห่้งชาติ้

EMG การใชเ้ทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศอุบัติั้ให้ม	่(Emerging	ICT	Technologies)

EPAR การสัง่เสัรมิการมส่ัว่นรว่มอิเล็ื่กทรอนิกสั	์(e-Participation/Digital	Inclusion)

EPI ดัำชน่การมส่ัว่นรว่มอิเล็ื่กทรอนิกสั	์(e-Participation	Index)
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EPRO การสัง่เสัรมิรฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	(D-Government	Promotion)	

e-SAR
ระบับัการรายงานผลื่การปัระเมินสัว่นราชการต้ามมาต้รการปัรบััปัรุงปัระสิัทธุภิาพื่ใน

การปัฏิบััติ้ราชการ

GCIO ผูบ้ัรหิ้ารเทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศระดัำบัสังูภาครฐั

GDX ศูนยแ์ลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่กลื่างภาครฐั	(Government	Data	Exchange)

GIN เครอ่ข่ัายสัารสันเทศกลื่างขัองภาครฐั	(Government	Information	Network)

HCI ดัำชน่ท่�ปัระเมนิระดัำบัการเขัา้รบััการศกึษาในระบับัขัองปัระชาชนในปัระเทศ

IoT อินเทอรเ์น็ต้ในทกุสัิ�ง	(Internet	of	Things)

IT เทคโนโลื่ยส่ัารสันเทศ	(Information	Technology)

LOSI ดัำชน่การให้้บัรกิารออนไลื่น์ขัองรฐับัาลื่ทอ้งถิึ�น	(Local	Online	Service	Index)

MO ปัระสัทิธุภิาพื่การบัรหิ้ารจัดำการ	(Management	Optimization)	

NASA องค์การบัรหิ้ารการบันิแลื่ะอวกาศแห่้งชาติ้สัห้รฐัอเมรกิา

NECTEC ศูนยเ์ทคโนโลื่ยอิ่เล็ื่กทรอนิกสัแ์ลื่ะคอมพื่วิเต้อรแ์ห่้งชาติ้

NIA สัำานักงานนวตั้กรรมแห่้งชาติ้

NIP ความพื่รอ้มด้ำานโครงสัรา้งพื่่�นฐาน	(Network	Infrastructure	Preparedness)

NP พื่อรท์ลัื่แห่้งชาติ้	(National	Portal)	

OECD องค์การเพื่่�อความรว่มมอ่ทางเศรษฐกิจแลื่ะการพัื่ฒนา

OGD การเปิัดำเผยขัอ้มลูื่ภาครฐั	(Open	Government	Data)

OS การให้้บัรกิารออนไลื่น์	(Online	Services)

OSI ดัำชน่ท่�ปัระเมนิความสัามารถึในการให้้บัรกิารออนไลื่น์ขัองห้น่วยงานภาครฐั

OSS ศูนยบ์ัรกิารแบับัเบัด็ำเสัรจ็ครบัวงจร	ณ์	จดุำเด่ำยว	(One	-	Stop	Service)

SMEs ธุุรกิจขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำย่อม

TII ดัำชน่ท่�สัะท้อนถึึงความพื่รอ้มด้ำานโครงสัรา้งพื่่�นฐานด้ำานโทรคมนาคม

VR/AR เทคโนโลื่ยก่ารจำาลื่องภาพื่ห้รอ่สัถึานการณ์์เห้มอ่นจรงิ	(Virtual	Reality/Augmented	Reality)
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• ราชกิจจานุเบักษา.	(2562).	พื่ระราชบัญัญติั้	การรกัษาความมั�นคง

ปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอร	์พื่.ศ.	2562.	เล่ื่ม	136	ต้อนท่�	69	ก,	20.	

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2554).	 พื่ระราชกฤษฎ่กา	 จัดำตั้�งสัำานักงาน

รฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั์	 (องค์การมห้าชน)	พื่.ศ.	2554.	 เล่ื่ม	 128	ต้อน

ท่�	10	ก,	16.	

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2561).	 พื่ระราชกฤษฎ่กา	 จัดำตั้�งสัำานักงาน

พื่ัฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 (องค์การมห้าชน)	พื่.ศ.	 2561.	 เล่ื่ม	 135	ต้อนท่�	

33	ก,	80.

• ราชกิจจานุเบักษา.	 (2562).	พื่ระราชกฤษฎ่กา	ว่าด้ำวยห้ลัื่กเกณ์ฑ์์

แลื่ะวธิุก่ารบัรหิ้ารกิจการบัา้นเมอ่งท่�ด่ำ						(ฉบับััท่�	๒)	พื่.ศ.2562.	เล่ื่ม	

136	ต้อนท่�	56	ก,	253.

• สัำานักงานคณ์ะกรรมการพัื่ฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้.	

(2540).	 แผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคม	 แห่้งชาติ้	 ฉบัับัท่� 	 8	

พื่.ศ.2540-2544.	กรุงเทพื่ฯ.

• สัำานักงานพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่.	(2562).	แต่้งตั้�งคณ์ะกรรมการจัดำ

ทำาแผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่.	คำาสัั�งสัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทัลื่	 ท่�	

17/2562.	

• สัำานักงานรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั.์	(2559).	แผนพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

ขัองปัระเทศไทย	ระยะ	3	ปั	ี(พื่.ศ.	2559-2561).	สัว่นนโยบัายรฐับัาลื่

อิเล็ื่กทรอนิกสั.์	ฝัา่ยนโยบัายแลื่ะยุทธุศาสัต้ร.์	

• สัำานักงานรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกสั.์	(2560).	แผนพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

ขัองปัระเทศไทย	พื่.ศ.2560-2564.	สัว่นนโยบัายรฐับัาลื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั.	

ฝัา่ยนโยบัายแลื่ะยุทธุศาสัต้ร.์

• สัำานักงานสัภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้.	 (2561).	

ยุทธุศาสัต้รช์าติิ้	20	ปั	ีพื่.ศ.	2561-2580.	กรุงเทพื่ฯ.

• สัำานักงานสัภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้.	 (2562).	

สัรุปัสัาระสัำาคัญขัองแผนปัฏิรูปัปัระเทศ.	กรุงเทพื่ฯ.

• สัำานักงานสัภาพื่ัฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้.	 (2560).	

แผนพื่ฒันาเศรษฐกิจแลื่ะสังัคม	แห่้งชาติ้	ฉบับััท่�	12	พื่.ศ.	2560-2564.	

กรุงเทพื่ฯ.

• สัำานักงานสัภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแห่้งชาติ้.	(2561).	แผน

แมบ่ัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	(20)	ปัระเด็ำน	การบัรกิารปัระชาชนแลื่ะ

ปัระสัทิธุภิาพื่ภาครฐั	(พื่.ศ.	2561-2580).	

• สัำานักเลื่ขัาธุิการคณ์ะรัฐมนต้ร่.	 (2559).	 มติ้คณ์ะรัฐมนต้ร่ท่�	

นร0505/ว118	 เร่�อง	 ขัอความเห็้นชอบัต่้อ	 (รา่ง)	 แผนพัื่ฒนาดิำจิทัลื่

เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมแลื่ะ	(รา่ง)	แผนพัื่ฒนารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่	ระยะ	3	

ปั	ี(พื่.ศ.	2559-2561).	5	เมษายน	2559.

บร่ร่ณ์
านุกัร่ม
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ภาคผู้นวกั

ภาคผนวก 1: รายช่�อบรกิารผ่านแพัลตฟอรม์บรกิารภาครฐั (Common Platform) 
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กัลุ่มนโยบาย บริุกัารุ หน่วยงาน กัรุะทรุวง แพัลติฟอร์ุม

1. กัารุเกัษติรุ 1.1	การขึั�นทะเบ่ัยนเกษต้รกร กรมส่ังเสัรมิ

การเกษต้ร

กระทรวงเกษต้ร 

แลื่ะสัห้กรณ์์

Citizen	Platform

2. กัารุศ่กัษา 2.1	บัรกิารให้้กู้ยม่เพ่ื่�อการศึกษาท่�ผกูกับั

รายได้ำในอนาคต้

2.2	บัรกิารกู้ยม่เงนิเพื่่�อการศึกษา

กองทุนเงนิให้้กู้ยม่

เพื่่�อการศึกษา

กระทรวงการคลัื่ง Citizen	Platform

3. สาธารุณสุข 
สุขภาพัและกัารุ
แพัทย์

3.1	บัรกิาร	Tele-psychiatry

3.2	บัรกิารรบััขัอ้มลูื่แลื่ะการให้้คำาปัรกึษา

เก่�ยวกับัสัขุัภาพื่จิต้

กรมสุัขัภาพื่จิต้ กระทรวง

สัาธุารณ์สัขุั

Citizen	Platform

3.3	บัรกิารรบััขัอ้มลูื่แลื่ะการให้้คำาปัรกึษา

เก่�ยวกับัสัขุัภาพื่

กรมอนามัย กระทรวง

สัาธุารณ์สัขุั

Citizen	Platform

4. ความเหล่�อม
ลำ�าทางสิทธิ
สวัสดิิกัารุ
ปรุะชื่าชื่น

4.1	บัรกิารขึั�นทะเบ่ัยนผูป้ัระกันต้นต้าม

มาต้รา	40 

4.2	บัรกิารขัอขึั�นทะเบ่ัยนผูป้ัระกันต้น

มาต้รา	33,	39 

4.3	บัรกิารต้รวจสัอบัขัอ้มูลื่ผูป้ัระกันต้น	

(กรณ่์เส่ัยช่วติ้,	ชราภาพื่,	คลื่อดำบุัต้ร,	 

เจ็บัปัว่ย,	ทุพื่ลื่ลื่ภาพื่,	ว่างงาน 

แลื่ะสังเคราะห์้บุัต้ร) 

4.4	บัรกิารต้รวจสัอบัสัถึานพื่ยาบัาลื่	แลื่ะ

การย่�นแบับัขัอเปัล่ื่�ยนสัถึานพื่ยาบัาลื่ 

4.5	บัรกิารต้รวจสัอบัขัอ้มลูื่ใบัเสัรจ็รบััเงนิ

มาต้รา	39	ผ่านระบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั์

สัำานักงานปัระกัน

สังัคม

กระทรวงแรงงาน Citizen	Platform

4.6	กองทุนสังเคราะห์้ลื่กูจ้าง	กรณ่์ออก

จากงาน	ห้รอ่ต้าย

กรมสัวัสัดิำการแลื่ะ

คุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน Citizen	Platform

บัรกิารบััต้รสัวสััดิำการแห่้งรฐั กรมบัญัชก่ลื่าง กระทรวงการคลัื่ง Citizen	Platform

4.7	การขัอเงนิอุดำห้นุนเพื่่�อการเล่ื่�ยงดำเูด็ำก

แรกเกิดำ 

4.8	บัรกิารสัวสััดิำการสัังคมสัำาห้รบััแม่วยัรุน่

กรมกิจการเด็ำก

แลื่ะเยาวชน

กระทรวงพัื่ฒนา

สังัคมแลื่ะความ

มั�นคงขัองมนุษย์

Citizen	Platform

4.9	ศูนย์บัรกิารคนพิื่การ กรมส่ังเสัรมิแลื่ะ

พื่ฒันาคณุ์ภาพื่

ชว่ติ้คนพื่กิาร

กระทรวงพัื่ฒนา

สังัคมแลื่ะความ

มั�นคงขัองมนุษย์

Citizen	Platform

4.10	สิัทธุลิื่ดำห้ยอ่นค่าโดำยสัารยาน

พื่าห้นะ

กรมกิจการผูส้ังู

อายุ

กระทรวงพัื่ฒนา

สังัคมแลื่ะความ

มั�นคงขัองมนุษย์

Citizen	Platform

4.11	ขัอรบััเบ่ั�ยยังช่พื่ผูสู้ังอายุ กรมส่ังเสัรมิการ

ปักครองท้องถิึ�น

กระทรวง

มห้าดำไทย

Citizen	Platform

ภาคผู้นวกั 1: รุายช่ื่�อบริุกัารุผู่้านแพัลติฟอร์ุมบริุกัารุภาครัุฐ (Common Platform) 
ภาคผนวกั

CHA
PTER 8        /



120

4.12	สิัทธุหิ้ลัื่กปัระกันสุัขัภาพื่	(สิัทธุบิัตั้ร

ทอง) 

4.13	บัรกิารระบับัลื่งทะเบ่ัยนสัทิธุหิ้ลัื่ก

ปัระกันสุัขัภาพื่แห่้งชาติ้

4.14	บัรกิารต้รวจสัอบัสัทิธุริกัษาพื่ยาบัาลื่

สัำานักงานห้ลัื่ก

ปัระกันสัขุัภาพื่แห่้ง

ชาติ้

กระทรวง

สัาธุารณ์สัขุั

Citizen	Platform

4.15	บัรกิารจัดำห้างาน	ผา่น	Smart	Job	

Center 

4.16	บัรกิารแจ้งการเดิำนทางไปัทำางาน

ต่้างปัระเทศด้ำวยต้นเอง 

4.17	บัรกิารแจ้งการเดิำนทางกลัื่บัไปั

ทำางานต่้างปัระเทศขัองคนงานท่�เดิำนทาง

กลัื่บัปัระเทศไทยเปัน็การชั�วคราว 

4.18	ระบับัแจ้งการทำางานขัองคนต่้างด้ำาว

กรมการจัดำห้างาน กระทรวงแรงงาน Citizen	Plat-

form/Foreigner

Platform

4.19	บัรกิาร	Digital	ID 

4.20	บัรกิารแจ้งเกิดำ 

4.21	บัรกิารแจ้งต้าย 

4.22	บัรกิารคัดำรบััรองรายการทะเบ่ัยน

ราษฎร ์

4.23	บัรกิารทะเบ่ัยนบัา้น 

4.24	บัรกิารจดำทะเบ่ัยนสัมรสั 

4.25	บัรกิารทำาบััต้รปัระจำาตั้วปัระชาชน

กรมการปักครอง กระทรวง

มห้าดำไทย

Citizen	Platform

4.26	บัรกิารการค่นเงนิภาษ่เงนิได้ำบุัคคลื่

ธุรรมดำา

4.27	บัรกิารค่นภาษ่

4.28	บัรกิารชำาระภาษ่

4.29	บัรกิารย่�นแบับัแสัดำงรายการภาษ่ 

4.30	บัรกิารลื่งทะเบ่ัยนใชบ้ัรกิารทาง

อิเล็ื่กทรอนิกส์ั

กรมสัรรพื่ากร กระทรวงการคลัื่ง Citizen	Platform

4.31	การชำาระค่าเชา่ท่�ราชพื่สััดำ	ุผ่านชอ่ง

ทางอิเล็ื่กทรอนิกส์ั

กรมธุนารกัษ์ กระทรวงการคลัื่ง Citizen	Platform

5. ความโปรุ่งใส 
กัารุม่ส่วนรุ่วม
และติรุวจิสอบไดิ�
ของปรุะชื่าชื่น

5.1	ระบับัรอ้งเรย่นรถึโดำยสัารสัาธุารณ์ะ กรมการขันสัง่			

ทางบัก

กระทรวงคมนาคม Citizen	Platform

5.2	ระบับัฐานขัอ้มูลื่ต้รวจสัอบัแลื่ะปัฏิบัติั้

การแลื่ะระบับัฐานขัอ้มลูื่รอ้งทกุขัพ์ื่ทิกัษ์

ผลื่ปัระโยชน์ขัองผูบ้ัรโิภค

กรมการค้าภายใน กระทรวงพื่าณิ์ชย์ Citizen	Platform

5.3	การรบััเร่�องรอ้งเรย่น สัำานักปัลัื่ดำสัำานัก

นายกรฐัมนต้ร่

สัำานักนายก

รฐัมนต้ร่

Citizen	Platform
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6. กัารุส่งเสริุม

วิสาหกิัจิขนาดิ

กัลางและขนาดิ

ย่อม (SME)

6.1	บัรกิารจดำทะบ่ัยนพื่าณิ์ชย์ 

6.2	บัรกิารจดำทะเบ่ัยนพื่าณิ์ชย์

อิเล็ื่กทรอนิกส์ั

กรมพัื่ฒนาธุุรกิจ

การค้า

กระทรวงพื่าณิ์ชย์ Business	 

Platform

6.3	บัรกิารขัอห้นังส่ัออนุมติั้แผนการจัดำ

ตั้�งสัถึานพื่ยาบัาลื่สััต้ว ์

6.4	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ให้้ตั้�งสัถึาน

พื่ยาบัาลื่สัตั้ว์ 

6.5	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ให้้ดำำาเนินการ

สัถึานพื่ยาบัาลื่สััต้ว์

กรมปัศุสัตั้ว์ กระทรวงเกษต้ร

แลื่ะสัห้กรณ์์

Business	Plat-

form

6.6	การจดำทะเบ่ัยนการปัระกอบัธุุรกิจ

ต้ลื่าดำแบับัต้รง 

6.7	บัรกิารการจดำทะเบ่ัยนการปัระกอบั

ธุุรกิจขัายต้รง

สัำานักงานคณ์ะ

กรรมการคุ้มครอง

ผูบ้ัรโิภค

สัำานักนายก

รฐัมนต้ร่

Business	 

Platform

6.8	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ปัระกอบักิจการ

สัถึานปัระกอบัการเพื่่�อสัขุัภาพื่ 

6.9	บัรกิารขัอใบัอนุมติั้แผนงานจัดำตั้�งสัถึาน

พื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทท่�รบััผูป่้ัวยไวค้้างค่น) 

6.10	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ให้้ปัระกอบั

กิจการสัถึานพื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทท่�รบัั 

ผูป้ัว่ยไวค้้างค่น) 

6.11	บัรกิารขัอรบััใบัอนุญาต้ให้้ดำำาเนินการ

สัถึานพื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทท่�รบััผูป้ัว่ยไวค้้างค่น) 

6.12	บัรกิารขัอใบัอนุมติั้แผนงานจัดำตั้�ง

สัถึานพื่ยาบัาลื่ 	(ปัระเภทไมร่บััผูป้ัว่ยไว้

ค้างค่น) 

6.13	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ให้้ปัระกอบั

กิจการสัถึานพื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทไม่รบัั 

ผูป้ัว่ยไวค้้างค่น) 

6.14	บัรกิารขัอรบััใบัอนุญาต้ให้้ดำำาเนินการ

สัถึานพื่ยาบัาลื่	(ปัระเภทไม่รบััผูป้ัว่ยไวค้้างค่น)

กรมสันับัสันุน

บัรกิารสัขุัภาพื่

กระทรวง

สัาธุารณ์สัขุั

Business	 

Platform

6.15	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ขัายสัรุา 

6.16	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ขัายยาสับูั 

6.17	บัรกิารขัอใบัอนุญาต้ขัายไพื่่

กรมสัรรพื่สัามิต้ กระทรวงการคลัื่ง Business	 

Platform

6.18	บัรกิารขัออนุญาต้ระบัายนำาทิ�ง	 

/เช่�อมทอ่ระบัายนำา

กรมเจ้าทา่ กระทรวง

คมนาคม

Business	 

Platform

ภาคผนวกั
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ภาคผู้นวกั 2: รุายช่ื่�อหน่วยงานภาครัุฐท่�จิะติ�องดิำาเนินกัารุเปิดิเผู้ยข�อม้ลภาครัุฐผู่้านศ้นย์ข�อม้ลเปิดิภาครัุฐ
และแลกัเปล่�ยนข�อม้ลภาครัุฐผู่้านศ้นย์กัลางแลกัเปล่�ยนข�อม้ลภาครัุฐ

กัลุ่มนโยบาย กัรุะทรุวง (ตัิวอย่าง) ชุื่ดิข�อม้ลท่�ควรุจิะแลกัเปล่�ยนหรุ่อเปิดิเผู้ย

1. กัารุเกัษติรุ 

(กัารุเกัษติรุ ทรัุพัยากัรุนำ�า 

ทรัุพัยากัรุธรุรุมชื่าติิและ

กัารุพัยากัรุณ์อากัาศ)

1.	กระทรวงเกษต้รแลื่ะสัห้กรณ์์
1.	จำานวนผูข้ัึ�นทะเบัย่นเกษต้รกร	(ด้ำานการเพื่าะปัลื่กู	ปัศุสัตั้ว์	
ปัระมงแลื่ะอ่�น	ๆ)	ในระดัำบัพื่่�นท่�

2.	สัถึานะทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมขัองเกษต้รกรในระดัำบัพื่่�นท่�

3.	ขันาดำแลื่ะสัดัำส่ัวนพื่่�นท่�ทำาการเกษต้รในระดัำบัพื่่�นท่�

4.	จำานวนห้รอ่สัดัำสัว่นเกษต้รกรในพื่่�นท่�เขัต้ชลื่ปัระทานใน
ระดัำบัพื่่�นท่�	(จำาแนกปัระเภทการทำาเกษต้ร)

5.	ปัรมิาณ์ผลื่ผลิื่ต้ทางด้ำานการเกษต้รในระดัำบัพื่่�นท่�

6.	ขัอ้มลูื่ราคาสิันค้าเกษต้ร	(จำาแนกต้ามรายการสันิค้าเกษต้ร
แลื่ะปัระเภทขัองสิันค้าเกษต้ร)	

7.	ขัอ้มลูื่ราคาปัจัจัยการผลิื่ต้	(จำาแนกต้ามรายการสันิค้า)

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ
เผยขัอ้มลูื่

2.	กระทรวงการอุดำมศกึษา	

วทิยาศาสัต้ร	์วิจัย	แลื่ะ

นวัต้กรรม

1.	ขัอ้มลูื่ทรพัื่ยากรนำาเพื่่�อการเกษต้ร

2.	ขัอ้มลูื่การวจัิยเพื่่�อการเกษต้ร	ทรพัื่ยากรธุรรมชาติ้แลื่ะ
ทรพัื่ยากรนำา

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ
เผยขัอ้มลูื่

3.	กระทรวง

ทรพัื่ยากรธุรรมชาติ้แลื่ะสัิ�ง

แวดำล้ื่อม

1.	ขัอ้มลูื่พื่่�นท่�ปัา่ไม้	พื่่�นท่�ชุม่นำา	แห้ล่ื่งนำา	(นอกเขัต้ชลื่ปัระทาน)
แลื่ะพื่่�นท่�สัเ่ขัย่ว	

2.	ขัอ้มลูื่การปัลื่ดำปัล่ื่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจก	

3.	ขัอ้มลูื่ปัรมิาณ์การผลิื่ต้	การเก็บัขันแลื่ะการจัดำการขัยะ	

4.	ขัอ้มลูื่นำาเสัย่แลื่ะการบัำาบัดัำนำาเสัย่

5.	ขัอ้มลูื่คณุ์ภาพื่อากาศ	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ
เผยขัอ้มลูื่

4.	กระทรวงดิำจิทลัื่เพ่ื่�อ

เศรษฐกิจแลื่ะสัังคม

1.	ขัอ้มลูื่การพื่ยากรณ์์อากาศ	

2.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้ท่�เก่�ยวขัอ้งกับัการเกษต้ร	สัถึานะทางเศรษฐกิจ
แลื่ะสังัคมขัองเกษต้รกร	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ
เผยขัอ้มลูื่
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2. กัารุศ่กัษา (กัารุศ่กัษา

ก่ัอนปรุะถมวัย กัารุศ่กัษา

ปรุะถมวัย กัารุศ่กัษา

มัธยมศ่กัษา กัารุศ่กัษา

รุะดัิบอุดิมศ่กัษาและกัารุ

เรุ่ยนรุ้�ติลอดิช่ื่วิติ)

1. กระที่รวงศึูกษัาธิกิาร 
1. ข้้อมูลูนั่กเรย่น่ใน่แต่้ละระดัำบปิระถึมูศึูกษัา มูธัิยมูศูกึษัาและ

อาช่ื่วศูกึษัา (รายพั่�น่ที่่�) 

2. ข้้อมูลูผูส้ำาเรจ็การศึูกษัา (รายพั่�น่ที่่�)

3. ข้้อมูลูนั่กเรย่น่ที่่�ออกจากโรงเรย่น่ก่อน่สำาเรจ็การศึูกษัา (ราย

พั่�น่ที่่�)

4. ข้้อมูลูการสมูคัรและออกจากสถึาน่ศึูกษัา (รายพั่�น่ที่่�)

5. ข้้อมูลูสถึาน่ะที่างเศูรษัฐกิจและสังคมูข้องนั่กเรย่น่ (รายพั่�น่ที่่�)

6. ข้้อมูลูผลการจัดำการที่ดำสอบนั่กเรย่น่ใน่ระดัำบชื่าติ้ (รายพั่�น่ที่่�)

7. ข้้อมูลูจำาน่วน่ครู (รายพั่�น่ที่่�)

8. ข้้อมูลูสถึาน่ะที่างเศูรษัฐกิจและสังคมูข้องครู (รายพั่�น่ที่่�) 

หรอ่รายการข้้อมูลูอ่�น่ ๆ ที่่�มูค่วามูพัรอ้มูจะแลกเปิล่�ยน่และเปิดิำ

เผยข้้อมูลู

2.	กระทรวงการอุดำมศกึษา	

วทิยาศาสัต้ร	์วิจัยแลื่ะ

นวัต้กรรม

1.	ขัอ้มลูื่ผูเ้ขัา้รบััการศึกษาต่้อในระดัำบัอุดำมศึกษา 

แลื่ะบัณั์ฑ์ติ้ยศ์กึษา

2.	ขัอ้มลูื่ผูส้ัำาเรจ็การศึกษาในระดัำบัอุดำมศึกษา 

แลื่ะบัณั์ฑ์ติ้ยศ์กึษา

3.	ขัอ้มลูื่ผูอ้อกจากการศึกษาก่อนสัำาเรจ็การศึกษา 

แลื่ะบัณั์ฑ์ติ้ยศ์กึษา

4.	ขัอ้มลูื่สัถึานะทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมขัองผูศึ้กษาต่้อใน

ระดัำบัอุดำมศึกษาแลื่ะบัณั์ฑิ์ต้ยศ์กึษา

5.	ขัอ้มลูื่อาจารย์ผูส้ัอนในระดัำบัอุดำมศึกษาแลื่ะบัณั์ฑิ์ต้ยศ์กึษา	

6.	ขัอ้มลูื่การศึกษาวิจัยในระดัำบัอุดำมศึกษาแลื่ะบัณั์ฑิ์ต้ยศ์กึษา

7.	ขัอ้มลูื่การปัระกอบัอาชพ่ื่ห้ลัื่งสัำาเรจ็การศกึษาขัองบัณั์ฑ์ติ้	

มห้าบัณั์ฑ์ติ้	แลื่ะดำษุฎ่บัณั์ฑ์ติ้

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

ภาคผนวกั
CHA

PTER 8        /
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3.	กระทรวงมห้าดำไทย 1.	ขัอ้มลูื่นักเรย่นในแต่้ลื่ะระดัำบัปัระถึมศึกษา	มัธุยมศึกษา	

สัำาห้รบััโรงเรย่นในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)	

2.	ขัอ้มลูื่ผูส้ัำาเรจ็การศึกษา	สัำาห้รบััโรงเรย่นในสังักัดำองค์กร

ปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

3.	ขัอ้มลูื่นักเรย่นท่�ออกจากโรงเรย่นก่อนสัำาเรจ็การศึกษา	

สัำาห้รบััโรงเรย่นในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

4.	ขัอ้มลูื่การสัมัคร	แลื่ะออกจากสัถึานศึกษา	สัำาห้รบััโรงเรย่นใน

สังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

5.	ขัอ้มลูื่สัถึานะทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมขัองนักเรย่นสัำาห้รบัั

โรงเรย่นในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

6.	ขัอ้มลูื่จำานวนครู	สัำาห้รบััโรงเรย่นในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่น

ทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)

7.	ขัอ้มลูื่สัถึานะทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมขัองครู	สัำาห้รบััโรงเรย่น

ในสังักัดำองค์กรปักครองสัว่นทอ้งถิึ�น	(รายพื่่�นท่�)	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�นๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

3. สาธารุณสุข สุขภาพั

และกัารุแพัทย์ (กัารุรัุกัษา

พัยาบาล โรุคติิดิต่ิอและโรุค

ไม่ติิดิต่ิอและสุขภาพั สุข

ภาวะของปรุะชื่าชื่น)

1.กระทรวงสัาธุารณ์สัขุั
1.	ขัอ้มลูื่สัถึานะทางสัขุัภาพื่	การระบัาดำแลื่ะการอุบัติั้ขัองโรค

ในผูอ้ยูอ่าศัยในปัระเทศไทย	

2.	ขัอ้มลูื่จำานวนผูเ้ขัา้รบััการรกัษาพื่ยาบัาลื่ในโรงพื่ยาบัาลื่ขัอง

รฐั	เอกชนแลื่ะอ่�น	ๆ	

3.	ขัอ้มลูื่สัถึานพื่ยาบัาลื่ขัองรฐั	เอกชนแลื่ะอ่�น	ๆ	

4.	ขัอ้มลูื่ภาวะฉกุเฉินเรง่ด่ำวนทางด้ำานสัขุัภาพื่แลื่ะสัาธุารณ์ภัย

ขัองปัระเทศ

5.	ขัอ้มลูื่การให้้แลื่ะรบัับัรกิารการแพื่ทย์ฉกุเฉิน

6.	ขัอ้มลูื่การแพื่ทย์ทางเล่ื่อก	

7.	ขัอ้มลูื่จำานวนแพื่ทย์	พื่ยาบัาลื่แลื่ะเจ้าห้น้าท่�สัาธุารณ์สัขุัใน

ด้ำานต่้าง	ๆ	

8.	ขัอ้มลูื่การรกัษาสัขุัภาวะ	สัขุัอนามยัขัองปัระชาชน

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่
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2.	กระทรวงพื่ฒันาสังัคมแลื่ะ

ความมั�นคงขัองมนุษย์

1.	ขัอ้มลูื่ผูป้ัว่ยเอดำสั	์ผูพ้ื่กิาร	ผูส้ังูอายุ	ผูต้้้องการการดูำแลื่เปัน็การ

เฉพื่าะ	(รายพื่่�นท่�)	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

3.	กระทรวงการอุดำมศึกษา	

วทิยาศาสัต้ร	์วิจัยแลื่ะ

นวัต้กรรม

1.	ขัอ้มลูื่การวจัิยทางด้ำานสัขุัภาพื่	สัขุัภาวะ	ทั�งทางด้ำาน

วทิยาศาสัต้รแ์ลื่ะสังัคมศาสัต้ร	์

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

4. ความเหล่�อมลำ�าทาง

สิทธิสวัสดิิกัารุปรุะชื่าชื่น 

(สิทธิสวัสดิิกัารุกัารุรัุกัษา

พัยาบาล กัารุด้ิแลทาง

สังคม กัารุม่งานทำาและกัารุ

จิ�างงาน ความยากัจิน)

1.	กระทรวงแรงงาน
1.	ขัอ้มลูื่แรงงานในแลื่ะนอกระบับั

2.	ขัอ้มลูื่ผูม้ส่ัทิธุแิลื่ะรบััสัทิธุปิัระกันสังัคม

3.	ขัอ้มลูื่นายจ้าง

4.	ขัอ้มลูื่ความต้้องการจ้างงาน	แลื่ะภาวการณ์์มง่านทำา

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

2.	กระทรวงพื่ฒันาสังัคมแลื่ะ

ความมั�นคงขัองมนุษย์

1.	ขัอ้มลูื่สัทิธุสิัวสััดิำการปัระชาชน	กลืุ่่มเปัราะบัางแลื่ะกลืุ่่มด้ำอย

โอกาสั

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

3.	กระทรวงสัาธุารณ์สัขุั
1.	ขัอ้มลูื่ผูม้แ่ลื่ะการเขัา้ถึึงสิัทธุหิ้ลัื่กปัระกันสัขุัภาพื่แห่้งชาติ้	

2.	ขัอ้มลูื่งบัปัระมาณ์การสัง่เสัรมิสัขุัภาพื่ในระดัำบัทอ้งถิึ�น

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

4.	กระทรวงการคลัื่ง
1.	ขัอ้มลูื่การรบััสัทิธุสิัวสััดิำการจากรฐั	

2.	ขัอ้มลูื่ผูข้ัึ�นทะเบัย่นคนจนแลื่ะผูข้ัอรบััสัทิธุสิัวสััดิำการภาครฐั

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

5.	กระทรวงมห้าดำไทย
1.	ขัอ้มลูื่ผูร้บััสัทิธุสิัวสััดิำการผูสู้ังอายุ

2.	ขัอ้มลูื่ผูร้บััสัทิธุสิัวสััดิำการผูติ้้ดำเช่�อเอชไอว	่

3.	ขัอ้มลูื่ผูร้บััสัทิธุสิัวสััดิำการอ่�น	ๆ

4.	ขัอ้มลูื่ผูม้ค่วามเปัราะบัางในระดัำบัพื่่�นท่�

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

ภาคผนวกั
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PTER 8        /



126

6.	สัภาพื่ฒันาการเศรษฐกิจ

แลื่ะสัังคมแห่้งชาติ้

1.	ขัอ้มลูื่คนยากจน	

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

7.	ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย
1.	ขัอ้มลูื่เครอ่งมอ่ช่�วดัำทางเศรษฐกิจแลื่ะสังัคมต่้าง	ๆ	

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

5. ความโปรุ่งใส กัารุม่ส่วน

รุ่วมและติรุวจิสอบไดิ�ของ

ปรุะชื่าชื่น (ข�อรุ�องเรุ่ยน

และกัารุม่ส่วนรุ่วมของ

ปรุะชื่าชื่น)

1.	สัำานักนายกรฐัมนต้ร่
1.	ขัอ้มลูื่การรอ้งเรย่นทจุรติ้แลื่ะการรอ้งทกุขัข์ัองปัระชาชนต่้อ

ห้น่วยงานภาครฐั	

ห้รอ่รายการขัอ้มลูื่อ่�น	ๆ	ท่�ม่ความพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

2.	สัำานักงานคณ์ะกรรมการ

ปัอ้งกันแลื่ะปัราบัปัรามการ

ทจุรติ้แห่้งชาติ้

1.	ขัอ้มลูื่การรอ้งเรย่นทจุรติ้แลื่ะขัอ้มลูื่การพิื่จารณ์าคด่ำ	

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

3.	สัำานักงานป้ัองกันแลื่ะปัราบั

ปัรามการฟอกเงนิ

1.	ขัอ้มลูื่การรอ้งเรย่นทจุรติ้แลื่ะขัอ้มลูื่การพิื่จารณ์าคด่ำ	

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

4.	สัำานักงานต้รวจเงนิแผน่ดิำน
1.	ขัอ้มลูื่การต้รวจสัอบัการใชจ่้ายงบัปัระมาณ์ภาครฐั

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

5.	สัำานักงานผูต้้รวจการแผน่ดิำน
1.	ขัอ้มลูื่การต้รวจสัอบัการใชจ่้ายงบัปัระมาณ์ภาครฐั

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่

6.	กระทรวงการคลัื่ง
1.	ขัอ้มลูื่การใชจ่้ายงบัปัระมาณ์ภาครฐั	

2.	ขัอ้มลูื่การจัดำสัรรงบัปัระมาณ์ภาครฐั	

3.	ขัอ้มลูื่การจัดำเก็บัรายได้ำขัองรฐั	

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะ

เปิัดำเผยขัอ้มลูื่
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127สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

6. กัารุส่งเสริุมวิสาหกิัจิ

ขนาดิกัลางและขนาดิย่อม 

(SME) (กัารุขอจัิดิตัิ�งสถาน

ปรุะกัอบกัารุ กัารุขออนุมัติิ

ใบอนุญาติปรุะกัอบกิัจิกัารุ

และกัารุขอรัุบบริุกัารุ

สาธารุณ้ปโภคภาครัุฐ)

1.	กระทรวงพื่าณิ์ชย์
1.	ขัอ้มลูื่จดำทะเบัย่นธุุรกิจแลื่ะการออกใบัอนุญาต้ปัระกอบั

กิจการ

2.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้การค้าภายในปัระเทศ

3.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้การค้าต่้างปัระเทศ

4.	ขัอ้มลูื่ดัำชน่การค้า

5.	ขัอ้มลูื่ดัำชน่ราคา

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

2.	กระทรวงอุต้สัาห้กรรม
1.	ขัอ้มลูื่ธุุรกิจวสิัาห้กิจขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำย่อม

2.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้อุต้สัาห้กรรม

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

3.	กระทรวงการคลัื่ง
1.	ขัอ้มลูื่ภาษ่สัำาห้รบััการส่ังเสัรมิวสิัาห้กิจขันาดำกลื่างแลื่ะ

ขันาดำยอ่ม

2.	ขัอ้มลูื่พื่กัิดำศุลื่กากร

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

4.	ธุนาคารแห่้งปัระเทศไทย
1.	ขัอ้มลูื่สัถิึติ้ทางด้ำานเศรษฐกิจต่้าง	ๆ	

ห้รอ่รายการข้ัอมลูื่อ่�น	ๆ	ท่�มค่วามพื่รอ้มจะแลื่กเปัล่ื่�ยนแลื่ะเปิัดำ

เผยขัอ้มลูื่

ภาคผนวกั
CHA

PTER 8        /
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ภาคผู้นวกั 3: คำาอธิบายตัิวช่ื่�วัดิรุายยุทธศาสติร์ุ

ตัิวช่ื่�วัดิยุทธศาสติร์ุท่� 1 ยกัรุะดัิบคุณภาพักัารุให�บริุกัารุแก่ัปรุะชื่าขนดิ�วยเทคโนโลย่ดิิจิิทัล

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 1 
• ความพึื่งพื่อใจในคุณ์ภาพื่การให้้บัรกิารดิำจิทลัื่ขัองรฐั	ไมน้่อยกวา่รอ้ยลื่ะ	85*	ภายในปั	ีพื่.ศ.	2565	 

*ตั้วช่�วัดำแผนแมบ่ัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	ปัระเด็ำนท่�	20

วิธ่วัดิผู้ล

• อ้างอิงจากผลื่ความพึื่งพื่อใจต้ามเปัา้ห้มายแลื่ะตั้วช่�วดัำขัองแผนแม่บัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	

ปัระเด็ำนท่�	20	การบัรกิารปัระชาชนแลื่ะปัระสิัทธุภิาพื่ภาครฐั	

• วดัำจากค่าเฉล่ื่�ยขัองความพื่งึพื่อใจในคุณ์ภาพื่บัรกิารดิำจิทลัื่ขัองรฐัในกลืุ่่มบัรกิารสัำาคัญ*	โดำย

บัรกิารดิำจิทลัื่ท่�จะนำามาวดัำความพื่งึพื่อใจนั�นจะต้้องให้้บัรกิารมาเปัน็ระยะเวลื่าอย่างน้อย	1	ปั	ีซึ่ึ�ง

รวบัรวมผลื่ความพื่งึพื่อใจฯ	รว่มกับัสัำานักงาน	ก.พื่.ร.	

• ห้น่วยงานเจ้าขัองบัรกิารเปัน็ผูก้ำาห้นดำวธิุแ่ลื่ะดำำาเนินการวดัำผลื่ความพื่งึพื่อใจ

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 2
• รอ้ยลื่ะขัองจำานวนเอกสัาร/ทะเบัย่นดิำจิทลัื่ต้ามโจทย์สัำาคัญเรง่ด่ำวนขัองปัระเทศ	เกิดำการ 

แลื่กเปัล่ื่�ยน	เช่�อมโยงระห้วา่งห้น่วยงานภาครฐัผา่นศูนย์แลื่กเปัล่ื่�ยนขัอ้มลูื่กลื่าง	ไม่น้อยกวา่รอ้ยลื่ะ	70

วิธ่วัดิผู้ล

• วดัำจากสััดำสัว่นขัองเอกสัาร/ทะเบัย่นดิำจิทลัื่ขัองภาครฐัท่�มก่ารแลื่กเปัล่ื่�ยน	เช่�อมโยงระห้วา่งห้น่วย

งานภาครฐั	ไมน้่อยกว่ารอ้ยลื่ะ	70	ขัองจำานวนเอกสัาร/ทะเบัย่นดิำจิทลัื่จากการสัำารวจรว่มกับั

ขัอ้มูลื่จากกรมการปักครอง

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 3

• จำานวนบัรกิารดิำจิทลัื่แบับัเบัด็ำเสัรจ็	(End	-	to	-	End	Digital	Services)	50	บัรกิาร	ในกลืุ่่มบัรกิาร

สัำาคัญ* 

*การศกึษา,	สุัขัภาพื่แลื่ะการแพื่ทย์,	การเกษต้ร,	ความเห้ล่ื่�อมลื่ำาทางสิัทธุสิัวสััดิำการปัระชาชน,	การ

มส่ัว่นรว่ม	โปัรง่ใสัแลื่ะต้รวจสัอบัได้ำขัองปัระชาชน,	การส่ังเสัรมิวสิัาห้กิจขันาดำกลื่างแลื่ะขันาดำ

ยอ่ม	(SME)

วิธ่วัดิผู้ล

• วดัำจากจำานวนบัรกิารดิำจิทลัื่ท่�ให้้บัรกิารตั้�งแต่้ต้้นจนจบักระบัวนการให้้บัรกิารด้ำวยดิำจิทลัื่	จำานวน	

50	บัรกิาร	ซึ่ึ�งเปัน็บัรกิารท่�พื่ฒันา	ปัรบััปัรุงเพื่่�อให้้เปัน็บัรกิารดิำจิทลัื่แบับัเบัด็ำเสัรจ็แลื่ะให้้บัรกิารแก่

ปัระชาชนได้ำภายในระยะเวลื่าขัองแผนฯ	

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 4

• สััดำสัว่นความสัำาเรจ็ขัองกระบัวนงานท่�ได้ำรบััการปัรบััเปัล่ื่�ยนให้้เปัน็ดิำจิทลัื่	รอ้ยลื่ะ	100* 

*ตั้วช่�วัดำแผนยอ่ยการพัื่ฒนาบัรกิารปัระชาชน	ภายใต้้แผนแม่บัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	ปัระเด็ำน

ท่�	20

วิธ่วัดิผู้ล

• อ้างอิงจากผลื่การปัระเมนิต้ามเปัา้ห้มายแลื่ะตั้วช่�วดัำขัองแผนย่อยการพื่ฒันาบัรกิารปัระชาชน	

ภายใต้้แผนแม่บัทภายใต้้ยุทธุศาสัต้รช์าติ้	ปัระเด็ำนท่�	20	การบัรกิารปัระชาชนแลื่ะปัระสิัทธุภิาพื่

ภาครฐั	
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ตัิวช่ื่�วัดิยุทธศาสติร์ุท่� 2 อำานวยความสะดิวกัภาคธุรุกิัจิไทยดิ�วยเทคโนโลย่ดิิจิิทัล

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 1 

• มร่ะบับัรบััคำาขัออนุญาต้เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกให้้ภาคธุุรกิจ	ซึ่ึ�งให้้บัรกิารแบับัเบัด็ำเสัรจ็ 

ครบัวงจรครอบัคลุื่มในหั้วขัอ้สัำาคัญ*

วิธ่วัดิผู้ล

• ระบับัรบััคำาขัออนุญาต้เพื่่�ออำานวยความสัะดำวกให้้ภาคธุุรกิจ	จะต้้องให้้บัรกิารได้ำต้าม 

วตั้ถุึปัระสังค์แลื่ะคุณ์สัมบัติั้สัำาคัญขัองระบับั	โดำยสัามารถึให้้บัรกิารแก่ภาคธุุรกิจได้ำจรงิ	 

ภายในระยะแผนฯ	ห้รอ่มค่วามก้าวห้น้าในการดำำาเนินงานไม่น้อยกวา่รอ้ยลื่ะ	80	ขัองแผนงาน	

• กระบัวนการธุุรกิจท่�สัำาคัญ*	อาท	ิการเริ�มต้้นธุุรกิจ	(Starting	a	Business),	การจดำทะเบัย่น

สันิทรพัื่ย	์(Registering	Property),	การชำาระภาษ่	(Paying	Taxes),	การซึ่่�อขัายข้ัามพื่รมแดำน	

(Trading	across	Borders)

• ห้มายเห้ต้	ุอ้างอิงจากแนวทางแลื่ะผลื่การจัดำอันดัำบัความยากงา่ยในการดำำาเนินธุุรกิจ	 

(Ease	of	Doing	Business	(EoDB))	จัดำทำาโดำยธุนาคารโลื่ก

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 2

• ลื่ดำระยะเวลื่าในการปัระกอบัธุุรกิจสัำาห้รบัักระบัวนการธุุรกิจท่�สัำาคัญ*ผ่านช่องทางดิำจิทลัื่	อยา่ง

น้อยรอ้ยลื่ะ	50

วิธ่วัดิผู้ล

• วดัำจากระยะเวลื่าท่�สัามารถึลื่ดำได้ำโดำยเฉล่ื่�ยจากกระบัวนการธุุรกิจสัำาคัญผา่นชอ่งทางดิำจิทลัื่	 

ซึ่ึ�งรวบัรวมจากการสัำารวจ	รว่มกับัขัอ้มลูื่สัำานักงาน	ก.พื่.ร.

• กระบัวนการธุุรกิจท่�สัำาคัญ*	อาท	ิการเริ�มต้้นธุุรกิจ	(Starting	a	Business),	การจดำทะเบัย่น

สันิทรพัื่ย	์(Registering	Property),	การชำาระภาษ่	(Paying	Taxes),	การซึ่่�อขัายข้ัามพื่รมแดำน	

(Trading	across	Borders) 

ห้มายเห้ต้	ุอ้างอิงจากแนวทางแลื่ะผลื่การจัดำอันดัำบัความยากงา่ยในการดำำาเนินธุุรกิจ	 

(Ease	of	Doing	Business	(EoDB))	จัดำทำาโดำยธุนาคารโลื่ก

ภาคผนวกั
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ตัิวช่ื่�วัดิยุทธศาสติร์ุท่� 3 ผู้ลักัดัินให�เกิัดิธรุรุมาภิบาลข�อม้ลภาครัุฐ ในทุกักัรุะบวนกัารุทำางานของรัุฐ

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 1

• ภาครฐัมก่ารจัดำทำาชุดำขัอ้มูลื่ให้้อยูใ่นรูปัแบับัดิำจิทลัื่	แลื่ะมก่ารลื่งทะเบัย่นขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่	 

(Data	Register)		ไม่น้อยกว่ารอ้ยลื่ะ	70	ขัองจำานวนชดุำขัอ้มลูื่ต้ามภารกิจสัำาคัญ 

ท่�ต้อบัโจทย์ปัระเทศ

วิธ่วัดิผู้ล

• วดัำจากสัดัำสัว่นจำานวนชุดำขัอ้มลูื่ขัองภาครฐัท่�จัดำทำาอยู่ในรูปัแบับัดิำจิทลัื่แลื่ะมก่ารลื่งทะเบัย่น 

ขัอ้มลูื่	(Data	Register)	จากจำานวนชดุำขัอ้มลูื่ดิำจิทลัื่ภาครฐัท่�สัำารวจ	รว่มกับัขัอ้มลูื่จาก 

สัำานักงานสัถิึติ้แห่้งชาติ้	

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 2

• เกิดำการเช่�อมโยงขัอ้มลูื่ใน	3	ระบับัห้ลัื่กด้ำานการบัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์	(ระบับั	e-Budgeting	

ระบับั	e-GP	แลื่ะ	ระบับั	GFMIS*) 

*	ระบับัการวางแผนงบัปัระมาณ์	ระบับัการจัดำทำาคำาขัองบัปัระมาณ์,	ระบับัจัดำซ่ึ่�อจัดำจ้างภาครฐั		

ด้ำวยอิเล็ื่กทรอนิกส์ั,	ระบับัการบัรหิ้ารการเงนิการคลัื่งภาครฐัแบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั์

วิธ่วัดิผู้ล

• วดัำจากความสัามารถึการทำางานขัองระบับัโดำยต้้องเช่�อมโยงขัอ้มูลื่ใน	3	ระบับัห้ลัื่ก	เพื่่�อให้้สัามารถึ 

แสัดำงผลื่ข้ัอมลูื่	ได้ำแก่	การขัอรบัังบัปัระมาณ์	การจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง	แลื่ะการเบักิจ่ายงบัปัระมาณ์	 

อยา่งเปัน็ระบับัแลื่ะสัะทอ้นผลื่การบัรหิ้ารจัดำการงบัปัระมาณ์แบับับูัรณ์าการ* 

*ระดัำบัการเช่�อมโยงห้รอ่การบูัรณ์าการขัอ้มูลื่ด้ำานงบัปัระมาณ์จะขัึ�นกับัความพื่รอ้มขัองแต่้ลื่ะ 

ระบับัห้ลัื่กเปัน็สัำาคัญ

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 3
• จำานวนกลุ่ื่มชุดำขัอ้มูลื่ท่�มก่ารเปิัดำเผยขัอ้มลูื่ผา่นศูนยข์ัอ้มลูื่เปิัดำภาครฐัครอบัคลื่มุจำานวนอยา่งน้อย	

15	กลุ่ื่มชดุำขัอ้มูลื่ต้ามมาต้รฐานสัากลื่

วิธ่วัดิผู้ล

• วดัำจากจำานวนชดุำขัอ้มูลื่ท่�เปิัดำเผยอย่างน้อย	15	กลืุ่่มชดุำขัอ้มลูื่สัำาคัญ*ผา่นศูนยข์ัอ้มลูื่เปิัดำภาครฐั	

อาท	ิงบัปัระมาณ์	(Budget),	การจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง	(Procurement),	ทะเบัย่นบัรษัิท	 

(Company	Register),	ผลื่การเล่ื่อกตั้�ง	(Election	Results),	กรรมสิัทธุิ�ท่�ดิำน	 

(Land	Ownership),	การพื่ยากรณ์์อากาศ	(Weather	Forecast),	ข้ัอมลูื่ทรพัื่ยากรนำา 

	(Water	Resource),	คุณ์ภาพื่อากาศ	(Air	Quality)		เปัน็ต้้น 

*อ้างอิงจากผลื่การศกึษาต้ามดัำชน่ขัอ้มลูื่เปิัดำโลื่ก	(Global	Open	Data	Index)
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ตัิวช่ื่�วัดิยุทธศาสติร์ุท่� 4 พััฒนากัลไกักัารุม่ส่วนรุ่วมของทุกัภาคส่วน รุ่วมขับเคล่�อนรัุฐบาลดิิจิิทัล

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 1 
• มก่ารปัรบััปัรุงห้รอ่แก้ไขักฎห้มาย	กฎระเบัย่บัท่�เปัน็อุปัสัรรคต่้อการมส่่ัวนรว่มขัองทุก 

ภาคส่ัวนในปัระเด็ำนสัำาคัญ	ไมน้่อยกวา่รอ้ยลื่ะ	30	

วิธ่วัดิผู้ล

• วดัำผลื่จากสััดำสัว่นจำานวนกฎห้มาย	กฎระเบัย่บัท่�ได้ำรบััการปัรบััปัรุง	แก้ไขัเพื่่�อให้้เกิดำการ 

มส่ัว่นรว่ม	จากจำานวนกฎห้มาย	กฎระเบัย่บัท่�ต้้องปัรบััปัรุงทั�งห้มดำท่�เก่�ยวกับัการมส่ัว่นรว่ม 

ในการพื่ฒันารฐับัาลื่ดิำจิทลัื่

ตัิวช่ื่�วัดิท่� 2
• มร่ะบับัสัรา้งการมส่่ัวนรว่ม	(e–Participation)	ในการกำาห้นดำเชงินโยบัายเพื่่�อให้้ปัระชาชน 

มส่ัว่นรว่มได้ำอย่างทั�วถึึงแลื่ะเทา่เทย่ม

วิธ่วัดิผู้ล

• วดัำจากการมร่ะบับัสัรา้งการมส่่ัวนรว่ม	ซึ่ึ�งสัามารถึรบััฟงัความคิดำเห็้นขัองปัระชาชนแลื่ะติ้ดำต้าม

ผลื่การแสัดำงความคิดำเห็้นในด้ำานต่้าง	ๆ	ได้ำแก่	การมส่่ัวนรว่มในบัรกิารภาครฐั	การมส่ัว่นรว่มใน

โครงการแลื่ะการใชง้บัปัระมาณ์	แลื่ะการส่ัวนรว่มในการออกกฎห้มายสัาธุารณ์ะ	ห้รอ่มค่วาม

ก้าวห้น้าในการดำำาเนินงานไม่น้อยกวา่รอ้ยลื่ะ	80	ขัองแผนงาน

ภาคผนวกั
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ภาคผู้นวกั 4: รุายกัารุมาติรุฐาน หลักัเกัณฑ์์ ค่้ม่อและกัฎหมายท่�เก่ั�ยวข�อง

รุายช่ื่�อเอกัสารุ ลิงค์ (Link) เอกัสารุท่�เก่ั�ยวข�อง

1.	พื่.ร.บั.	การบัรหิ้ารงานแลื่ะการให้้บัรกิารภาครฐัผา่นระบับั

ดิำจิทลัื่	พื่.ศ.	2562	

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2562/A/067/T_0057.PDF?fbclid=IwAR1q12ny-

8BzvWV0FetnGJYgKTpLiw9JtJbc0MkLm4Wx-

Jm0hJWBGzAKTBrn0

2.	พื่.ร.บั.	วา่ด้ำวยธุุรกรรมทางอิเล็ื่กทรอนิกส์ั	(ฉบัับัท่�	4)	พื่.ศ.	

2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2562/A/067/T_0203.PDF

3.	พื่.ร.บั.คุ้มครองขัอ้มลูื่สัว่นบุัคคลื่	พื่.ศ.	2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2562/A/069/T_0052.PDF

4.	พื่.ร.บั.	การรกัษาความมั�นคงปัลื่อดำภัยไซึ่เบัอร	์พื่.ศ.	2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2562/A/069/T_0020.PDF

5.	พื่.ร.ก.	วา่ด้ำวยการปัระชมุผา่นส่ั�ออิเล็ื่กทรอนิกส์ั http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PD-

F/2563/A/030/T_0020.PDF

6.	(รา่ง)	มาต้รฐานแลื่ะแนวทางปัฏิบััติ้การออกแบับั

โครงสัรา้งพื่่�นฐานทางด้ำาน	สัารสันเทศเพื่่�อการปัระมวลื่ผลื่

ขัอ้มลูื่ภาครฐั

https://gdcc.onde.go.th/wp-content/uploads/2019/

07/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0

%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95

%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8

%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0-

%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B

%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8

%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF.pdf
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7.	ห้ลัื่กสัตู้รการพื่ฒันาบุัคลื่ากรภาครฐั	สัถึาบัันพื่ฒันา

บุัคลื่ากรภาครฐัทางด้ำานดิำจิทลัื่	สัำานักงานพัื่ฒนารฐับัาลื่

ดิำจิทลัื่

https://www.ocsc.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%9

9%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B

8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%

E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8

%A76-2561-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8

1%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B

9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E

0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9

7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B

8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8

A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B

9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E

0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B

2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B

8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E

0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B

7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B

8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E

0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9

B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B

8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E

0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B

1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B

8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E

0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5

8.	ปัระกาศขัอ้เสันอแนะมาต้รฐานฯ	เก่�ยวกับัแนวทางการใช้

ดิำจิทลัื่ไอด่ำสัำาห้รบััปัระเทศไทย

https://standard.etda.or.th/?p=10132

9.	ปัระกาศขัอ้เสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวยแนวทางการลื่ง

ลื่ายมอ่ช่�ออิเล็ื่กทรอนิกส์ั

https://standard.etda.or.th/?p=11755

10.	ปัระกาศขัอ้เสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวยการรกัษาความ

มั�นคงปัลื่อดำภัยสัารสันเทศสัำาห้รบัั	ผูใ้ห้้บัรกิารจัดำทำา	สัง่มอบั

แลื่ะเก็บัรกัษาขัอ้มลูื่อิเล็ื่กทรอนิกส์ั

https://standard.etda.or.th/?p=10603

11.	ปัระกาศ	สัพื่ธุอ.	เร่�องขัอ้เสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวยการ

กำาห้นดำข้ัอมลูื่ในใบัรบััรองแลื่ะรายการเพื่กิถึอนใบัรบััรอง

https://standard.etda.or.th/?p=7300

12.	ปัระกาศ	สัพื่ธุอ.	เร่�องข้ัอเสันอแนะมาต้รฐานฯ	วา่ด้ำวยการ

จัดำทำาห้นังสัอ่รบััรองในรูปัแบับั

https://standard.etda.or.th/?p=7259

ภาคผนวกั
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13.	ปัระกาศ	สัพื่ธุอ.	เร่�องข้ัอเสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวย

การให้้ความยนิยอมในการเปิัดำเผยข้ัอมลูื่โดำยวธิุก่ารผา่น

ระบับัอินเทอรเ์น็ต้

https://standard.etda.or.th/?p=7039

14.	ปัระกาศ	สัพื่ธุอ.	เร่�องข้ัอเสันอแนะมาต้รฐานฯ	ว่าด้ำวย

การจำาแนกปัระเภทแลื่ะระบุัห้มายเลื่ขัไอด่ำขัองบัรกิารภาครฐั

https://standard.etda.or.th/?p=6998

15.	แนวทางการจัดำทำาเอกสัารในรูปัแบับัอิเล็ื่กทรอนิกสั	์เชน่	

ไฟล์ื่เอกสัาร	ไฟล์ื่รูปัภาพื่	รวมถึึง	e-Timestamping

https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Digital-Trust-

ed-services-Infrastructure/TEDA/e-Document.aspx

16.	มาต้รฐาน	E-INVOICE	&	E-TAX	INVOICE https://standard.etda.or.th/?page_id=4922

17.	ธุรรมาภิบัาลื่ขัอ้มลูื่ภาครฐั	(Data	Governance	Frame-

work:DGF)

https://www.dga.or.th/th/content/920/13854/

18.	มาต้รฐานแลื่ะห้ลัื่กเกณ์ฑ์์การเปิัดำเผยข้ัอมูลื่เปิัดำภาครฐั https://www.dga.or.th/th/profile/2180/

19.	คู่มอ่แนะนำาการใชง้านระบับั	data.go.th https://www.dga.or.th/th/profile/987/

20.	มาต้รฐานการแลื่กเปัล่ื่�ยนข้ัอมูลื่ระห้วา่งระบับัสัารบัรรณ์

อิเล็ื่กทรอนิกสั์

https://dga.or.th/th/profile/977/
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135สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)

ภาคผู้นวกั 5: คำาสั�งแต่ิงตัิ�งคณะทำางานจิดัิทำา (รุ่าง) แผู้นพััฒนารุฐับาลดิิจิิทัลของปรุะเทศไทย พั.ศ. 2563-2565 
ภาคผนวกั
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137สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั)
สำานักงานพัิฒนารั่ฐบาลดิจิัทัล (องค์การ่มหาชั้น)
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