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  แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2570) นี้ จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและกรอบในการด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดิจิทัลของ ส านักงาน กปร. ซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับที่ 5 นี้ เป็นการวางแผนการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาด้านดิจิทัล ภายใต้การขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามภูมิทัศน์ กรอบกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) พระราชบัญญัติการบริหารงานและ 
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ.2563-2565 ฯลฯ 
  เนื้อหาสาระและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2570) นี้ ก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการท างานสนองพระราชด าริ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในทุกสถานการณ์ โดยมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) ที่มีการใช้
เครื่องมือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสารโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้ 3 ปี เพื่อความยึดหยุ่นในการท างานและความคล่องตัวในการปรับแผนได้
ตามสถานการณ์และการพัฒนาด้านดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

  แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับที่ 5 นี้ ได้ก าหนดออกแบบสถาปัตยกรรม
ดิจิทัลของส านักงาน กปร. (Digital RDPB Architecture) เป็นครั้งแรก ส าหรับเป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในให้เป็นดิจิทัลในอนาคต และได้วิเคราะห์เชื่อมโยงความสอดคล้องของแผน
แม่บทฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไว้ด้วย เพ่ือให้แผนแม่บทฯ ฉบับนี้เป็นไปตามระบบงบประมาณ
ไทยที่ก าหนดให้แผนงานงบประมาณจ าเป็นต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

  ศูนย์สารสนเทศ ส านักงาน กปร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2570) จะเป็นเครื่องมือที่รวมความร่วมมือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ
น าองค์กรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นภาครัฐทีมี่การพัฒนาด้านดิจิทัล
ที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้แนวพระราชด าริที่สมบูรณ์ และสามารถให้บริการข้อมูล 
สู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป 
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               ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ.2562 และแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การดำเนินงานภาครัฐมีความ
จำเป็นต้องปรับตัวให้รองรับกับยุคสมัยที่ประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างแพร่หลาย และมีการ
ทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะสถานการณ์ของการระบาดโรคโควิด
19  ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องปรับรูปแบบวิธีการทำงาน  ทั้งการลดจำนวนคน 
การหลีกเลี่ยงการประชุมแบบพบปะหน้ากัน  ดังนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น เกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่
หรือความปกติใหม่ (New Nomal)  ทั้งนี้ สำนักงาน กปร.ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพ่ือการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       

                 ศูนย์สารสนเทศ สำนักงาน กปร. จึงดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565-2570  เพ่ือสนับสนุนการปรับรูปแบบการบริการทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้าน
ระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศสู่
การเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การปรับข้อมูลภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 
(Digitization)  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล (Digital Transformation)  เพ่ือให้
สามารถสื่อสารและให้บริการทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางดิจทัลได้อย่างเบ็ดเสร็จและไร้รอยต่อ 
(Seamless)  ซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับที ่ 5) พ.ศ.2565-2570   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) กำหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์  2) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ 
พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหาร การบริการและการพัฒนาด้านวิชาการ 
รวมทั้งจัดหาซอฟแวร์ที่เหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ 3) พัฒนาระบบเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเสถียรภาพ
และมีความม่ันคงปลอดภัย  4) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 5) บริการข้อมูลข่าวสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและประชาชน    

โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันจากการทำประชาพิจารณ์ระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระยะต่อไป คือ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2565-2570 ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนา แบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ   

บทสรุปผู้บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีความ
มั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ 6 แผนงาน 19 กิจกรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่นับ 
สนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งบริหารจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วย 4 
มาตรการ 4 แผนงาน 21 กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการทำงาน ประกอบด้วย 3 มาตรการ 3 แผนงาน 3 กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนว
พระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 มาตรการ 3 แผนงาน 5 กิจกรรม   

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ การผลักดันให้การบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐของสำนักงาน กปร. ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการประสานงานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กร มีการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือดิจิทัลใน
การปฏิบัติงาน การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พัฒนาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการทำงานในการจัดเก็บข้อมูล การวางแผนและการบริหารข้อมูล (Cloud Computing) ตลอดจน
ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (Big Data) พร้อมการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 
และการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด นอกจากนี้ ยังเป็นการ
วางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สามารถ
ปรับตัวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมสำหรับการทำงานนอกสถานที่ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนงาน วิธีการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ภายในจากระบบเดิมที่เป็นอะนาล็อคให้เป็นระบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัลในปี 2570 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565 – 2570)   62-75 
- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- เป้าประสงค์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดิจิทัล 
- Digital RDPB Architecture 
- ความสอดคล้องของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กปร. ฉบับที่ 5  
  กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
- แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กปร. ฉบับที่ 5 

บทที่  6 การบริหารจัดการและติดตามผล        76-79 
- การอำนวยการและกำกับดูแล 
- งบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
- การติดตามผลและการดำเนินงาน 
- การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ 

ภาคผนวก 
(1) สำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ           

               ที่ 6/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงาน กปร. 
 (2) สำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

     ที่ 22/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information    
     Officer) และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Department Chief Data Officer) ประจำสำนักงาน กปร. 
(3) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  
(4) คำนิยามศัพท์ 
(5) แบบสอบถามสถานการณ์ใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน กปร. 
(6) แบบความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน (SWOT Analysis)  
    ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ สำนักงาน กปร. ผ่านระบบดิจิทัล  
(7) บรรณานุกรม       
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บทที่ 1 

แผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 – 2570) 

 

หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 

มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบในการปฏิบัติ

ราชการใหสอดคลองกับบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง เปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดนํามาซ่ึงประโยชนสุข 

ของประชาชน ในสวนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใตยทุธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

ภูมิทัศนไทย 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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  จากภูมิทัศนไทย 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) จะเห็นวา ภาครัฐกําลังอยูในชวงระยะท่ี 2 Digital 

Thailand I : Inclusion ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ท่ีทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมในเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล เพ่ือเตรียมเขาสูระยะท่ี 3 Digital Thailand II: Full Transformation ระยะ 10 ป และในป 2570  

จะตองเขาสูการขับเคลื่อนและการใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพ (Full Transformation) 

ดังนั้น หนวยงานทุกภาคสวนจําเปนตองเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิด 

ข้ึนดวย  

โดยแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)  

ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
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  นอกจากนี้ ในสาระสําคัญของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565  

ไดกําหนดวิสัยทัศนไวดังนี้  

  “รัฐบาลดิจิทัล เปดเผย เชื่อมโยง และรวมกันสรางบริการท่ีมีคุณคาใหประชาชน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ซ่ึงมีกรอบแนวทางของการพัฒนาตามสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล โดยมีองคประกอบท่ีเชื่อมโยง

และสัมพันธกัน 7 องคประกอบ คือ 

1. การพัฒนาท่ีเปนพ้ืนฐาน (Foundation) เปนการพัฒนาพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลในองคประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวย การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับ

บุคลากรภาครัฐ การจัดทํานโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) การจัดทํามาตรฐาน (Standard) 

2. การพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation) เปนการพัฒนา

ชองทางเพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชน สถาบันวิจัย นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัย

จากหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

บริการ และการทํางานของหนวยงานภาครัฐ 

3. การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เปนการพัฒนาแพลตฟอรมกลางสําหรับ

สนับสนุนการทํางานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาครัฐการแลก 

เปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ และการใหบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

4. การใหบริการประชาชนผานแพลตฟอรมกลางบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Customer 

Experience via End to End Services)  เป นการ พัฒนาแพลตฟอร มกลางสํ าหรั บ 

การใหบริการประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวตางชาติ การใหบริการขอมูลเปดภาครัฐ 

เพ่ือใหประชาชน และภาคธุรกิจเขาถึงขอมูลภาครัฐ และการสงเสริมการมีสวนรวม 

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
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5. การปรับกระบวนการใหบริการภาครัฐ (Core Service Processes) เปนการดําเนินงาน 

ท่ีครอบคลุมการพัฒนาแพลตฟอรมกลาง และการใหบริการภาครัฐ โดยการดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน และการใหบริการภาครัฐจากการทํางานแบบอนาล็อก 

หรือก่ึงดิจิทัล ใหเปนการทํางานและการใหบริการภาครัฐอยูในรูปแบบดิจิทัลอยาง 

เต็มรูปแบบ 

6. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เปนการสนับสนุนใหภาครัฐนําขอมูลท่ีมีการรวบรวม

จากการทํางาน และการปฏิบัติงานของหนวยงานมาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงบริการภาครัฐ 

และพัฒนานโยบายท่ีสอดคลองกับลักษณะของความตองการของผูรับบริการ(Customer 

Centric) 

7. ภาคีร วมดํ าเนินการ (Partners/Owners) การดํ าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิ ทั ลตาม

สถาปตยกรรม และระบบนิเวศนของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตองอาศัยภาคีเครือขาย ท้ัง

จ า ก ภ า ค รั ฐ 

และเอกชนท่ีเก่ียวของ 

ดังนั้น สํานักงาน กปร. ในฐานะหนวยงานกลางในการกํากับดูแลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  จําเปนตองเตรียมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบั ติ งานใหสามารถสนองพระราชดําริ ได 

อยางมีประสิทธิภาพ เตรียมความพรอมของเครื่องมือ เพ่ือการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปนรูปธรรม 

สามารถผลักดันใหการปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนสวนรวม  

ศูนยสารสนเทศ สํานักงาน กปร. ในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริม

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน ท้ังการสนับสนุนขอมูล การจัดเก็บขอมูลสําหรับการทํางาน 

และการจัดการขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารโครงการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริมีความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลสูสาธารณะใหประชาชน

ไดรับทราบและเรียนรู ซ่ึงท่ีผานมา ศูนยสารสนเทศ สํานักงาน กปร. ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการรองรับการเขาสูรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนแมบทเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงาน 

กปร. (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562-2564 โดยไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ของสํานักงาน สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลเปนดิจิทัล ภายใตโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก ระบบบริหารงาน 

ดานวิชาการ (การศึกษา ทดลอง วิจัย) ของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ระบบเมล็ดพันธุเพ่ือพระราชทานและปจจัยการผลิต ระบบเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงเปนแพลตฟอรมการปฏิบัติงานระหวางสํานักงาน กปร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เปนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ลดการใชทรัพยากร ลดระยะเวลาในการทํางานอีกท้ังมีสวนชวยรักษา

สิ่งแวดลอม ในปจจุบันระบบดังกลาวไดพัฒนาเสร็จเรียบรอย อยูระหวางการทดลองใชงานและทดสอบ 

การประมวลผลขอมูล ซ่ึงจะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานไดเต็มรูปแบบในปงบประมาณ 2564 นี้ 
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 จากสถานการณโควิด-19 ในป 2563 เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดรับผลกระทบเนื่องจากการประกาศมาตรการการเวนระยะหางทาง

สังคม (Social Distancing) ศูนยสารสนเทศไดจัดทําแนวทางการเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานนอกสถานท่ี 

(Work from Home) เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานสนองพระราชดําริและดําเนินการตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดอยางตอเนื่อง และเปนแนวทางวิถีใหม (New Normal) สําหรับการทํางาน

ในทุกสถานการณ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานผานระบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน เชน การใชเครื่องมือ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการทํางาน งานจดหมายและระบบงานสารบรรณ การใชระบบรีโมทเพ่ือการเขาถึง

ฐานขอมูล การประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน ท้ังนี้ การปรับสูระบบดิจิทัลจะเปนการประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนประโยชนกับโครงการท้ังในระยะสั้นในการปรับตัวรองรับสถานการณโควิด-19 และการ

ปรับตัวในระยะยาวสําหรับชีวิตการทํางานในวิถีใหม 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 สอดคลองตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและ 

การใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมท้ังใหสอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ.2563-2565 แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ท่ีเนนยกระดับการใหบริการโดยยึดความ

ตองการของประชาชนเปนศูนยกลาง และแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น ศูนยสารสนเทศ 

สํานักงาน กปร. จึงเห็นความสําคัญในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2565-

2570) โดยวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล เ พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับสถานการณ 

โดยเนนการสนับสนุนการดําเนินงาน แกปญหาและสนับสนุนการบริการผานระบบดิจิ ทัลอันจะนํามา 

ซ่ึงการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือประโยชน 

ของประชาชน  

วัตถุประสงค 

  การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2565-2570) มีวัตถุประสงค 

ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือกําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สํานักงาน กปร.ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ  

2. เพ่ือบริหารจัดการระบบฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีประสิทธิภาพ พรอม

สงเสริมการใชประโยชนระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหาร บริการและวิชาการ รวมท้ังจัดหา

ซอฟทแวรท่ีเหมาะสม สําหรับเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. พัฒนาระบบเครือขาย การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีเสถียรภาพและมี

ความม่ันคงปลอดภัย  



6 
 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตามมาตรฐาน

สอดคลองกับสถานการณอยางตอเนื่อง 

5. เพ่ือบริการขอมูลขาวสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย 

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการและประชาชน 

กรอบแนวคิดในการวางแผนแมบท  

  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวางแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2565-2570) 

ไดศึกษาและกําหนดทิศทางแนวปฏิบัติใหสอดคลองตามนโยบายและกฎหมายดิจิทัลท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

  1.นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

2.แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565  

3.พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

4.พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

5.พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 

6.พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2562 

  7.มาตรฐานการักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2557 

8.พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2563 

ขอบเขตการจัดทําแผนแมบท 

ดําเนินการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน กปร. ใน 3 ดาน คือ 

1. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

3. ดานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริหารงานดิจิทัล 

โครงสรางและองคกรการบริหารงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

  การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน กปร. มีการดําเนินงานในรูปแบบการประสานความ

รวมมือ (Collaboration) จากทุกสวนขององคกร ในรูปแบบคณะทํางาน คือ คณะทํางานพัฒนาและสงเสริม 

การใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก รองเลขาธิการหรือท่ีปรึกษา 

รับผิดชอบกํากับดูแลศูนยสารสนเทศ เปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief 

Information Officer :  DCIO)  และผูบริหารขอมูลระดับสูง (Department Chief Data Officer :  DCDO)  

ประจําสํานักงาน กปร. เปนประธานคณะทํางาน มีผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ศูนย กลุม หรือผูแทน 

รวมเปนคณะทํางาน โดยมีผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ เปนคณะทํางานและเลขานุการ นักวิชาการคอมพิวเตอร

กลุมพัฒนาระบบและฐานขอมูลสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอรกลุมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมดวย

เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศ เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  

คณะทํางานชุ ดนี้ ทํ าหน า ท่ี เปน ศูนยปฏิบั ติ ก ารระ ดับกรม  (Department Operation  

Center : DOC) พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กําหนดกรอบการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน กปร. เปนคณะทํางานจัดการ 

ธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) การออกแบบและบริหารจัดการขอมูลองคกร (Enterprise Data 

Management) การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Government Data : OGD) และสนับสุนภารกิจหลักของ

องคกรใหสอดคลองตามนโยบายดานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ (รายละเอียดคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีปรากฏในภาคผนวก (1) และ (2)) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

  เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องจากแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2562-2564) 

อีกท้ังตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุดท่ี นร 0505/ว3353 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564  

เรื่องสรุปผลการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา ครั้งท่ี 2/2564 คณะรัฐมนตรีไดมี

มติรับทราบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.เสนอ ซ่ึงมีเรื่องใหทุกสวนราชการปรับรูปแบบการทํางานเพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม 

โดยมีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการทํางาน มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพ่ือบูรณาการ 

การทํางานใหมีความเปนเอกภาพ นอกจากนี้ แผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 5 เปนการเตรียม

ความพรอมขององคกรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และใหสามารถกาวทันภูมิทัศนดิจิทัลของไทย 

ระยะท่ี 3 Digital Thailand II : Full Transformation  ดังนั้น สํานักงาน กปร. จึงกําหนดใหแผนแมบท 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 5 มีระยะเวลาดําเนินการ 6 ป โดยเริ่มดําเนินการในป พ.ศ.2565 ถึงป 

พ.ศ.2570 เ พ่ือใหหนวยงานสามารถเขาสูการขับเคลื่อนและการใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิ ทัล 

อยางเต็มศักยภาพ (Full Transformation) ในป 2570 ได 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. สํานักงาน กปร. มีแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เ พ่ือใช เปนกรอบ 

ในการดํา เนินงานตามนโยบายการ พัฒนาองคกรภาครัฐสู องค กรดิจิ ทัล  และสอดคลอง 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

2. ผลักดันใหการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมี 

การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังระดับภายในและภายนอกองคกร 

3. สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานในการจัดการขอมูล การวางแผนและการ

บริหาร งาน  ตลอดจนติ ดตามความก า วหน าและผลการดํ า เ นิ น งาน  ให เ กิ ดประโยชน 

และประสิทธิผลสูงสุด 

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเจาหนาท่ีใหมีความรูและไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิ ทัล 

ใหสามารถปรับตัวทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีการวางแผนเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานนอกสถานท่ี การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร เพ่ือการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริไดอยางตอเนื่อง 
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ข้ันตอนและระยะเวลาในการจัดทําแผนแมบทฯ  

ข้ันตอน / แผนปฏิบัติการ 2564 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. 

1. จัดทําคําสั่งฯแตงตั้งคณะทํางานพัฒนา
และสงเสริมการใชระบบสารสนเทศ 

* *          

2. ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริม
การใชระบบสารสนเทศ พิจารณา
กําหนดกรอบแนวทางวางแผนแมบทฯ 

  *         

3. กําหนดโครงรางองคประกอบแผน
แมบท 

  *         

4. ประเมินสถานการณดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการมีสวนรวม 
- สํารวจความตองการใชงานของ

เจาหนาท่ีเก็บขอมูลผานระบบ
ดิจิทัล 

- ประมวลขอมูลและสรุปผลรายงาน 

   
  

 

 
* 

       

5. รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผน
แมบทเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 4 

   *        

6. ระดมความคิดเห็น/กําหนดวิสัยทัศน/ 
วิเคราะห SWOT 

    *       

7. กําหนดยุทธศาสตรภารกิจ เปาประสงค      *      
8. จัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร 

- แผนปฏิบัติการ 6 ป 
      * *    

9. กําหนดการบริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผล 
-     กลไกติดตามและประเมินผล 
- แนวทางการเตรียมความพรอมการ
ทํางานท่ีบาน (Work from Home) 
-   แนวทางการบริหารความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ (IT Contingency Plan 

       
 

 
 

* 
 

 
 
 
 

* 

 

 
 
  

 * 

10. การพิจารณาใหความเห็นชอบ 
- เสนอรางแผนแมบทขอความเห็น 
- ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

       
  

 
 

  * 
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บทท่ี 2 

แนวคิด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 

  

  แผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2565 – 2570 นี้ เปนการวางแผน 

ตามกรอบแนวคิดและพระราชบัญญัติ ท่ีสําคัญ และวางแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมีทิศทางสอดคลอง 

ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม(พ.ศ.2561-2580) 

แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเปนแผนนําทางให สํานักงาน กปร. 

กาวไปสูการสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน ความเปนองคกรดิจิทัลท่ีทันสมัย ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย  

และมีความยั่งยืน โดยไดศึกษากรอบแนวคิด พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเก่ียวของ 

ไดแก 

  1.นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2.พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

3.พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

  4.พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 

5.พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2562 

6.แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 

7.พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2563 

  8.มาตรฐานการักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2563 

1.นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปนแผนแมบท

หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดกําหนดทิศทาง 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงหนวยงานภาครัฐตองเตรียมวางแผนแมบทการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเนื้อหาสาระสําคัญของแผนแมบทหลัก 

ระยะ 20 ป ไดกําหนดทิศทางไวดังนี้ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืน

สอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาและเปาหมาย

ออกเปน 4 ระยะ คือ (ราชกิจจานุเบกษา, 2562, น.16-22) 
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ระยะท่ี 1 (1 ป 6 เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสรางฐานรากใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

มิติดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประเทศไทยจะมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสาธารณะ 

เขาถึงชุมชน และมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไปยังหมูบานท่ัวประเทศ พรอมท้ังเตรียมการลงทุน 

เพ่ือใหประเทศไทยมีโครงขายโทรคมนาคมความเร็วสูง เชื่อมตอกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอยางเพียงพอ  

ท้ังทางภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนน้ํา 

มิติดานเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ 

ดวยการปรับปรงุและปรับเปลี่ยนบริบทในการทําธุรกิจในยุคดิจิทัลใหลื่นไหลมากข้ึน (Frictionless)  

มิติดานสังคม ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีอยูในชนบทและผูดอยโอกาสสามารถ

เขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการของรัฐได โดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพหรือพ้ืนท่ี

ผานชองทางบริการดิจิทัลท่ีหลากหลาย ใหประชาชนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค 

และรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีใหบริการสาธารณะในทองถ่ินทุกพ้ืนท่ีมีการใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลและเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

มิติดานภาครัฐ การบริหารจัดการของภาครัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางเปน

ระบบมีการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษมากข้ึน เกิดการใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เริ่มบูรณาการขอมูลและทรัพยากรรวมกัน นําไปสูการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Connected 

Government)  และมีชุดขอ มูลและระบบบริการ พ้ืนฐานภาครัฐ  (Government Service Platform)  

ท่ีมีมาตรฐานสามารถเขาถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใชงานรวมกันได 

มิติดานทุนมนุษย กําลังคนในประเทศไดรับการเสริมสรางทักษะดานดิจิทัลท่ีมีมาตรฐานสากล

และเปนท่ียอมรับในตลาดแรงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ ครอบคลุมท้ังบุคลากรท่ีเปนผูเชี่ยวชาญใน

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Specialist) และกําลังคนท่ัวไปท่ีสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ (Digital Competent Workforce) 

มิติดานความเชื่อม่ัน มีกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเอ้ือตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กลุมกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีผลใชบังคับ ซ่ึงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสราง

เชิงสถาบัน การจัดตั้งหนวยงานท่ีทําหนาท่ีขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

ระยะท่ี 2 (5 ป) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 

มิติดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประเทศไทยมีโครงขายความเร็วสูงแบบใชสายและแบบไรสายเขาถึง

ทุกหมูบาน และครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยประเทศไทยจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูล

ในภูมิภาค ท่ีมีศูนยขอมูลท่ีไดมาตรฐานกระจายอยูทุกภูมิภาค และมีศูนยขอมูลของผูใหบริการขอมูลรายใหญ 

ท่ีสําคัญตั้งอยูในประเทศ นอกจากนี้การแพรภาพและกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศนจะตองเปลี่ยนผานจาก

ระบบแอนะล็อกมาเปนระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ โดยมีโครงขายแพรสัญญาณภาพและกระจายเสียง 

ระบบดิจิทัลท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการไดอยางท่ัวถึง 
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มิติดานเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตดวยการใชประโยชน

จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูล (Data Driven) และเตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนากระบวน 

การผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหมีความทันสมัยและพัฒนาไปสูการทําธุรกิจดวย

ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ  น อ ก จ า ก นี้ ธุ ร กิ จ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  ( Digital Innovation Driven Entrepreneur  

หรือ Technology Startup) มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ 

มิติดานสังคม ประชาชนเขาถึงโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

ผานทางสื่อดิจิ ทัล และนําดิจิ ทัลมาใชเพ่ือการพัฒนาในมิติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนรู   

และการใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง มีสื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิตท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของชาวบาน  

มิติดานภาครัฐ เกิดการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐและบูรณาการขอมูลขามหนวยงาน 

โดยสมบูรณ ผูบริหารภาครัฐสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกระดับ และใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล 

ขนาดใหญ เพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจไดอยางถูกตอง ทันสถานการณพัฒนาบริการท่ีขับเคลื่อน 

โดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ (Citizen Driven) ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล 

(Universal Design) ผาน Single Window เพ่ิมข้ึน ภาครัฐสนับสนุนการดําเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยง 

และบูรณาการขอมูล บริการ รวมท้ังนวัตกรรมของการบริการ และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ  

การบริหารจัดการ และการบริการตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เชิงนโยบายผานทางอิเล็กทรอนิกส (Connected Governance) ไดอยางสะดวกทันตอสถานการณ ตลอดจน

เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย มีการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลและ

สามารถตรวจสอบได  และนําไปสูการดําเนินงานท่ีมีความโปรงใส (Transparency) และนาเชื่อถือ 

(Accountability) 

มิติดานทุนมนุษย ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังคนทางดานดิจิทัล เพ่ือเรงสราง 

และพัฒนากําลังคนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ท่ีรูปแบบ 

การจางงานและวัฒนธรรมการทํางานเปลี่ยนแปลงไป จากการท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเทคโนโลยีท่ีไรพรมแดน

และเอ้ือใหธุรกิจจากท่ัวโลกสามารถทํางานผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก  

มิติดานความเชื่อม่ัน มีกฎหมาย ระเบียบท่ีเอ้ือตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีการปรับปรุง

กฎระเบียบและกระบวนการทํางานของภาครัฐท่ีเก่ียวของ ทําใหการทํา e-Business ในประเทศไทยมีความ

สะดวก รวดเร็ว ลดตนทุน และนาเชื่อถือ การเคลื่อนยายสินคามีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยระบบ e-Logistics 

ดานระบบการชําระเงินมีวิวัฒนาการใหมๆ เพ่ือสนับสนุนการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และนาเชื่อถือ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลแบบทันที กฎหมายท่ีสนับสนุนและ

จําเปนตอนโยบาย Digital Economy จะมีการบังคับใชอยางครบถวน 
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ระยะท่ี 3 (10 ป) Full Transformation ประเทศไทยกาวสูการเปน “ดิจิทัลไทยแลนด” 

ท่ีขับเคล่ือนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ 

มิติดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประเทศไทยจะมีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีทันสมัยทัดเทียมประเทศ

ท่ีพัฒนาแลวและโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะกลายเปนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานดวยโครงขายอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงแบบใชสายท่ีเขาถึงทุกบาน และรองรับการหลอมรวม (Convergence) มีบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงท่ีสามารถเขาถึงไดในทุกสถานท่ี ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีท่ีหลากหลายรองรับปริมาณความตองการ

ใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางไมจํากัด ระยะทางและความเร็วจะไมไดเปนอุปสรรคในการเชื่อมโยงโครงขายระหวาง

ประเทศ ขอมูลของผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญจะถูกเก็บไวท่ีศูนยขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีสามารถเขาถึง

และโยก ยายไดตลอดเวลาโดยไมข้ึนอยูกับเทคโนโลยีและผูใหบริการระบบการแพรภาพและกระจายเสียง 

แบบดิจิทัลจะถูกหลอมรวม โดยสงผานสื่อหลายรูปแบบดวยเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัว

ประเทศ 

มิติดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรม

สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานเขาสูการเปนโรงงานอัจฉริยะ(Smart 

Factory) รองรับการเขาสูอุตสาหกรรมในยุคท่ี 4 (Industry 4.0) และภาคการเกษตรท่ัวประเทศตั้งแต 

ขนาดใหญไปจนถึงขนาดเล็กปรับเปลี่ยนรูปแบบสูการทําการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture)

ขณะเดียวกันกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยสามารถนํานวัตกรรมดิจิทัลเขามา

ขับเคลื่อนธุรกิจ (Innovation Driven Enterprises: IDE) จนสามารถเขาไปมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศได 

มิติดานสังคม ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และคนพิการ

สามารถเขาถึงบริการตางๆ ของภาครัฐไดทุกท่ี ทุกเวลาผานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการรวบรวมและ 

แปลงขอมูล องคความรูของประเทศ ท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ินใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชน

สามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดโดยงาย สะดวก และสรางสรรค พรอมกับสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล

เปนเครื่องมือในการอนุรักษและเผยแพร สรางจุดยืนของประเทศไทย นําความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน มาจัดเก็บ

และตอยอดสรางมูลคาเ พ่ิมในระยะยาว ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถรู เทาทันขอมูลขาวสาร  

อานออกเขียนไดทางดิจิทัล มีทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

และมีสวนรวมในการกําหนดออกแบบ พัฒนา และขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ 

มิติดานภาครัฐ รัฐบาลมีกระบวนการทํางานเปนระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ เชื่อมโยงการทํางาน

และขอมูลระหวางภาครัฐจนเสมือนเปนองคกรเดียว (One Government) และเชื่อมโยงประชาชนในการเขาถึง

ขอมูลและมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยภาครัฐ

จะแปรสภาพเปนผูจัดใหมีการบริการของภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสูรูปแบบการบริการสาธารณะ ในลักษณะ

อัตโนมัติ (Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล (Universal Design)ผานระบบ

ดิจิทัลท่ีสอดคลองกับสถานการณ และความตองการของผูรับบริการแตละบุคคล การกําหนดนโยบายและ 

การตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีทันสมัย มีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และการมีสวนรวม 

ของประชาชน 
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มิติดานทุนมนุษย การปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลังคนทางดานดิจิทัลเปนงานตอเนื่องระยะยาว 

ดวยการพัฒนาทักษะของกําลังคนทางดานเทคโนโลยีดิจิ ทัลในระดับสูง (Advanced Digital Skill)  

เพ่ือใหสามารถผลิตกําลังคนทางดานดิจิทัลท่ีเพียงพอสอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 

ในระยะนี้ทักษะและวิชาชีพท่ีมุงตอบสนองการทํางานรูปแบบใหมจะเปนท่ีตองการมากข้ึน โดยเฉพาะกําลังคน

ท่ีเก่ียวของกับการสรางเครือขายของการประยุกตใชระบบอัตโนมัติและอุปกรณอัจฉริยะ ประเทศไทย 

จะมีระบบนิเวศของการทํางานรูปแบบใหม ท่ีอาศัยเทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Workplace Ecology) 

เปนแกนกลางสําคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางคุณคาใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคม 

โดยไมยึดติดกับสถานท่ีและเวลา (Mobility Workplace) มีการใชประโยชนรวมกันในรูปแบบของระบบ

เศรษฐกิจและสังคมแหงการแบงปน (Sharing Economy) รวมถึงมีกําลังคนรุนใหมท่ีมีทักษะดิจิทัลระดับสูง

และเปนทักษะเฉพาะดานท่ีผสมผสานองคความรู อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

มิติดานความเชื่อม่ัน มีกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเอ้ือตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะยาว

(10 ป) ประเทศไทยมีกฎหมาย/ระเบียบท่ีไมเปนอุปสรรคตอการคา การทําธุรกรรมดิจิทัล และตองมี 

การทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของระบบ

เศรษฐกิจโลกอยางแทจริง 

ระยะท่ี 4 (10-20 ป) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ี

พัฒนาแลวสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางย่ังยืน 

มิติดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา 

การแพรกระจายและการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิ ทัลของประชาชนทุกคน ทุกกลุม ทําใหประชาชนคุนเคย 

และใชเทคโนโลยีดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ทําใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเสมือนปจจัยท่ีหาในการใชชีวิตประจําวัน 

การดําเนินกิจกรรมทุกประเภท หากขาดเทคโนโลยีดิจิทัล การดําเนินงานตางๆ จะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง 

มิติดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจประเทศไทยเชือ่มโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการคา การผลิต การลงทุน หรือการจางงาน ทําใหประเทศไทยกาวขามรายได 

ปานกลางไปสูการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงทัดเทียมประเทศท่ีพัฒนาแลว  

มิติดานสังคม ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจากศูนยกลางไปยังชนบท 

เปนการพัฒนาความเจริญจากชนบทเขาสูศูนยกลาง ควบคูไปกับการสรางใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

ท่ีทันสมัยทัดเทียมประเทศท่ีเจริญแลว โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลจะมีเทคโนโลยีสมัยใหมมาแทนท่ี และ 

การใชงานจะถูกพัฒนาใหเปนบริการท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ซ่ึงการเขาถึงบริการ

จะสามารถทําได ทุก ท่ี ทุกเวลา ดวยอุปกรณอัจฉริยะท่ีหลากหลาย การใชบริการโครงขายดิจิ ทัล 

เพ่ือติดตอสื่อสารกับผูท่ีอยูหางไกลกันสามารถทําไดเสมือนกับเปนการสื่อสารแบบใกลตัว ขอมูลปริมาณ

มหาศาลถูกจัดเก็บในศูนยขอมูลหรือแหลงเก็บขอมูลท่ีกระจายอยูท่ัวบนเครือขาย เปรียบเสมือนกับขอมูล 

ท่ีจัดเก็บมีอยูทุกท่ีและสามารถเขาถึงไดแบบทันทีเม่ือตองการ 

มิติดานภาครัฐ การทํางานของภาครัฐท่ีหลอมรวมกันเสมือนเปนองคกรเดียวท่ีทํางาน 

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล รวดเร็ว โปรงใส เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยภาครัฐแปรเปลี่ยนไป 

เปนผูอํานวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยภาคเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการระหวาง

กัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล (Universal Design) ท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขาถึง
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บริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา โดยบทบาทของภาครัฐในอนาคตเปนผูกํากับดูแล

บริหารจัดการการใหบริการระหวางกันใหเกิดความเปนธรรม ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการปกครอง 

และบริหารบานเมืองโดยสมบูรณ นอกจากนี้จากความสําเร็จในการกาวเขาสูการเปน One Government 

ทําใหประเทศไทยเปนผูนําดานรัฐบาลดิจิทัลท้ังการบริหารจัดการภาครัฐและบริการประชาชนในภูมิภาค

อาเซียน 

มิติดานทุนมนุษย ดวยการเตรียมความพรอมในการสรางกําลังคนและการจางงานรูปแบบ

ใหมๆ ในระยะกอนหนา ประเทศไทยจะมีความพรอมและเปนหนึ่งในศูนยกลางดานกําลังคนดิจิทัลของภูมิภาค

อาเซียน ขณะเดียวกันดวยการเคลื่อนยายบุคลากรท่ีเปนไปอยางงายดายมากข้ึน กําลังคนดานดิจิทัลท่ีทํางาน 

ในประเทศไทยจะมีความหลากหลาย  

มิติดานความเชื่อม่ัน มีกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเอ้ือตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประเทศไทย

เปนประเทศตนแบบท่ีมีการพัฒนา ทบทวนกฎระเบียบ กติกาดานดิจิทัลอยางตอเนื่องจริงจังในภูมิภาคอาเซียน 

นอกจากนี้ การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาตามภูมิ

ทัศนดิจิ ทัลของประเทศได กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ท่ีสงเสริมซ่ึงกันและกัน 

เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาไดอยางชัดเจน และเปนแนวทางในการวางแผนงานเพ่ือดําเนินการตาม

ยุทธศาสตร ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2562, น.24) 
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5. พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: สรางคน สรางงาน  

สรางความเขมแข็งจากภายใน 

6. สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อม่ันในการลงทุน 

มีความม่ันคงปลอดภัย 

  โดยยุทธศาสตรท่ีมีความเก่ียวของและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานภาครัฐมากท่ีสุด

คือ ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล: โปรงใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยง

เปนหนึ่งเดียว หมายถึง การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

หนวยงานรัฐท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบจนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลอยาง

สมบูรณ ในลักษณะของการใหบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะท่ีอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีขับเคลื่อนโดยความ

ตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทาง

กายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา และในระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของเขา
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มาเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะ 

โดยเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล 

(Universal Design) ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการปกครอง 

การบริหารบานเมืองและเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ ดังนั้น  

ยุทธศาสตรท่ี 4 จึงเปนการมุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางานและการใหบริการภาครัฐ 

เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการทํางานและข้ันตอนการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองรวดเร็ว  

อํานวยความสะดวกใหผูใชบริการ สรางบริการของภาครัฐท่ีมีธรรมาภิบาล ผานระบบเชื่อมโยงขอมูล 

และสามารถใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

2.พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครฐัผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

  พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้  เปนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน

ดวยระบบดิจิทัล โดยเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศใหพระราชบัญญัติ 

การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ใชบังคับมีผลตั้งแตวันท่ี 23 พฤษภาคม 

2562 เปนตนไป โดยเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ นี้ ไดกําหนดกรอบแนวทางใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติ 

ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2562. น.57-65) 

  มาตรา 3  

“ดิจิทัล” หมายความวา เทคโนโลยีท่ีใชวิธีการนําสัญลักษณศูนยและหนึ่ง หรือสัญลักษณอ่ืน

มาแทนคาสิ่งท้ังปวง เพ่ือใชสรางหรือกอใหเกิดระบบตาง ๆ เพ่ือใหมนุษยใชประโยชน 

“รัฐบาลดิจิทัล” หมายความวา  การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน 

ภาครัฐและการบริการสาธารณะ  โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลภาครัฐและการทํางาน 

ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน ในการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณชน และสรางการ 

มีสวนรวมของทุกภาคสวน 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทอง ถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน รัฐสภา ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอัยการ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหนวยงานอิสระของรัฐ 

มาตรา 4 เพ่ือใหการบริหารงานภาครัฐและการจัดทําบริการสาธารณะเปนไปดวยความ

สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการใหบริการและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารงานและการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัล 

โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐและการทํางานใหมีความสอดคลองกันและเชื่อมโยง 

เขาดวยกันอยางม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  โดยมุงหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวย- 

ความสะดวกในการใหบริการและการเขาถึงของประชาชน  และในการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณะ 

และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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มาตรา 5 ใหมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือกําหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ 

และการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงาน 

ท่ีสอดคลองกันระหวางหนวยงานของรัฐ  และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดําเนินงานของประเทศ 

โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตรา 4  ยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติท่ีเก่ียวของ 

ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจเก่ียวของ

กันจัดทําระบบบูรณาการขอมูลดิจิทัลระหวางกัน  และกําหนดรายชื่อหนวยงานของรัฐท่ีตองเผยแพรขอมูล 

ท่ีศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐไวดวยได 

เม่ือมีการประกาศใชแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแลว  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามแผน

ดังกลาว และตองจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหนวยงานของรัฐใหสอดคลองกับแผน 

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  พรอมท้ังสงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกลาวใหสํานักงานทราบดวย 

มาตรา 8 ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐตามมาตรา 7 (2) อยางนอยตองประกอบดวย 

(1) การกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงาน 

ของรัฐ รวมถึงสิทธิและหนาท่ีของผูครอบครองหรือควบคุมขอมูลดังกลาวในทุกข้ันตอน  

(2) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลท่ีครบถวน  ตั้งแตการจัดทํา   

การจัดเก็บ  การจําแนกหมวดหมู  การประมวลผลหรือใชขอมูล  การปกปดหรือเปดเผยขอมูล  การตรวจสอบ 

และการทําลาย  

(3) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพขอมูล  เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง   

ครบถวน พรอมใชงาน เปนปจจุบัน  สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได รวมท้ังมีการวัดผล

การบริหารจัดการขอมูลเพ่ือใหหนวยงานของรัฐมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและตอยอดนวัตกรรมจากการใชขอมูลได 

(4) การกําหนดนโยบายหรือกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลท่ีชัดเจนและ 

มีระบบบริหารจัดการ  รวมท้ังมีมาตรการและหลักประกันในการคุมครองขอมูลท่ีอยูในความครอบครอง   

ใหมีความม่ันคงปลอดภัยและมิใหขอมูลสวนบุคคลถูกละเมิด  

(5) การจัดทําคําอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐ  เพ่ือใหทราบรายละเอียดเก่ียวกับ

โครงสรางของขอมูล  เนื้อหาสาระ  รูปแบบการจัดเก็บ  แหลงขอมูล  และสิทธิในการเขาถึงขอมูล 

  มาตรา 12 เพ่ือใหการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลเปนไปตาม

วัตถุประสงคตามมาตรา 4  และเกิดการบูรณาการรวมกัน  ใหหนวยงานของรัฐจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

ในระดับหนวยงาน  และดําเนินการดังตอไปนี้ใหเปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐตามมาตรา 8 

(1) จัดทําขอมูลตามภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล  โดยเปนขอมูลท่ีมีความสมบูรณ 

เชื่อถือได  และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความถูกตองและเปนปจจุบัน  สามารถแลกเปลี่ยนกับ 

หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนและนําไปประมวลผลตอไปได 

(2) จัดทํากระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน 

และการใหบริการประชาชน กระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลนั้น ตองทํางานรวมกันไดตามมาตรฐาน

ขอกําหนด  และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนด  เพ่ือใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยง

ระหวางหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนได  โดยมุงเนนถึงการอํานวยความสะดวกและการเขาถึงของประชาชน 

ท่ีเปนไปตามมาตรฐานและมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ   
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(3) จัดใหมีระบบการชําระเงินทางดิจิทัลอีกชองทางหนึ่ง กรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ หรือคาใชจายอ่ืนใดจากประชาชนจากการใหบริการ

ของหนวยงานของรัฐนั้น  และอาจตกลงกับหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนใหจัดเก็บเงินดังกลาวแทนได 

(4) จัดใหมีระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  เพ่ือประโยชนในการอํานวย 

ความสะดวกในการบริการประชาชน ซ่ึงมีมาตรฐานและแนวทางท่ีสอดคลองกันตามท่ีคณะกรรมการ 

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนด  

(5) จัดใหมีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเขาสูบริการดิจิทัลของ

หนวยงานของรัฐ  เพ่ือใหมีความพรอมใช นาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองจัดใหมีระบบ

ปองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอรตามกฎหมายวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร 

(6) จัดใหมีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถในการดําเนินงาน 

ดานการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลใหเปนไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(7) ใหมีการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน  นโยบาย  และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลของหนวยงานของรัฐ  โดยตองจัดใหมีการประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผน นโยบาย และแนวปฏิบัติดังกลาวดวย  ท้ังนี้ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

  มาตรา 17 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอมูลท่ีตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร

ของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ  โดยตองใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดอยางเสรี 

โดยไมเสียคาใชจาย  และสามารถนําไปเผยแพร ใชประโยชน หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ  

ได  ท้ังนี้  มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนด 

ซ่ึงตองเปนไปเพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึงขอมูล 

  ดังนั้น ประเด็นสําคัญท่ีหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติฯคือ 

1) การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลของหนวยงานใหสอดคลองตามแผนระดับชาติ 2) การจัดใหมีธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐเปนกรอบในการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงานภาครัฐ 3) การจัดทําขอมูลและบริการในรูปแบบ

ดิจิ ทัล (Digitization) 4) การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิ ทัล (Open Government Data) 

5) หนวยงานสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน Integration และมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง 

สนับสนุนเชื่อมโยงบริการดิจิทัลใหเกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ 

 

2.พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

พระราชบัญญั ติ คุ มครองส วนบุคคล (Personal Data Protection Act :  PDPA)  คือ

พระราชบัญ ญัติ คุ ม ครองข อ มูลส ว นบุ คคล  พ .ศ .  2562  ซ่ึ ง ได ประกาศในร าช กิจจานุ เ บ กษา 

เ ม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 โดยระบุใหองคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเก็บขอมูลสวนบุคคล 

ของประชาชน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ตองไมนําเอาขอมูลสวนตัวของบุคคลไปใชใน

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไมไดรับยินยอม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประสิทธิภาพ 

และเพ่ือใหมีมาตรการเยียวยาเจาของขอมูลสวนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ี 
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มีประสทธิภาพ ท้ังนี้ ขอมูลสวนบุคคล หมายรวมถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออม ไมวาจะเปนรูปแบบใด เชน บัตรประชาชน สําเนาบัตรหรือรูปแบบกระดาษ 

หรืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนตัวหนังสือ รูปภาพ หรือเสียง โดยครอบคลุมตั้งแต ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตร

ประชาชน เบอรโทรศัพท ท่ีอยู อีเมล นอกจากนี้ กฎหมายยังคุมครองไปถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว 

(Sensitive Data) เชน เชื้อชาติ เผาพันธุ ความ เห็นทางการเมือง ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ 

ประวัติอาชญากรรม ขอมูลทางดานสุขภาพ ขอมูลทางพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ เปนตน 

ซ่ึงในราชกิจจานุเบกษาไดใหคํานิยาม และระบุสาระสําคัญท่ีหนวยงานภาครัฐจําเปนตอง

ดําเนินการ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2562. น.52-76) 

มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ 

“ขอมูลสวนบุคคล”  หมายความวา  ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได

ไมวาทางตรงหรือทางออม  แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจ

เก่ียวกับการเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับ

การเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  ท้ังนี้  

บุคคลหรือนิติบุคคล ซ่ึงดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

  มาตรา 19 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอมไวกอนหรือในขณะนั้น  เวนแตบทบัญญัติแหงพระ 

ราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหกระทําได  

การขอความยินยอมตองทําโดยชัดแจง  เปนหนังสือหรือทําโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส   

เวนแตโดยสภาพไมอาจขอความยินยอมดวยวิธีการดังกลาวได  

ในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจง

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไปดวย และการขอความยินยอมนั้นตอง

แยกสวนออกจากขอความอ่ืนอยางชัดเจน  มีแบบหรือขอความท่ีเขาถึงไดงายและเขาใจได  รวมท้ังใชภาษาท่ี

อานงาย  และไมเปนการหลอกลวงหรือทําใหเจาของขอมูลสวกนบคุคลเขาใจผิดในวัตถุประสงคดังกลาว  ท้ังนี้  

คณะกรรมการจะใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลตามแบบและ

ขอความท่ีคณะ กรรมการประกาศกําหนดก็ได 

ในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองคํานึง 

อยางถึงท่ีสุดในความเปนอิสระของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการใหความยินยอม  ท้ังนี้ ในการเขาทําสัญญา 

ซ่ึงรวมถึงการใหบริการใด ๆ  ตองไมมีเง่ือนไขในการใหความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลท่ีไมมีความจําเปนหรือเก่ียวของสําหรับการเขาทําสัญญา ซ่ึงรวมถึงการใหบริการนั้น ๆ 

เจาของขอมูลสวนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเม่ือใดก็ไดโดยจะตองถอนความยินยอมได

งาย เชนเดียวกับการใหความยินยอม  เวนแตมีขอจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ี

ใหประโยชนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล  ท้ังนี้  การถอนความยินยอมยอมไมสงผลกระทบตอการเก็บรวบรวม  
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ใช  หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหความยินยอมไปแลวโดยชอบตามท่ีกําหนดไว

ในหมวดนี ้

ในกรณีท่ีการถอนความยินยอมสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด   

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น  

การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหมวดนี้  

ไมมีผลผูกพันเจาของขอมูลสวนบุคคล  และไมทําใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถทําการเก็บรวบรวม 

ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลได 

  มาตรา 21 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวกอนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวม ใช  หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีแตกตางไปจากวัตถุประสงคท่ีไดแจงไว 

ตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแต 

(1) ไดแจงวัตถุประสงคใหมนั้นใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบและไดรับความยินยอมกอน 

เก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยแลว 

(2) บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหกระทําได 

  มาตรา 24  หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยไมได

รับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล  เวนแต 

(1) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหต ุ

เพ่ือประโยชนสาธารณะ  หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซ่ึงไดจัดใหมีมาตรการปกปองท่ีเหมาะสม 

เพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล  ท้ังนี้  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(2) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต  รางกาย  หรือสุขภาพของบุคคล 

(3) เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญาหรือ 

เพ่ือใชในการดําเนินการตามคําขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทําสัญญานั้น 

(4) เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอํานาจรัฐท่ีไดมอบใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

(5) เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือ

ของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  เวนแตประโยชนดังกลาวมีความสําคัญนอยกวา

สิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

(6) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

  มาตรา 25 หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจาก 

แหลงอ่ืนท่ีไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

มาตรา 26 หามมิใหเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ  เผาพันธุ  ความคิดเห็น 

ทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวัติอาชญากรรม  ขอมูลสุขภาพ  

ความพิการ  ขอมูลสหภาพแรงงาน  ขอมูลพันธุกรรม  ขอมูลชีวภาพ  หรือขอมูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบตอเจาของ
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ขอมูลสวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจง

จากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

มาตรา 27 หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยไมไดรับ

ความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล  เวนแตเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไดโดยไดรับยกเวนไมตอง

ขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26 

  มาตรา 37 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันการสูญหาย  เขาถึง  

ใชเปลี่ยนแปลง  แกไข  หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ  และตองทบทวน 

มาตรการดังกลาวเม่ือมีความจําเปนหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามมาตรฐานข้ันต่ําท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(2) ในกรณีท่ีตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลตองดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหผูนั้นใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ 

(3) จัดใหมีระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลเม่ือพนกําหนด 

ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือท่ีไมเก่ียวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลนั้น  หรือตามท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ หรือท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดถอนความยินยอม 

เวนแต เ ก็บรักษาไว เ พ่ือวัตถุประสงคในการใช เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว 

เพ่ือวัตถุประสงคตามมาตรา 24 (1) หรือ (4) หรือมาตรา 26 (5)  (ก) หรือ (ข) การใชเพ่ือการกอตั้งสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรอง

ตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา 33 วรรคหา มาใชบังคับกับการลบ

หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลโดยอนุโลม 

(4) แจงเหตุการณละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสํานักงานโดยไมชักชาภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง 

นับแตทราบเหตุเทาท่ีจะสามารถกระทําได  เวนแตการละเมิดดังกลาวไมมีความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ในกรณีท่ีการละเมิดมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ใหแจงเหตุการณละเมิดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบพรอมกับแนวทางการเยียวยาโดยไมชักชาดวย 

ท้ังนี้  การแจงดังกลาวและขอยกเวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(5) ในกรณีท่ีเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 5 วรรคสอง ตองแตงตั้งตัวแทนของ 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนหนังสือซ่ึงตัวแทนตองอยูในราชอาณาจักรและตัวแทนตองไดรับมอบอํานาจให

กระทําการแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิดใด ๆ  ท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมใช  

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

  มาตรา 40 ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งท่ีไดรับ 

จากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเทานั้น  เวนแตคําสั่งนั้นขัดตอกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุมครองขอมูล 

สวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(2) จัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง   

ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ รวมท้ังแจงใหผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึน 

(3) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไว 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซ่ึงไมปฏิบัติตาม(1) 

สําหรับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใด ใหถือวาผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสําหรับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้น 

การดําเนินงานตามหนาท่ีของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีไดรับมอบหมายจาก 

ผูควบ คุมขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองจัดใหมีขอตกลงระหวางกัน 

เพ่ือควบคุมการดําเนินงานตามหนาท่ีของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา 41 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองจัดใหมีเจาหนาท่ี

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของตน  ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนหนวยงานของรัฐตามท่ี 

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(2) การดําเนินกิจกรรมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใน

การเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผย จําเปนตองตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลหรือระบบอยางสมํ่าเสมอ โดยเหตุท่ีมี

ขอมูลสวนบุคคลเปนจํานวนมากตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(3) กิจกรรมหลักของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 26 

ดังนั้น สิ่งท่ีหนวยงานตองเตรียมพรอมเพ่ือดําเนินการใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคล พ.ศ.2562 คือ การทํานโยบายความเปนสวนตัว (Privacy policy)  เพ่ือแจงเจาของขอมูลสวน

บุคคลถึงรายละเอียดและวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และบันทึกกิจกรรมการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคล โดยตองจัดใหมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการสูญหาย 

เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ เชน มีนโยบาย 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล มีการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนการเก็บ รวบรวม 

ใช หรือเปดเผย (Consent Management) มีการประเมินความเสี่ยงของขอมูลสวนบุคคล (Personal Data 

Risk Assessment) ดังนั้น การบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลจึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับทุกภาคสวนในองคกร

และจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท่ีดีจึงข้ึนอยูกับการกํากับดูแลของผูบริหารและการมีสวนรวมของบุคคลในองคกร การออกแบบกระบวนการ 

ท่ีมีการสอดแทรกมาตรการการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามมาตรการท่ีกําหนด รวมถึงการวิเคราะห ตรวจสอบ คนหาและกําจัดความเสี่ยง

ตอภัยคุกคามจากภายนอก   
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3.พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 

  ปจจุบันอินเทอรเน็ตเปนสวนสําคัญในชีวิต ในมิติตาง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การสื่อสาร

โทรคมนาคม การควบคุมดูแลโครงสรางพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ และการปองกันประเทศ โดยการเขาถึงระบบ

เครือขายสารสนเทศและอินเทอรเน็ตสามารถกระทําไดงาย มีความสะดวกมากข้ึน ในขณะเดียวกันทําใหเกิด

ความเสี่ยงตอการนําไปใชในทางท่ีผิดและเสี่ยงท่ีจะเกิดภัยคุกคามตอชีวิตเพ่ิมข้ึนอีกดวย เชน ภัยท่ีจะเกิดตอ

ระบบท่ีควบคุมดูแลการใชงานอินเทอรเน็ต เชน ไวรัสคอมพิวเตอร หรือภัยท่ีเกิดจากมิจฉาชีพท่ีใชอินเทอรเน็ต

ในการกออาชญากรรมและแสวงผลประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน มัลแวรเรียกคาไถ เปนตน ซ่ึงการคุกคาม

เหลานี้มีผลตอปฏิบัติงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และการดํารงชีวิตของประชาชน ท้ังในยามปกติและ 

ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน  

  พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ฉบับนี้จึงเปนการกํากับดูแล 

ดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพ่ือใหการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหมีมาตรการปองกัน รับมือ และความเสี่ยงจากภัยคุกคาม

ทางไซเบอรอันกระทบตอความม่ันคงของรัฐและความสงบเรียบรอย ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 

2562. น.20-42) 

มาตรา ๓  

“การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร”  หมายความวา  มาตรการหรือการดําเนินการท่ี

กําหนดข้ึนเพ่ือปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 

อันกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางทหาร และความสงบเรียบรอย 

ภายในประเทศ  

“ภัยคุกคามทางไซเบอร”  หมายความวา การกระทําหรือการดําเนินการใดๆ  โดยมิชอบ 

โดยใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมไมพึงประสงค โดยมุงหมายใหเกิดการประทุษราย 

ตอระบบ คอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  และเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึงท่ี 

จะกอใหเกิดความเสียหายหรือสงผลกระทบตอการทํางานของคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  หรือขอมูลอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 

“ไซเบอร”  หมายความรวมถึง  ขอมูลและการสื่อสารท่ีเกิดจากการใหบริการหรือการประยุกต 

ใชเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบอินเทอรเน็ต  หรือโครงขายโทรคมนาคม รวมท้ังการใหบริการโดยปกต ิ

ของดาวเทียมและระบบเครือขายท่ีคลายคลึงกัน ท่ีเชื่อมตอกันเปนการท่ัวไป 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคกรฝายนิติบัญญัติ  องคกรฝายตุลาการ  องคกรอิสระ องคการมหาชน  และหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 

“ประมวลแนวทางปฏิบัติ”  หมายความวา  ระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับ

ดูแลดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรกําหนด 

“เหตุการณท่ีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร” หมายความวา เหตุการณท่ีเกิดจาก 

การกระทําหรือการดําเนินการใดๆ ท่ีมิชอบซ่ึงกระทําการผานทางคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร 
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ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายหรือผลกระทบตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร  หรือความม่ันคงปลอดภัย 

ไซเบอรของคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับระบบ

คอมพิวเตอร 

“มาตรการท่ีใชแกปญหาเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร”  หมายความวา  การแกไข 

ปญหาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรโดยใชบุคลากร  กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยผานคอมพิวเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือบริการท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรใดๆ เพ่ือสรางความม่ันใจและเสริมสราง

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรของคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอร 

“โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ”  หมายความวา  คอมพิวเตอรหรือระบบ

คอมพิวเตอร ซ่ึงหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนใชในกิจการของตนท่ีเก่ียวของกับการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสรางพ้ืนฐาน 

อันเปนประโยชนสาธารณะ 

“หนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ”  หมายความวา หนวยงานของรัฐหรือ 

หนวยงานเอกชน  ซ่ึงมีภารกิจหรือใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ 

“หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน  

หรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีและอํานาจในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ 

หนวยงานของรฐัหรอืหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ 

  มาตรา 13 

(4) กําหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอรอันเปนขอกําหนดข้ันต่ําในการดําเนินการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร  สําหรับหนวยงาน

ของรัฐและหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ รวมท้ังกําหนดมาตรการในการประเมินความเสี่ยง 

การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร เม่ือมีภัยคุกคามทางไซเบอรหรือเหตุการณท่ีสงผลกระทบหรือ

อาจกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายอยางมีนัยสําคัญหรืออยางรายแรงตอระบบสารสนเทศของประเทศ  

เพ่ือใหการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

(5) กําหนดหนาท่ีของหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ  และหนาท่ี 

ของหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล  โดยอยางนอยตองกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล 

ตองกําหนดมาตรฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรของแตละหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐาน

สําคัญทางสารสนเทศและหนวยงานของรัฐ 

มาตรา 44 ใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล และหนวยงานโครงสราง

พ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศจัดทําประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรของแตละหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอรโดยเร็ว 

ประมวลแนวทางปฏิบัติดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรตามวรรคหนึ่ง อยางนอย 

ตองประกอบดวยเรื่อง  ดังตอไปนี้  
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(1) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร   

โดยผูตรวจประเมิน  ผูตรวจสอบภายใน  หรือผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก  อยางนอยปละหนึง่ครั้ง 

(2) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร 

  มาตรา ๕๘ ในกรณีท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรตอระบบสารสนเทศ 

ซ่ึงอยูในความดูแลรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศใด 

ใหหนวยงานนั้นดําเนินการตรวจสอบขอมูลท่ีเ ก่ียวของ ขอมูลคอมพิวเตอร  และระบบคอมพิวเตอร 

ของหนวยงานนั้น รวมถึงพฤติการณแวดลอมของตน เพ่ือประเมินวามีภัยคุกคามทางไซเบอรเกิดข้ึนหรือไม 

หากผลการตรวจสอบปรากฏวาเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรข้ึน  ใหดําเนินการปองกันรับมือ  

และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของหนวยงานนั้น  และแจงไปยังสํานักงานและหนวยงานควบคุมหรือกํากับ 

ดูแลของตนโดยเร็ว 

  มาตรา 60 การพิจารณาเพ่ือใชอํานาจในการปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร คณะกรรมการ 

จะกําหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร  โดยแบงออกเปนสามระดับ ดังตอไปนี้ 

(1) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับไมรายแรง  หมายถึง  ภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีมีความเสี่ยง 

อยางมีนัยสําคัญถึงระดับท่ีทําใหระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศหรือ 

การใหบริการของรัฐดอยประสิทธิภาพลง 

(2) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง หมายถึง ภัยคุกคามท่ีมีลักษณะการเพ่ิมข้ึนอยาง 

มีนัยสําคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอร  หรือขอมูลคอมพิวเตอร  โดยมุงหมายเพ่ือโจมตี

โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศและการโจมตีดังกลาว มีผลทําใหระบบคอมพิวเตอรหรือโครงสรางสําคัญ

ทางสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ ความม่ันคงของรัฐ 

ความสัมพันธระหวางประเทศ  การปองกันประเทศ  เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ หรือ

ความสงบเรียบรอยของประชาชนเสียหาย  จนไมสามารถทํางานหรือใหบริการได  

(3) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติ  หมายถึง  ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติ 

ท่ีมีลักษณะ  ดังตอไปนี้  

(ก) เปนภัยคุกคามทางไซเบอร ท่ีเกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 

ขอมูลคอมพิวเตอรในระดับท่ีสูงข้ึนกวาภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง  โดยสงผลกระทบรุนแรง 

ตอโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศของประเทศในลักษณะท่ีเปนวงกวาง  จนทําใหการทํางานของ

หนวยงานรัฐหรือการใหบริการของโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศท่ีใหกับประชาชนลมเหลวท้ังระบบ 

จนรัฐไมสามารถควบคุมการทํางานสวนกลางของระบบคอมพิวเตอรของรัฐได  หรือการใชมาตรการเยียวยา

ตามปกติในการแกไขปญหาภัยคุกคามไมสามารถแกไขปญหาไดและมีความเสี่ยงท่ีจะลุกลามไปยังโครงสราง

พ้ืนฐานสําคัญอ่ืนๆ  ของประเทศ  ซ่ึงอาจมีผลทําใหบุคคลจํานวนมากเสียชีวิตหรือระบบคอมพิวเตอร  

คอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอรจํานวนมากถูกทําลายเปนวงกวางในระดับประเทศ 

(ข) เปนภัยคุกคามทางไซเบอรอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน

หรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน

หรือมีการกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา  การรบหรือการสงคราม 
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ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพ่ือรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขตผลประโยชนของชาต ิ

การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  การคุมครอง

สิทธิเสรีภาพ  ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม  หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหาย 

จากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง  

  ดังนั้น เพ่ือปกปองระบบคอมพิวเตอรและโครงขายไอทีของโครงสรางสําคัญพ้ืนฐาน 

ทางสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ รวมท้ังบริการท่ีสําคัญของหนวยงานใหมีความม่ันคงปลอดภัยสามารถ

ใหบริการไดเปนปกติและหนวยงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางทันทวงที จึงกําหนด

แนวทาง คือ 1) กําหนดใหโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศมีมาตรฐานและมีแนวทางปฏิบัติในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร รวมท้ังดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และอินเทอรเน็ตมีความม่ันคงใชงานไดอยางตอเนื่อง 2) มีการเฝาระวังภัยคุกคามและมีแผนรับมือเพ่ือกูคืน

ระบบใหกลับมาทํางานไดตามปกติ 3) มีกําหนดมาตรการแผนบริหารความเสี่ยงโดยผูตรวจสอบภายใน 

4) การรวมมือและประสานงานกันกับภาคเอกชนแจงเตือนเม่ือมีภัยรายแรงท่ีทําใหการใหบริการท่ีสําคัญ 

ไมสามารถทํางานได 5) มีการทดสอบและมีการเก็บสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือปองกันแกไขปญหา 

การถูกเจาะโจมตีระบบและสามารถฟนตัวกลับมาใชงานไดตามปกติไดอยางรวดเร็ว 

4.พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 เปนกฎหมายกลางท่ีรองรับ

สถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหมีผลผูกพันและใชบังคับไดตามกฎหมาย มีหลักการ คือ การทํา

ใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีผลทางกฎหมายเทียบเทาการใชกระดาษ  โดยใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลาง 

ท่ีไมระบุเฉพาะเจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง และรองรับพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2544. น.27-35) 

 มาตรา 4 

“ธุรกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชย หรือใน

การดําเนินงานของรัฐตามท่ีกําหนดในหมวด 4 

“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็ก 

ไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง

แมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ธุรกรรมท่ีกระทําข้ึนโดยใชวิธีการอิเล็กทรอนิกส

ท้ังหมดหรือแตบางสวน 

“ขอความ” หมายความวา เรื่องราว หรือขอเท็จจริง ไมวาจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร 

ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีสื่อความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ 
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“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข 

โทรพิมพ หรือโทรสาร 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอ่ืนใด 

ท่ีสรางข้ึนใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึงนํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสดงความสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือระบุตัวบุคคลผู เปนเจาของลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพ่ือแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูล

อิเล็กทรอนิกสนั้น 

“ระบบขอมูล” หมายความวา กระบวนการประมวลผลดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ

สราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

“การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานท่ีกําหนดไวลวงหนา 

“ผูสงขอมูล” หมายความวา บุคคลซ่ึงเปนผูสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสกอนจะมีการเก็บ

รักษาขอมูลเพ่ือสงไปตามวิธีการท่ีผูนั้นกําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย

ตนเอง หรือมีการสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได  ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลท่ีเปน

สื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“ผูรับขอมูล” หมายความวา บุคคลซ่ึงผูสงขอมูลประสงคจะสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสให 

และไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลท่ีเปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“บุคคลท่ีเปนสื่อกลาง” หมายความวา บุคคลซ่ึงกระทําการในนามผูอ่ืนในการสง รับ หรือเก็บ

รักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอ่ืนท่ีเก่ียวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“ใบรับรอง” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอ่ืนใด ซ่ึงยืนยันความเชื่อมโยง

ระหวางเจาของลายมือชื่อกับขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

“เจาของลายมือชื่อ” หมายความวา ผูซ่ึงถือขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

และสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 

“คูกรณีท่ีเก่ียวของ” หมายความวา ผูซ่ึงอาจกระทําการใดๆ โดยข้ึนอยูกับใบรับรองหรือ

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือ 

พระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดําเนินงาน 

ของรัฐไมวาในการใดๆ 
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มาตรา 7  หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด 

เพียงเพราะเหตุท่ีขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 8  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 9 ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหการใดตองทํา

เปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความข้ึนเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ท่ีสามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทําเปนหนังสือ 

มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว 

  มาตรา 9  ในกรณีท่ีบุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

มีการลงลายมือชื่อแลว ถา 

(1) ใชวิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อ

รับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นวาเปนของตน และ 

(2) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการท่ีเชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสรางหรือสง

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี 

   มาตรา 10  ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหนําเสนอหรือเก็บรักษาขอความใดในสภาพท่ีเปนมา

แตเดิมอยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

ใหถือวาไดมีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลว 

(1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการท่ีเชื่อถือไดในการรักษาความถูกตองของขอความตั้งแต

การสรางขอความเสร็จสมบูรณ และ 

(2) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได 

ความถูกตองของขอความตาม (1) ใหพิจารณาถึงความครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงใด

ของขอความ เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดตามปกต ิ

ในการติดตอสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซ่ึงไมมีผลตอความถูกตองของขอความนั้น 

มาตรา 21  ในกรณีปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเองวาขอมูล

อิเล็กทรอนิกสท่ีผูรับขอมูลไดรับเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคท่ีผูสงขอมูลและผูรับขอมูลไดตกลงหรือระบุไว

ในมาตรฐานซ่ึงใชบังคับอยู ใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสงไปนั้นไดเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิค

ท้ังหมดแลว 

มาตรา 25  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดท่ีไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีกําหนดใน

พระราชกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการท่ีเชื่อถือได 

มาตรา 26  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือได 

(1) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยงไปยังเจาของลายมือชื่อ 

โดยไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใตสภาพท่ีนํามาใช 

(2) ในขณะสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

อยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 
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(3) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาท่ีไดสรางข้ึนสามารถ

จะตรวจพบได และ 

(4) ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปเพ่ือรับรองความ

ครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความนั้นสามารถตรวจพบไดนับแต

เวลาท่ีลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเปนการจํากัดวาไมมีวิธีการอ่ืนใดท่ีแสดงไดวาเปนลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเก่ียวกับความไมนาเชื่อถือของลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 28  ในกรณีท่ีการใหบริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหมี

ผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อ ผูใหบริการออกใบรับรองตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีตนไดแสดงไว 

(2) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและความสมบูรณของการแสดง

สาระสําคัญท้ังหมดท่ีตนไดกระทําเก่ียวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการกําหนดใน

ใบรับรอง 

(3) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีท่ีเก่ียวของสามารถตรวจสอบขอเท็จจริง

ในการแสดงสาระสําคัญท้ังหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การระบผุูใหบริการออกใบรับรอง 

(ข) เจาของลายมือชื่อซ่ึงระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง 

(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลใชไดในขณะหรือกอนท่ีมีการออก

ใบรับรอง 

(4) จัดใหมีวิธีการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีท่ีเก่ียวของสามารถตรวจสอบกรณีดังตอไปนี้ 

จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 

(ก) วิธีการท่ีใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ 

(ข) ขอจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงคและคุณคาท่ีมีการนําขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง 

(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชไดและไมสูญหาย ถูกทําลาย 

ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(ง) ขอจํากัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดท่ีผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุไว 

(จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือชื่อสงคําบอกกลาวเม่ือมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒) 

(ฉ) การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองท่ีทันการ 

(5) ในกรณีท่ีมีบริการตาม (4) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการท่ีใหเจาของลายมือชื่อสามารถแจง

ไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามมาตรา 27 (2) และในกรณีท่ีมีบริการตาม (4) (ฉ) บริการนั้นตองสามารถเพิก

ถอนใบรับรองไดทันการ 
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(6) ใชระบบ วิธีการ และบุคลาการท่ีเชื่อถือไดในการใหบริการ 

และเพ่ิมเติมแกไขในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2562, น.204) 

  มาตรา 3 ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “การพิสูจนและยืนยันตัวตน” และคําวา “ระบบการพิสูจน

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” ระหวางบทนิยามคําวา “ระบบขอมูล” และคําวา “ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติ” นมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 ซ่ึงแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 

  ““การพิสูจนและยืนยันตัวตน” หมายความวา กระบวนการพิสูจนและยืนยันความถูกตอง

ของตัวบุคคล 

  “ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความวา เครือขายทางอิเล็กทรอนิกสท่ี

เชื่อมโยงขอมูลระหวางบุคคลใดๆ หรือหนวยงานของรัฐเพ่ือประโยชนในการพิสูจนและยืนยันตัวตนและการทํา

ธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการพิสูจนและยืนยันตัวตน” 

  มาตรา 34/3 การพิสูจนและยืนยันตัวตนของบุคคลอาจกระทําผานระบบการพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได  

  ขอกําหนดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนแนวทางใหหนวยงานท่ีดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสจําเปนตองศึกษา เพ่ือกํากับและควบคุมใหการดําเนินธุรกรรมเปนไปอยางถูกตอง 

มีความนาเชื่อถือและปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งนําไปใชในการใชงานระบบสารสนเทศ ระบบเปดเผยขอมูล

ภาครัฐ ระบบงานสารบรรณและการลงนามอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงตองมีการวางระบบการพิสูจนตัวตนและการลง

ลายมือชื่ออยางถูกตอง 

5.แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 

  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือรองรับการดําเนินงาน

ปรับเปลี่ ยนกระบวนการใหบริการและการทํางานของภาครัฐ ใหสอดคลอง กับยุทธศาสตรชาติ 

โดยมีวัตถุประสงคใชเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 และดําเนินการปรับเปลี่ยน

สูการเปนองคกรดิจิ ทัลอยางเต็มรูปแบบ  โดยมีวัตถุประสงค  ดั งนี้  (ร างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิ ทัล 

ของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 ฉบับนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี, 2564, น.11) 

  1.เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

  2.เพ่ือใหมีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการท่ีชัดเจน มุงสูจุดหมายเดียวกัน  

3.เพ่ือกําหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลท่ีสําคัญ สําหรับกําหนดประเด็น 

   แผนบูรณาการประจําปงบประมาณ 

4.เพ่ือกําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นท่ีเก่ียวของ 

  พรอมกรอบงบประมาณในการดําเนินงาน  
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5.เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

 วิสัยทัศนของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 

  “ รัฐบาลดิจิทัล เปดเผย เชื่อมโยง และรวมกันสรางบริการท่ีมีคุณคาใหประชาชน” 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 มีกรอบโครงสรางระบบนิเวศการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีองคประกอบท่ีเชื่อมโยงกัน 7 องคประกอบ คือ (รางแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 ฉบับนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี, 2564, น.45-49) 

1.การพัฒนาท่ีเปนพ้ืนฐาน (Foundation)  

เปนการพัฒนาพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไดแก การพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครับ การกําหนดแนวทางและปรับแกกฎระเบียบท่ีเก่ียวของท่ีเอ้ือตอการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท่ีจําเปนใชงานรวมกัน อาทิเชน ระบบคลาวดและศูนยขอมูลภาครัฐ การจัดทํามาตรฐานเพ่ือใหการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยมีมาตรฐานความปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยง และบูรณาการขอมูล 

และการใหบริการรวมกันได เชน กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governence) มาตรฐานขอมูลเปด

ภาครัฐ (Open Data) 

2. การพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation) 

เปนการพัฒนาชองทางเพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชน สถาบันวิจัย นักวิจัยจากหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวม 

ในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการและการทํางานของหนวยงานภาครัฐ  

3.การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ((Digital Platform) 

เปนการพัฒนาแพลตฟอรมกลางสําหรับสนับสนุนการทํางานของหนวยงานภาครัฐ 

เพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและการใหบริการภาครัฐ

แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 แพลตฟอรมกลางสนับสนุนการทํางานภาครัฐ (Back Office) เปนการพัฒนา

แพลตฟอรมสําหรับการทํางานและการบริหารงานภายในหนวยงานภาครัฐ รวมถึงแพลตฟอรมสําหรับ 

การวางแผนงานและการกํากับการทํางานของหนวยงานภาครัฐ เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 (e-saraban) ระบบการจัดซ้ืออิเล็กทรอนิกส (e-Procurement) หรือระบบการวางแผนทรัพยากรภาครัฐ 

(ERP)ซ่ึงรับผิดชอบการพัฒนาโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(สพร.) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) และกรมบัญชีกลาง 

3.2 แพลตฟอรมกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Exchange Platform) 

เปนแพลตฟอรมสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการ และการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เชน ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Government Data 

Exchange Center: GDX) ระบบสารสนเทศเชื่อมตอฐานขอมูลประชาชน (Linkage Center) เปนตน 

โดยการพัฒนาแพลตฟอรมการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐจะะชวยลดการเรียกสําเนา 
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3.3 แพลตฟอรมกลางสนับสนุนบริการภาครัฐ (Common Platform) เปนการพัฒนา 

ชองทางการรับบริการภาครัฐสําหรับประชาชนและภาคธุรกิจในรูปแบบของการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ในลักษณะของ End - to - End service process โดยมีการพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตน (Digital 

ID & Signature) ซ่ึงรับผิดชอบโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) สํานักงานพัฒนาธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Open 

Data Platform) ท่ีรับผิดชอบโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 

4. การใหบริการประชาชนผานแพลตฟอรมกลาง บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Customer 

Experience via End - to - End Services) 

เปนการพัฒนาแพลตฟอรมกลางสําหรับการใหบริการประชาชนภาคธุรกิจและชาวตางชาติ 

การใหบริการขอมูลเปดภาครัฐเพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจเขาถึงขอมูลภาครัฐ และสงเสริมการมีสวนรวม

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียด คือ 

4.1 ชองทางการใหบริการประชาชน (Citizen Portal) เปนการใหบริการสําหรับประชาชน

แบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงจะเปนการรวมบริการสําหรับประชาชนท่ีจําเปนมารวมไวท่ีแพลตฟอรมกลาง เพ่ืออํานวย

ความสะดวก และลดข้ันตอนการเขารับบริการของประชาชน รวมไปถึงการลด หรือยกเลิกการเรียกเก็บสําเนา

เอกสารของประชาชนในการเขารับบริการของภาครัฐ ซ่ึงรับผิดชอบโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และกระทรวงการคลัง 

4.2 ชองทางการรับคําขออนุญาต เพ่ืออํานวยความสะดวกใหภาคธุรกิจ (Business Portal) 

เปนการมุงเนนการใหบริการกับภาคธุรกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขารับบริการ

ภาครัฐ โดยจะชวยลดข้ันตอนการออกใบอนุญาตท่ีไมความซับซอน และเก่ียวของกับหลายหนวยงาน เพ่ือทําให

สามารถลดระยะเวลา และตนทุนในการดําเนินการของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ซ่ึงรับผิดชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 

และหนวยบริการท่ีเก่ียวของ 

4.3  ชองทางการใหบริการชาวตางชาติ  (Foreigner Portal) เปนการพัฒนาชองทาง 

การใหบริการสําหรับชาวตางชาติ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการทองเท่ียวและการประกอบอาชีพ 

ในประเทศไทย ซ่ึงรับผิดชอบโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และสานักงานตรวจคนเขาเมือง 

5.การปรับกระบวนการใหบริการภาครัฐ (Core Service Processes) 

เปนการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการพัฒนาแพลตฟอรมกลางและการใหบริการภาครัฐ 

โดยการดําเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการใหบริการภาครัฐจากการทํางานแบบแอนะล็อกหรือ

ก่ึงดิจิทัล ใหเปนการทํางานและการใหบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงเปนบทบาทสําคัญ

ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ในการขับเคลื่อน 

6. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 

เปนการสนับสนุนใหภาครัฐนําขอมูล ท่ีมีการรวบรวมจากการทํางานและการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงานมาวิเคราะห เ พ่ือปรับปรุงบริการภาครัฐ และพัฒนานโยบายท่ีสอดคลองกับลักษณะ 
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ของความตองการของผูรับบริการ (Customer Centric) ท้ังประชาชนและภาคธุรกิจ โดยแบงออกเปน 

 2 ระบบ ประกอบดวย 

6.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เปนระบบสําหรับ

ติดตามการใชงบประมาณภาครัฐ ความคืบหนา และผลการดําเนินงานตามท่ีไดมีการกําหนดไวตามแผนปฏิบัติ

การ รวมถึงนโยบายและแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

6.2 การจัดทําและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data and Analytics) เปนการนําเขา

ขอมูลจากการใหบริการประชาชน รวมท้ังขอมูลจากการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ท่ีไดมีการรายงานผาน

ระบบ GFMIS มาจัดทําชุดขอมูลขนาดใหญและวิเคราะหขอมูลภาครัฐ ผานระบบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

ซ่ึงจะชวยใหนําผลการวิเคราะหมาพัฒนาบริการสําหรับประชาชน และการพัฒนานโยบายภาครัฐท่ีมีความ

สอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ซ่ึงการพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลภาครัฐ 

รับผิดชอบโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 

7. ภาคีรวมดําเนินการ (Partners/Owners) 

การดําเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามสถาปตยกรรมและระบบนิเวศของการพัฒนารัฐบาล 

ดิจิทัลนี้จะไมสามารถดําเนินการได หากขาดหนวยงานภาคี ไดแก กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

กระทรวงการคลงั สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

  ดังนั้น ในการวางแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตอจากนี้ จําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานตองมี

แปลงขอมูลตางๆ จากระบบแอนะล็อคเปนระบบดิจิทัล ท้ังรูปแบบการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล การ

วิเคราะหขอมูล กระบวนการทํางาน ตลอดจนการใหบริการ โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขา

รวมในการจัดระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน

สูงสุด 

6.มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2557 

  เรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดมีหลักเกณฑ 

และขอปฏิบัติ ท่ีปรากฎในประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร พ.ศ.  2557  

ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นร 005/ว156 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563 

เรื่ องการประชุมผ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิกส  โดยมี เนื้ อหาสาระสํ า คัญใหหนวยงานมีการจัดประชุม 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.2557 ซ่ึงในประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2557, น.12-13) 



33 
 

ขอ 3  

“ความม่ันคงปลอดภัย” หมายความวา การธํารงไว ซ่ึ งความลับ (confidentiality) 

ความถูกตองครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability) ของระบบควบคุมการประชุม 

รวมท้ังคุณสมบัติอ่ืน ไดแก ความถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การหามปฏิเสธ

ความรับผิด (non-repudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability) ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของหรือ

เกิดจากการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

“สื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา สื่อบันทึกขอมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ท่ีใชวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกสโดยการประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใด ในลักษณะ

คลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเก่ียวของ

กับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 

“ระบบควบคุมการประชมุ” หมายความวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ/หรืออุปกรณ 

สื่อสารอิเล็กทรอนิกสใด ๆ ท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย และมีการสื่อสารขอมูล 

กันโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพ่ือใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึง

และใชงานสําหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดไมวาจะเปนการประชุมดวยเสียงหรือท้ังเสียงและภาพ 

“การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมี

การประชุมท่ีกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยผูรวมประชุมอยางนอยหนึ่งในสามขององคประชุม ตองอยูในท่ี

ประชุมแหงเดียวกัน และผูรวมประชุมท้ังหมดตองอยูในราชอาณาจักรขณะท่ีมีการประชุม แมจะมิไดอยูใน

สถานท่ีเดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ขอ 5 ระบบควบคุมการประชุมตามขอ 4 อยางนอยจะตองมีองคประกอบพ้ืนฐานของ 

การทํางาน ดังนี้ 

(1) ทําใหผูรวมประชุมสามารถสื่อสารถึงกันไดดวยเสียงหรือท้ังเสียงและภาพโดยผาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม ท้ังประเภทท่ีใชสายและไรสาย เชน เครือขายโทรศัพท

เครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรหรือแลน (Local Area Network : LAN) เครือขายบริการสื่อสาร 

รวมระบบดิจิทัลหรือไอเอสดีเอ็น (Integrated Services Digital Network : ISDN หรือเครือขายแบบ Wide 

Area Network : WAN) เครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายไมโครเวฟ เครือขายวิทยุโทรคมนาคมเครือขาย 

การสื่อสารโดยใชดาวเทียม เปนตน 

(2) เชื่อมโยงสถานท่ีประชุมตั้งแตสองแหงข้ึนไปเขาดวยกัน 

(3) ทําใหผูรวมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธกันไดสองทาง 

(4) มีอุปกรณนําเขาขอมูลจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและ/หรือการโทรคมนาคม เชน โทรศัพท กลองโทรทัศน ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร

เครื่องกราดภาพ เปนตน 

(5) มีอุปกรณเพ่ือทําหนาท่ีเชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือท้ังเสียงและภาพท่ีเหมาะสม

กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม ท่ีเอ้ืออํานวยตอการรับชมและรับฟงของ 

ผูรวมประชุมแลวแตกรณี 
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ขอกําหนดแนบทายประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ขอ 1 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภาพของผูรวม 

ประชุมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) มีเทคโนโลยีหรือมาตรการปองกันมิใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเกิดข้ึนกับขอมูลนั้น 

เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดตามปกติในการติดตอสื่อสาร 

การเก็บรักษา หรือการแสดงซ่ึงไมมีผลตอความหมายของขอมูลนั้น เพ่ือใหสามารถยืนยันไดวาไดใชวิธีการ 

ท่ีเชื่อถือไดในการรักษาความถูกตองของขอมูลตั้งแตการสรางจนเสร็จสมบูรณและสามารถแสดงขอมูลนั้น 

ในภายหลังได 

(2) ในกรณีท่ีมีการบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภาพดวยระบบควบคุมการประชุมใหมีวิธีการท่ี 

เชื่อถือไดในการระบุตัวตนผูท่ีเก่ียวของกับระบบควบคุมการประชุม เพ่ือใหสามารถยืนยันไดวาขอมูลท่ีไดบันทึก

ไวไดดําเนินการโดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทานั้น โดยอยางนอยตองครอบคลุมเรื่อง ดังตอไปนี้ 

(1) การระบุตัวตน (Identification) 

(2) การยืนยันตัวตน (Authentication) 

(3) การอนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึง (Authorization) 

(4) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา (Accountability) 

ขอ 2 ในการบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดจากระบบควบคุมการประชุม 

ตองมีการกําหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการบันทึกขอมูลดังกลาว เพ่ือใหสามารถทราบขอมูล

เก่ียวกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ 

ระยะเวลา หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น นอกจากนี้ ในการเก็บรักษา

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตองใชวิธีการท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยดวยวิธีการท่ีเชื่อถือไดดังตอไปนี้ 

(1) เก็บในสื่อ (Media) ท่ีสามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง (Integrity) และระบุตัว

บุคคล (Identification) ท่ีเขาถึงสื่อดังกลาวได 

(2) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลท่ีจัดเก็บ และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง

ขอมูลดังกลาว เพ่ือรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล และไมใหท้ังผูควบคุมระบบและผูดูแลระบบสามารถแกไข

ขอมูลท่ีเก็บรักษาไว เชน การเก็บไวใน Centralized Log Server หรือการทํา Data Archiving หรือทํา Data 

Hashing เปนตน เวนแต ผูมีหนาท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีไดรับอนุญาตใหสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได เชน  

ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร (IT Auditor) หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย เปนตน 

(3) เพ่ือใหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริง ตองตั้ง 

นาฬิกาของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล 

7.พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2563 

  จากมาตรการรักษาระยะหางทางสังคมเพ่ือการควบคุมการแพรระบาดของโรครายแรง 

ทําใหรูปแบบการทํางานมีการปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีถูกนํามาใชประโยชนเพ่ือการอํานวยความสะดวกในการ
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ปฏิบัติงาน ซ่ึงไดมีพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2563 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้  

(ราชกิจจานุเบกษา, 2563, น.20-22) 

มาตรา 4 

“การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  การประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติใหตอง 

มีการประชุมท่ีไดกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  โดยผูรวมประชุมมิไดอยูในสถานท่ีเดียวกันและสามารถ 

ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

“ผูรวมประชุม”  หมายความวา  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ กรรมการ   

อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลอ่ืน 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด  และใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงตองชี้แจงแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการ   

คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลนั้นดวย 

มาตรา 7 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง 

ปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 8 การสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  จะสงโดยจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกสก็ได  ในการนี้  ผูมีหนาท่ีจัดการประชุมตองจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร 

ประกอบการประชุมไวเปนหลักฐาน  โดยจะจัดเก็บในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได  

มาตรา 9 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ผูมีหนาท่ีจัดการประชุมตอง  

(1) จัดใหผูรวมประชุมแสดงตนเพ่ือรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกอนรวมการประชุม  

(2) จัดใหผูรวมประชุมสามารถลงคะแนนได  ท้ังการลงคะแนนโดยเปดเผยและการลงคะแนนลับ 

(3) จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ 

(4) จัดใหมีการบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภาพ  แลวแตกรณี ของผูรวมประชุมทุกคนตลอด

ระยะเวลาท่ีมีการประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส  เวนแตเปนการประชุมลับ  

(5) จัดเก็บขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกสของผูรวมประชุมทุกคนไวเปนหลักฐาน 

ขอมูลตาม  (4)  และ (5)  ใหถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการประชุม 

มาตรา 11 ใหถือวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฎหนดนี้เปนการประชุม 

โดยชอบดวยกฎหมาย  และหามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฎหนดนี้ เปนพยาน 

หลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายท้ังในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใดเพียงเพราะเหตุวาเปน

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

  ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามวิถีใหม (New Normal) จึงมีความจําเปนท่ีหนวยงานตองปรับ

วิธีการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณ และใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การปรับปรุงหอง

ประชุมใหมีความทันสมัยรองรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และการจัดหาเครื่องมือ รวมท้ังซอฟทแวร

สําหรับการจัดประชุมออนไลนเปนแผนงานท่ีตองดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ในการจัดหา

ซอฟทแวรท่ีจะมาใชสนับสนุนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองมีมาตรฐานและมีความม่ันคงปลอดภัย 

ดานสารสนเทศดวย 



 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับที่ 4 (พ.ศ .2562 - 2564) 

 

  แผนแมบทเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 – 2564 ไดกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ดาน เพ่ือนําสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 – พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม และมี

ความม่ันคงปลอดภัย 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 – นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการ

ใหบริการ ตลอดจนการตัดสินใจของผูบริหาร และบริหารจัดการระบบสารสนเทศอยางมีธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 - พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการทํางาน 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 – พัฒนาเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลองคความรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ แนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ศูนยสารสนเทศ ไดมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีดิจิทัล 

ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 – 2564 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  ผลการสํารวจความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 

2563 จากการสํารวจของ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) จํานวน 1,926 

หนวยงาน มีการตอบกลับท้ังสิ้น 1,850 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 96.05 แบงเปนหนวยงานระดับกรม 292 

หนวยงาน คิดเปนรอยละ 92.70 โดยภาพรวมคะแนนระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของสํานักงาน กปร. 

และคะแนนตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานภายใตตนสังกัดและคะแนนเฉลี่ย

หนวยงานในระดับเดียวกันสํานักงาน กปร. จัดลําดับโดยรวมอยูในกลุม High (กลุมหนวยงานท่ีมีความโดด

เดนดานระดับความพรอมดิจิทัลปานกลางถึงสูง) คะแนนโดยรวมรอยละ 71.47 (สูงกวาระดับคะแนนเฉลี่ย

หนวยงานระดับกรม) ระดับความพรอมการพัฒนาดานดิจิทัล 3 Defined คะแนนเฉลี่ยหนวยงานระดับกรม

ในกลุมเดียวกัน รอยละ 62.06 คะแนนเฉลี่ยหนวยงานระดับกรมภายใตกระทรวงตนสังกัด รอยละ 63.55 
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ผลสํารวจคะแนนระดับความพรอมดิจิ ทัลรายตัวชี้วัด (6 Pilla) และตัวชี้วัดยอย  

(Sub-Pilla) ตัวชี้วัดท่ีโดดเดนท่ีสุด คือ Pilla  3 : บริการภาครัฐ (Public Services) ลําดับถัดมา คือ Pilla  5 

: โครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) และ

ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ําสุด คือ Pilla  6 : เทคโนโลยีดิจิ ทัลและการนําไปใช (Digital Technological 

Practices)  
 

 

นอกจากนี้ ขอเสนอแนะสําหรับดําเนินการระยะตอไป 1) ควรพัฒนา E_Dicision making 

ใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการลงมติท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบริการของหนวยงาน หรือใหภาคเอกชน 

ภาคประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําบริการความรวมมือระหวางองคกร   2)  ควรพัฒนาดาน 

Communication ไดแก พัฒนาชองทางการสื่อสารท่ีเปนดิจิทัลท้ังภายในภายนอกองคกรใหมีมากกวา 1 

ชองทาง พัฒนาดานการประชุมผานชองทางดิจิทัลมากกวา 1 ชองทาง พัฒนาแพลตฟอรมท่ีใชในการสื่อสาร

กับการทํางานใหเปนชนิดเดียวกัน ใหนํา Automation มาลดกระบวนการทํางานในดานจัดซ้ือจัดจาง  
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ดานความปลอดภัยและความม่ันคง และดานประชาสัมพันธ 3) ยกระดับหนวยงานดาน Data Management  

ไดแก อัพเดทขอมูลใหเปนแบบ Realtime การเก็บขอมูลบน Data warehouse การวิเคราะหขอมูล 

ในลักษณะ Prescriptive Analytic 4) ควรพัฒนาการเก็บขอมูลในรูปแบบเชิงโครงสรางขนาดใหญ 

พัฒนาการวิเคราะหขอมูลผานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร และพัฒนา Data Security Platform 

เพ่ือใชในการบริหารความปลอดภัยของขอมูลและความนาเชื่อถือในการทํางาน 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2562-2564 สวนใหญสามารถ

ดําเนินงานไดตามแผน โดย  

ในป 2562 มีการนําเสนอรางแผนแมบทเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562-2564 

ใหคณะทํางานฯ พิจารณาเห็นชอบและเสนอให เลขาธิการ กปร.ในฐานะผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงภาครัฐระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) เห็นชอบและนําไปใชเปน

แนวปฏิบัติ ท้ังนี้ ศูนยสารสนเทศไดนําแผนแมบทเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562-2564 มาใชเปน

กรอบในการดําเนินงาน โดยมีการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร ไดแก งานพัฒนาระบบบริหาร

จัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและระบบติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (ระบบฐานขอมูลกลาง) งานพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ งานวิจัยของศูนยศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การรวบรวมพระราชดําริ รูปภาพท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริและจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศ การรวบรวมและปรับปรุงเนื้อหาเก่ียวกับ

หลักการทรงงาน การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายในศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสําคัญ 

ไดแก การทดสอบนําเขาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุเพ่ือพระราชทานและปจจัยการผลิตของศูนยศึกษา

การพัฒนาฯ การจัดทําแอนนิเมชั่นการตูนองคความรูตามแนวพระราชดําริ นอกจากนี้ มีการจัดโครงการ

อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาท่ี กปร.และศูนยศึกษาฯ จํานวน 2 หลักสูตร คือ (1) Advanced 

Pivot Table and Pivot Chat with Ms Excel 2016 และ Ms Excel PowerBI Bussiness Intelligence 

(2) Infotraphic with Powerpoint โครงการอบรมหลักสูตรการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศของ

สํานักงาน กปร. 2 หลักสูตร คือ (1) การใชงานระบบภูมิสารสนเทศ (2) การใชงานระบบ eProject ในสวน

ของระบบซอฟแวร มีการปรับปรุงเว็บไซต การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลตางๆ จํานวน 7 ระบบ  

มีการดําเนินงานไดตามแผนงาน ในสวนของฮารดแวรและเน็ตเวิรค มีการดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายและอุปกรณเครือขาย โครงการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

การจัดซ้ือ Antivirus การบํารุงรักษาหอง Server Room ซ่ึงมีการดําเนินงานตามแผนงาน 

ในป 2563 สวนใหญมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตอเนื่อง แตเนื่องจากเกิด

สถานการณวิกฤตของการแพรระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ทําใหสวนราชการถูกเรียกคืนงบประมาณท่ียัง

ไมไดกอหนี้ผูกพัน และศูนยสารสนเทศถูกเรียกคืนงบประมาณดานการฝกอบรม เพ่ือนํางบประมาณไปใชใน

การชวยเหลือและเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงสงผลกระทบตอ

แผนพัฒนาบุคลากร ทําใหไมสามารถจัดฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกเจาหนาท่ีตามแผนงานท่ี
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กําหนดไวได นอกจากนี้ ในชวงการแพรระบาดของโรค ศูนยสารสนเทศไดจัดทําแผนแตรียมความพรอม

สําหรับการทํางานนอกสถานท่ี (Work from Home) ซ่ึงไดมีการอนุมัติการใชแผนเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 

2563 ทําใหสํานักงาน กปร มีคูมือในการทํางานนอกสถานท่ีผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และเจาหนาท่ีสามารถ

ศึกษาวิธีการและปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

 ในป 2564 มีการวางแผนดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ท่ีสนับสนุน 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและการใหบริการภาครัฐ (Digital Transformation) ใหสอดคลองกับ

บริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังแผนยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีการ

ปรับปรุงองคประกอบและเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีในการจัดการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของคณะทํางาน

พัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. ใหม นอกจากนี้ มีจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

ผูบริหารเทคโนโลยีระดับสูง และผูบริหารขอมูลระดับสูง ประจําสํานักงาน กปร. ตามประกาศ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐอยางเปนทางการอีกดวย 

 นอกจากนี้ การเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม 

ท่ีมีความรุนแรง สงผลใหมีประกาศใหกรุงเทพมหานครเปนพ้ืนท่ีควบคุมการแพรระบาดเขมงวดสูงสุด 

และรัฐบาลมีมาตรการการกําหนดใหทุกสวนราชการทํางานนอกสถานท่ีตั้งหรือ Work from Home 

รอยละ 100 อยางเต็มท่ี รวมท้ังกําหนดอนุญาตใหมีการรวมกลุมไดไมเกิน 5 คน จึงสงผลกระทบ 

ตอแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี ทําใหไมสามารถจัดการฝกอบรมเจาหนาท่ีได อยางไรก็ตาม

งบประมาณท่ีเหลือจายจากการฝกอบรมไดนําไปใชเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานในรูปแบบปกติใหมหรือ 

New Normal โดยการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

ในการทํางานของผูบริหารและเจาหนาท่ีของสํานักงาน กปร. ใหมีเพียงพอมากข้ึน ไดแก การจัดหาโปรแกรม

ซอฟแวรสําหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การจัดสรรอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานท่ีบาน 

การปรับปรุงหองประชุมใหสามารถรองรับการประชุมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูบริหาร

และเจาหนาท่ีสามารถทํางานและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางตอเนื่อง 

(รายละเอียดตามตารางผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562-2564 ท่ีปรากฏ

ในภาคผนวก (3)) 
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บทท่ี 4 

ทิศทางและการวิเคราะหสถานการณ ดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ สํานักงาน กปร. 

 

ศูนยสารสนเทศ ไดนําเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใชให เ กิดประโยชน เ พ่ือสนับสนุน 

การดําเนินงานสนองพระราชดําริ และเปนเครื่องมือในการสงเสริมการขยายผลการพัฒนา พรอมท้ังเปน

ชองทางในการเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสูสาธารณะ ตลอดจน

ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลตามแนวทางและนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล ซ่ึงปจจุบัน 

ศูนยสารสนเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดดําเนินการวิเคราะหสถานการณ จุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และภาวะเสี่ยง ในดานการพัฒนาเทคโนโลยี  ท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงสรุปเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ตอการพัฒนาเทคโนโลยีได ดังนี้ 

ทิศทางและการวิเคราะหสถานการณ  

ปจจุบันประชาชนหรือผูบริโภคมีพฤติกรรมในการใชสื่อท่ีไมเหมือนเดิม ประชาชน 

มีการติดตามขาวสาร สถานการณตางๆ ผานสื่อโทรทัศนและสื่อดิจิทัลจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางมหาศาล 

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแตตนป 2563 จนถึงปจจุบัน 

มีระยะเวลายาวนานพอสมควรและยังคงจะมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

โรคอยางตอเนื่อง ดวยการเวนระยะหางทางสังคม การกักตัวอยูบานและการทํางานนอกสถานท่ี 

(Work From Home)  ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการสํารวจและพบวารอยละ 

30 ของผูใชงาน Digital Service ในไทยนั้นเปนผูใชงานใหม (New User) และผูใชงานใหมท่ีเพ่ิมข้ึนมา

นี้ เปนกลุม Non-Metro (ไม ใชกลุมคนเมือง) ถึงรอยละ 57  (ดั งแผนภาพท่ี 1  แผนภาพท่ี 2  

จากแหลงขอมูลhttps://www .nuttaputch.com/7-trends-digital-economy-thai-sea-google/) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 2 

นอกจากนี้ผูชมยังมีความสนใจใน Social Media มากกวาสื่อหลัก (Main Steam) 

เพราะสะดวกและสามารถเขาถึงผูคนจํานวนมากไดรวดเร็ว อีกท้ัง Application มีการเติบโตอยางมาก 

เนื่องจากการใชชีวิตอยูบานทําใหคนโหลดแอปใหมเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

บันเทิง ซ่ึงในอนาคตพฤติกรรมนี้ยังคงดําเนินอยู  

คาเฉลี่ยการใชงานอินเทอรเน็ตของไทยกอนสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 คือ 3.7 ชั่วโมง กอนจะเพ่ิมเปน  4.6 ชั่วโมงในชวงสถานการณ และเหลือ 4.3 ชั่วโมงหลัง
สถานการณ คนไทยใชเวลาออนไลน 3.7 ชั่วโมง (ใชงานสวนตัว) ในชวงกอนโควิด และพุงข้ึนถึง 4.6 
ชั่วโมงในชวงท่ีมีการล็อกดาวน และปจจุบันคงท่ีอยู ท่ี 4.3 ชั่วโมงตอวัน (ดังแผนภาพท่ี 3 จาก
แหลงขอมูล https://www .nuttaputch.com/7-trends-digital-economy-thai-sea-google/) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 3  
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สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบใหมีมาตรการ 

การควบคุมพ้ืนท่ีการแพรระบาดของเช้ือโรคและมารตการการเวนระยะหางท่ีเขมขน โดยเฉพาะ 

การกําหนดมาตรการการทํางานนอกสถานท่ีตั้ง (Work from Home) ดังนั้น ศูนยสารสนเทศ 

จึงไดดําเนินการจัดชองทางการระดมความคิดเห็นการวิเคราะหสถานการณดานเทคโนโลยีดิจิทัล

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 109 คน โดยมีการระดมความคิดเห็น

และวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  มีผลสรุปดังนี้ 

โอกาส : Opportunity 

ผลจากการระดมความคิดเห็นวิเคราะหสถานการณโดยผานระบบดิจิทัล สรุปไดวา 

โอกาส มีหลายปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ไดแก  

-     ประชาชนมีการใชงานดิจิทัลมีวัตถุประสงคเพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปนการใชงาน

บริการท่ัวไป  การสั่งซ้ือสินคา การคนหาขอมูลตางๆ และยังเพ่ิมบริการใหมๆ 

อยางเชนการศึกษาทางออนไลน เปนตน  

-     นโยบายภาครัฐไดสนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในหนวยงานอยาง

ตอเนื่อง   ดังนั้นหนวยงานท่ีตองการเขาถึงผูบริโภคสามารถทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

-     หนวยงานตางๆ มีการสรางความรวมมือระหวางองคกร เพ่ือการแลกเปลี่ยน 

เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 

-     มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ เปนโอกาสท่ีจะไดนํา 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชพัฒนาระบบคอมพิวเตอรภายในองคกร 

-     การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและมีผูใหบริการหลากหลาย สงผลให

ราคา อุปกรณและเครื่องมือดานไอที มีการปรับราคาลดลง เอ้ือตอการพัฒนา

เทคโนโลย ี

ภาวะคุกคาม : Threat 

ผลจากการระดมความคิดเห็นวิเคราะหสถานการณโดยผานระบบดิจิทัล สรุปไดวา  

ภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยี ไดแก 

- ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรระดับชาติ ท่ีสงผลใหทุก

ภาคสวนตองปรับตัว ท้ังระบบฮารดแวร (Hardware Security Threats) 

ระบบซอฟตแวร (Software Security Threats) และระบบขอมูล  

- สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหเทคโนโลยีมีการ 

ปรับรูปแบบการทํางานเขาสูการเปนดิจิทัลหรือออนไลนมากข้ึน 

- การทํางานในรูปแบบการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเพ่ิมมากข้ึนสงผลใหอุปกรณท่ี

สนับสนุนการใชงานมีไมเพียงพอ 
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- การถูกบุกรุกระบบซอฟตแวร  เชน แรนซัมแวร  (Ransomware)  มัลแวร  

(Malware) สงผลตอความไมปกติทางโปรแกรม ทําใหเขาระบบขอมูลไมไดหรือ

เกิดการสูญเสียความลับทางขอมูล สูญเสียเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการ 

หรื อ ไ ว รั ส คอม พิว เ ตอร ( Computer Virus)  ส ง ผล ให ร ะบบสารสน เ ทศ 

และฐานขอมูลไมปกติ 

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว สงผลใหตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือและพัฒนา

ระบบอยูเสมอ ซ่ึงตองมีการลงทุน 

- กฎหมายและระเบียบในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหเพ่ิมความซับซอนในการ

ปฏิบัติงาน และความยุงยากในการจัดสรรทรัพยากร 

- ภัยคุกคามดานทางกายภาพ เชน อัคคีภัย ปญหาวงจรไฟฟา ทําใหระบบทํางาน

ไมได 

- ขอมูลสารสนเทศมีปริมาณมาก ทําใหมีความยุงยากในการสืบคนและไมสามารถรู

ไดวาขอมูลใดถูกตอง 

จุดแข็ง : Strenght 

- เปนหนวยงานขนาดเล็ก สายการบังคับบัญชาสั้น สามารถสั่งการไดรวดเร็ว 

- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย  

- มีความยึดหยุน สามารถหาทางเลือกในการบริหารจัดการนําเทคโนโลยีมาใชไดทัน

ตอสถานการณ 

- บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง 

- บุคลากรมีจํานวนนอยสามารถปรับตัวงาย  

- มีการกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

- มีอุปกรณเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยและเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

- มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาระบบและอุปกรณดานดิจิทัล 

จุดออน : Weakness 

ผลจากการระดมความคิดเห็นวิเคราะหสถานการณโดยผานระบบดิจิทัล สรุปไดวา 

จุดออนท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยี ไดแก 

- หนวยงานขนาดเล็กมีงบประมาณจํากัด  

- ยังไมมีบุคลากรท่ีมีความเขาใจในการออบแบบสถาปตยกรรมองคกรดิจิทัลอยาง

เพียงพอ  

- นักวิชาการดานไอทียังไมเพียงพอ 

- เจาหนาท่ียังใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมเต็มตามศักยภาพ ทําใหขอมูลใน

ระบบไมเปนปจจุบัน 
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- ขอมูลในระบบบางสวนขาดการปรับปรุงใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ขอมูลไมเปน

ปจจุบัน ทําใหไมตรงกับความตองการใชงาน  

- เครื่องมือและอุปกรณดานไอที มีไมเพียงพอสําหรับใหบริการบุคลากรในการ

ทํางานนอกสถานท่ี 

- วัฒนธรรมการทํางานในองคกรยังไมพรอม 

- ยังไมมีการใหบริการขอมูลแกประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

จึงยังไมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการทํางานแบบ 

(Citizen Centric) ไดครบวงจร 

- การคิดถึงความคุมคามาก ทําใหพลาดการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชไดทัน

สถานการณ 

- เจาหนาท่ีขาดความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี และโปรแกรมท่ีทันสมัย 

ทําใหปฏิบัติงานไดไมเต็มประสิทธิภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ 

 

 

 

 

ผลการสํารวจสถานะการใชงานระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. 

   ในภาวะสถานการณ การแพร ร ะบาดของ เชื้ อ ไ ว รั ส โค โ รน า  (Covid- 19)  

ศูนยสารสนเทศไดจัดทําแบบประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ป 2564 

ผานระบบดิจิทัล โดยการสงแบบสํารวจดวยระบบออนไลน เพ่ือประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศ 

การใหบริการดานสารสนเทศและเทคโนโลยี รวมท้ังเปนการรับฟงความเห็นสะทอนกลับจากเจาหนาท่ี

ของสํานักงาน กปร. ซ่ึงพบวาจาก เจาหนาท่ี กปร. ท่ีเปนสมาชิกในระบบออนไลนจํานวน 199 คน 

มีผูตอบแบบสอบถามการสํารวจสถานะการ ใชงานระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร.จํานวนท้ังสิ้น 

108 คน คิดเปนรอยละ 54.27 ของเจาหนาท่ี กปร.ท่ีเปนสมาชิกในระบบออนไลน และจากการตอบแบบ

สํารวจ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 63 ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอายุงานตั้งแต 10 ปข้ึนไปจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 52.8 และสวนใหญ

ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการจํานวน 29 คน ระดับปฏิบัติการ 28 คน และระดับลูกจาง 28 คน 

คิดเปนรอยละ 26.9 , 26.0 และ 25.9 ตามลําดับ ท้ังนี้ ในปท่ีผานมาผูตอบแบบสอบถามไมไดรับการ

ฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือการใชงานระบบสารสนเทศจํานวน 80 คน 

คิดเปนรอยละ 74.1 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากในปงบประมาณ 2563 ประเทศไทยประสบปญหาการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซ่ึงสํานักงานงบประมาณมีความจําเปนตองจัดสรรเงินเพ่ือการ

เยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากมาตราการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโรค จึงทําใหงบประมาณ 

     การกําหนดวิสัยทัศน 

จากการระดมความคิดเห็นไดนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทลัรวมกัน คือ 

“ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอยางมีประสทิธิภาพ” 
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ในสวนของการจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีถูกเรียกคืนท้ังหมด ทําใหศูนยสารสนเทศไมมีงบประมาณ 

ในการจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ี ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหสถานการณท่ีมีความเห็นวา เจาหนาท่ี 

มีจุดออนดานการขาดความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีและโปรแกรมท่ีทันสมัย 

ในสวนการใชหองสมุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการพัฒนา

ระบบหองสมุดในระดับคอนขางมากจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 41.7 พึงพอใจมากจํานวน 24 คน 

คิดเปนรอยละ 22.2  

การใชงานระบบสารสนเทศและอุปกรณสารสนเทศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

มีการใชงานแชรไฟลขอมูลสวนกลางใน drive M N และ O มากท่ีสุด คือจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 

70.4 รองลงมาคือการใชงาน Wifi จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 55.6 และการใชงานระบบ  

e-saraban จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 36.1 ซ่ึงศูนยสารสนเทศมีความเห็นวา การใชงานระบบ  

e-saraban มีความจําเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสถานการณท่ีมีมาตรการสนับสนุนการทํางานท่ีบาน 

(Work from Home) เพราะระบบ e-saraban เปนระบบท่ีผูบริหารสามารถสั่งการผานระบบดิจิทัลได

อยางสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ การใชงานบางระบบสามารถสนับสนุนการทํางานท่ีบานไดอยางดี 

แตผูตอบแบบสอบถามยังการใชงานนอย ไดแก การใชงาน e-mail ของสํานักงาน กปร. มีจํานวนเพียง 

4 คน คิดเปนรอยละ 3.7 เทานั้น สําหรับในสถานการณควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

ศูนยสารสนเทศไดจัดเสริมเพ่ิมเติมระบบและโปรแกรมดิจิทัลท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

และการติดตามงาน ไดแก การใชงานโปรแกรม Any desk การใชงานระบบ VPN จากนอกท่ีทํางาน 

และโปรแกรม Microsoft Teams สําหรับการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงการใชระบบการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีการใชงานท่ีมีความถ่ีเพ่ิมมากข้ึนสามารถตอบสนองการดําเนินงานใน

ภารกิจหลักของสํานักงาน กปร.และสนับสนุนใหผูบริหารสามารถประชุมไดเปนอยางดี 

 ปญหาและอุปสรรคในการใชอุปกรณคอมพิวเตอร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีปญหาเล็กนอยเทานั้น ในสวนของสถานะปจจุบันและความคาดหวังในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประเมินใหคะแนนสถานะอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบตางๆ ท่ีใช

งานในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง โดยมีผูตอบแบบสอบถามในระดับคอนขางสูงในเรื่องอุปกรณ

คอมพิวเตอรมีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมาคือใหคะแนนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตมี

จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 43.5 การจัดอุปกรณในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีจํานวน46 คน 

คิดเปนรอยละ 42.6 ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังตอการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบตางๆ 

ในแตละรายการอยูในระดับคอนขางสูงถึงสูง โดยมีจํานวนรวมกันมากกวา 70 คนข้ึนไป หรือคิดเปนรอย

ละ 70 ข้ึนไป ท้ังนี้ ในสวนงานบริการหองสมุดมีความคาดหวังในระดับคอนสูงถึงสูงนอยท่ีสุดคือ  

มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 58.3 
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 ดังนั้น จากทิศทาง การวิเคราะหสถานการณ รวมท้ังผลการสํารวจสถานะ 

ดานสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน กปร. ตลอดจนการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน

ขางตน ศูนยสารสนเทศจึงไดสรุปเปนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 

ในป 2565-2570 ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) จําเปนตองมีการพัฒนาอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบตางๆ ท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2) การจัดสรรอุปกรณสนับสนุนระบบประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีจะเปน

เครื่องมือในการทํางานหลัก สําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ีในการติดตามงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

ทํางานสูรูปแบบปกติใหม (New Normal) 

3) จําเปนตองพัฒนาระบบการรับ-สงเอกสารราชการ และจัดเตรียมระบบฟเจอร

การลงนามอิเล็กทรอนิกสผานระบบ e-saraban ท่ีครบวงจร เพ่ือความสะดวก

ในการประสานงานระหวางหนวยงาน โดยระบบ e-saraban และการลงนาม

อิเล็กทรอนิกส จะสนับสนุนผูบริหารใหสามารถทํางานไดจากทุกสถานท่ี 

ในขณะเดียวกันยังเปนการสนับสนุนมาตรการรรักษาระยะหางทางสังคม 

4) จัดทํา Big Data และจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด ใหมีการจัดหมวดหมูขอมูล 

(Data Catalog) ใหชัดเจน  ท้ังขอมูลท่ีเปนภารกิจหลักและขอมูลท่ีเปนภารกิจ

สนับสนุน เพ่ือใหสามารถจัดการเปดเผยขอมูล (Open Data) และเช่ือมโยง

ขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพการเผยแพรขอมูลแก

สาธารณะ เ พ่ือบริการแกประชาชนใหสามารถเขาถึงขอมูลโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีมีประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็วตอไป 

5) การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตองคํานึงถึงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ตลอดจนความปลอดภัยดาน

สารสนเทศและความถูกตองของขอมูลเปนสําคัญ  

6) ควรพัฒนาการปฏิบัติงานภายในสํานักงานใหเปนระบบดิจิทัล และเช่ือมโยง

ระหวางหนวยงานภายใน เพ่ือลดการใชกระดาษ (Paperless) เชน การใช 

e-form ในรูปแบบตางๆ  

7) ควรพัฒนาการจัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud แทนการใช Server ซ่ึงสามารถ

จัดเก็บขอมูลไดจํานวนมากและสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง

หนวยงานได 

8) การพัฒนาบุคลากรและเจาหนาท่ีในการใชงานเครื่องมือ อุปกรณ และ

โปรแกรมตางๆ เพ่ือปรับพฤติกรรมจากการพิมพกระดาษไปสูโหมดการใช

ระบบดิจิทัล และเปนการเตรียมความพรอมใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการ

พัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตอไป 
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ผลการสํารวจสถานะการใชงานระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. 

 ศสท. ไดจัดทําแบบประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลประจําป 2562 – 

2564 โดยมีผูตอบแบบสํารวจจํานวน 108 คน สรุปผลได ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 108 ราย เปนขาราชการมากสุดคิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมา

เปนพนักงานราชการและลูกจางประจํา ตามลําดับ รายละเอียดตามตาราง 
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

ขาราชการ 68 63.0 
พนักงานราชการ 26 24.0 
ลูกจางประจํา 4 3.7 
อ่ืนๆ 10 9.3 
รวม 108 100 

 

1.2 การปฏิบัติงานภายในสํานักงาน กปร. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 52.8 ปฏิบัติราชการท่ี

สํานักงาน กปร. มากกวา 10 ป  รองลงมาเปน 5-10 ป  และผูปฏิบั ติงานนอยกวา 3 ปตามลําดับ             

รายละเอียดตามตาราง 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 
นอยกวา 3 ป 16 14.8 
ระหวาง 3 - 5 ป 15 13.9 
ระหวาง 5 - 10 ป 20 18.5 
10 ปข้ึนไป 57 52.8 
รวม 108 100 

 

1.3 ระดับตําแหนงหรือเทียบเทาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารงตําแหนงชํานาญการรอยละ 26.9  

รองลงมาเปนตําแหนงปฏิบัติการ รายละเอียดตามตาราง 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 
ลูกจาง 28 25.9 
ปฏิบัติการ 28 26.0 
ชํานาญการ 29  26.9 
ชํานาญการพิเศษ 12 11.0 
สูงกวาชํานาญการพิเศษ 1 0.9 
ผูอํานวยการกอง / ผูบริหาร 10 9.3 
รวม 108 100 
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1.4 ในรอบปท่ีผานมาผูตอบแบบสอบถามไมไดรับการอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ

การใชงานระบบสารสนเทศรอยละ 74.1 รองลงมาอบรม 1หลักสูตร ตามลําดับ รายละเอียดตามตาราง  

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 
ไมเคย 80 74.1 

อบรม 1 หลักสูตร 17 15.7 

อบรมมากกวา 1 หลักสูตร 11 10.2 

รวม 108 100 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใชระบบและหองสมุด 

2.1 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. ในระดับ

คอนขางมากรอยละ 53.7 รองลงมามีความพึงพอใจระดับปานกลางรอยละ 23.1 และพึงพอใจในระดับมาก

รอยละ 20.4 ตามลําดับ รายละเอียดตามตาราง 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 
มาก 22 20.4 

คอนขางมาก 58 53.7 

ปานกลาง 25 23.1 

คอนขางนอย 2 1.9 

นอย 1 0.9 

รวม 108 100 

 

 

2.2 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบหองสมุดของสํานักงาน กปร. ในระดับคอนขางมาก

รอยละ 41.7 รองลงมามีความพึงพอใจระดับปานกลางรอยละ 33.3 และพึงพอใจในระดับมากรอยละ 22.2 

ตามลําดับ รายละเอียดตามตาราง 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 
มาก 24 22.2 

คอนขางมาก 45 41.7 

ปานกลาง 36 33.3 

คอนขางนอย 3 2.8 

นอย - - 

รวม 108 100 
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หนวยจํานวน : คน 

ตอนท่ี 3 การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศและอุปกรณสารสนเทศ ของสํานักงาน กปร. 

3.1 การใชงานระบบสารสนเทศภายในสํานักงาน กปร. มีการใชประโยชนขอมูลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริจากระบบคอนขางมาก สังเกตไดจากตัวเลขผูตอบแบบสอบถามมีการใชงานขอมูลสวนกลาง ใน 

drive m n และ o มีการใชงานทุกวันมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 70.4 รองลงมาคือการใชงาน WIFI ของ

สํานักงาน กปร. คิดเปนรอยละ 55.6 การใชงานระบบ e-saraban คิดเปนรอยละ 36.1 และการใชงาน 

www.rdpb.go.th คิดเปนรอยละ 22.2 ในขณะท่ีมีการใชงาน www.rdpb.go.th ทุกสัปดาหคิดเปนรอยละ 

39.8 ในทางตรงกันขามระบบท่ีผูตอบแบบสอบถามไมคอยไดใชงานคือระบบ VPN คิดเปนรอยละ 63.0 งาน

หองสมุดคิดเปนรอยละ 52.8 ระบบติดตามฎีการอยละ 51.9 และ e-saraban ของสํานักงาน รายละเอียดตาม

ตาราง 

หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น  
 1 

ไมเคยใช 
2 

มากกวา 
1 เดือน 

3 
ทุกเดือน 

4 
ทุก

สัปดาห 

5 
ทุกวัน 

คาเฉลี่ย 
เต็ม5 

1.การใชงานระบบ  
  1.1 การใชงาน www.rdpb.go.th จํานวน 2 9 30 43 24  

รอยละ 1.9 8.3 27.8 39.8 22.2 3.7 

  1.2 การใชงานระบบ E saraban จํานวน 14 8 24 23 39  

รอยละ 13.0 7.4 22.2 21.3 36.1 3.6 

  1.3 การใชงานระบบติดตามฎีกา จํานวน 56 17 16 16 3  

รอยละ 51.9 15.7 14.8 14.8 2.8 2.0 

  1.4 การใชงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส จํานวน 57 25 17 7 2  

รอยละ 52.8 23.1 15.7 6.5 1.9 1.8 

 1.5 การใชงาน E-mail ของสํานักงาน กปร. จํานวน 45 29 15 15 4  

รอยละ 41.7 26.9 13.9 13.9 3.7 2.1 

 1.6 การคนหาขอมูลโครงการอันเนื่องฯ ใน
ระบบฐานขอมูลของสํานักงาน กปร. 

จํานวน 10 30 32 26 10  

รอยละ 9.3 27.8 29.6 24.1 9.3 3.0 

 1.7 การคนหาขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน กปร. จํานวน 9 25 38 24 12  

รอยละ 8.3 23.1 35.2 22.2 11.1 3.0 

 1.8 การใชงานแชรไฟลขอมูลสวนกลาง ใน 
drive m n และ o 

จํานวน 1 3 8 20 76  

รอยละ 0.9 2.8 7.4 18.5 70.4 4.5 

 1.9 การใชงาน wifi ของสํานักงาน กปร. จํานวน 10 8 9 21 60  

รอยละ 9.3 7.4 8.3 19.4 55.6 4.0 

 1.10 การใชงาน โปรแกรม Any desk จํานวน 57 20 17 11 3  

รอยละ 52.8 18.5 15.7 10.2 2.8 1.9 
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หนวยจํานวน : คน 

หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น  
 1 

ไมเคยใช 
2 

มากกวา 
1 เดือน 

3 
ทุกเดือน 

4 
ทุก

สัปดาห 

5 
ทุกวัน 

คาเฉลี่ย 
เต็ม5 

 1.11 การใชงาน โปรแกรม Microsoft 
team 

จํานวน 25 31 33 18 1  

รอยละ 23.1 28.7 30.6 16.7 0.9 2.4 

 1.12 การใชงาน ระบบVPN จากนอกท่ี
ทํางาน 

จํานวน 68 17 11 10 2  

รอยละ 63.0 15.7 10.2 9.3 1.9 1.7 

  ระดบัการประเมินโดยนับผลของคาเฉลี่ย 

ระหวาง 1.0 – 1.9 หมายถึงใชงานไมบอยครั้งหรือไมเคยใชงาน, มากกวา 2.0 – 2.9 หมายถึงใชงานเดือน / ครั้ง 

มากกวา 3.0 – 2.9 หมายถึงใชงานสปัดาห / ครั้ง, มากกวา 4.0 - 5 หมายถึงใชงานบอยหรือทุกวัน 
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หนวยจํานวน : คน 

3.2 ปญหาและอุปสรรคการใชงานระบบสารสนเทศภายในสํานักงาน กปร. พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญไมมีปญหาและอุปสรรคในการใชงานระบบสารสนเทศ แตท่ีมีปญหามากคือ การใชงาน WIFI ของ

สํานักงาน กปร. คิดเปนรอยละ 13.0 มีปญหาปานกลางไดแก การคนขอมูลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ในระบบฐานขอมูลของสํานักงาน กปร. คิดเปนรอยละ 24.1 รองลงมาคือการคนหาขอมูล

เก่ียวกับสํานักงาน กปร.คิดเปนรอยละ 20.4 รวมท้ังการใชงานระบบ www.rdpb.go.th คิดเปนรอยละ 20.4 

รายละเอียดตามตาราง 

 

หัวขอการประเมิน  ระดับความคิดเห็น 

 5 
ไมม ี

4 
นอย 

3 
ปานกลาง 

2 
มาก 

1 
มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
เต็ม4 

 2.ปญหาและอุปสรรค 

  2.1 การใชงาน www.rdpb.go.th จํานวน 46 35 22 4 0  

รอยละ 42.6 32.4 20.4 3.7  1.8 

  2.2 การใชงานระบบ E saraban จํานวน 53 38 11 5 0  

รอยละ 49.1 35.2 10.2 4.6  1.7 

  2.3 การใชงานระบบติดตามฎีกา จํานวน 59 23 18 7 0  

รอยละ 54.6 21.3 16.7 6.5  1.7 

  2.4 การใชงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส จํานวน 62 28 13 4 0  

รอยละ 57.4 25.9 12.0 3.7  1.6 

 2.5 การใชงาน E-mail ของสํานักงาน กปร. จํานวน 57 30 13 7 0  

รอยละ 52.8 27.8 12.0 6.5  1.7 

 2.6 การคนหาขอมูลโครงการอันเนื่องฯ ในระบบ
ฐานขอมูลของสํานักงาน กปร. 

จํานวน 37 39 26 5 0  

รอยละ 34.3 36.1 24.1 4.6  2.0 

 2.7 การคนหาขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน กปร. จํานวน 39 39 22 7 0  

รอยละ 36.1 36.1 20.4 6.5  2.0 

 2.8 การใชงานแชรไฟลขอมูลสวนกลาง ใน drive 
m n และ o 

จํานวน 61 30 12 4 0  

รอยละ 56.5 27.8 11.1 3.7  1.6 

 2.9 การใชงาน wifi ของสํานักงาน กปร. จํานวน 36 36 21 14 0  

รอยละ 33.3 33.3 19.4 13.0  2.1 

 2.10 การใชงาน โปรแกรม Any desk จํานวน 66 23 13 5 0  

รอยละ 61.1 21.3 12.0 4.6  1.6 
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หนวยจํานวน : คน 

หัวขอการประเมินการอบรม  ระดับความคิดเห็น 

 5 
ไมม ี

4 
นอย 

3 
ปานกลาง 

2 
มาก 

1 
มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
เต็ม4 

 2.11 การใชงาน โปรแกรม Microsoft team จํานวน 53 37 15 2 0  

รอยละ 49.1 34.3 13.9 1.9  1.7 

 2.12 การใชงาน ระบบVPN จากนอกท่ีทํางาน จํานวน 65 24 13 5 0  

รอยละ 60.2 22.2 12.0 4.6  1.6 
ระดับการประเมินโดยนับผลของคาเฉลี่ย 

ระหวาง 1.0 – 1.9 หมายถึงไมพบปญหาหรือมีปญหาเล็กนอย, มากกวา 2.0 – 2.9 หมายถึงมีปญหาระดับปานกลาง 

มากกวา 3.0 – 4 หมายถึงมปีญหาการใชงานหนัก 
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หนวยจํานวน : คน 

3.3 การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานักงาน กปร. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ พบวาผูตอบ

แบบสอบถาม    สวนใหญมีปญหาในการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรเล็กนอยถึงไมมีปญหา ท้ังในสวนของตัว

คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ปริ้นเตอร การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปและอุปกรณในการประชุม รายละเอียดตาม

ตาราง 

หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น  
 5 

ไมมี
ปญหา 

4 
มีปญหา
เล็กนอย 

3 
มีปญหา

ปานกลาง 

2 
มีปญหา

มาก 

1 
มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
เต็ม5 

3.การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานักงาน กปร.  
  3.1 การใชงานคอมพิวเตอร จํานวน 29 59 17 3 0  

รอยละ 26.9 54.6 15.7 2.8 0.0 2.9 

  3.2 การใชงานอินเตอรเน็ต จํานวน 27 56 22 3 0  

รอยละ 25.0 51.9 20.4 2.8 0.0 3.0 

  3.3 การใชงานปริ๊นเตอร จํานวน 27 52 22 6 1  

รอยละ 25.0 48.1 20.4 5.6 0.9 3.0 

  3.4 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 36 51 18 3 0  

รอยละ 33.3 47.2 16.7 2.8 0.0 2.9 

  3.5 การใชงานอุปกรณในการประชุม จํานวน 36 48 19 2 3  

รอยละ 33.3 44.4 17.6 1.9 2.8 2.8 
ระดับการประเมินโดยนับผลของคาเฉลี่ย 

ระหวาง 1.0 – 1.9 หมายถึงไมมปีญหาการใชงานหรือไมเคยใชงานอุปกรณดังกลาว, มากกวา 2.0 – 2.9 หมายถึงมีปญหาเล็กนอย 

มากกวา 3.0 – 2.9 หมายถึงมปีญหาปานกลาง, มากกวา 4.0 หมายถึงมปีญหาการใชงานหนัก 
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หนวยจํานวน : คน 

ตอนท่ี 4 ระดับความคาดหวังและสถานะปจจุบันในการพัฒนาระบบสารสนเทศและหองสมุดในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

4.1 ระดับสถานะปจจุบันการใชงานสารสนเทศของสํานักงาน กปร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีระดับประเมินการใชงานในระดับคอนขางสูงไดแก ดานอุปกรณคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมา

คือการเชื่อมตออินเตอรเน็ต การจัดอุปกรณในการประชุมสัมมนา คิดเปนรอยละ 43.5 และ 42.6 ตามลําดับ 

โดยมีระดับการประเมินการใชงานในระดับปานกลางไดแก การบริการหองสมุดคิดเปนรอยละ 54.6 รองลงมา

คือการเชื่อมตอสัญญาณ wifi ระบบฐานขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน กปร และระบบฐานขอมูลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ คิดเปนรอยละ 49.1 และ 47.2 ตามลําดับ 

หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น  
 1 

ต่ํา 
2 

คอนขาง
ต่ํา 

3 
ปานกลาง 

4 
คอนขาง

สูง 

5 
สูง 

คาเฉลี่ย 
เต็ม5 

1.ระดับของสถานะปจจุบัน  
  1.1 อุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน 1 4 39 48 16  

รอยละ 0.9 3.7 36.1 44.4 14.8 3.7 

  1.2 การเชื่อมตออินเตอรเน็ต จํานวน 0 3 44 47 14  

รอยละ 0.0 2.8 40.7 43.5 13.0 3.7 

  1.3 การเชื่อมตอสัญญาณ WIFI จํานวน 2 7 53 34 12  

รอยละ 1.9 6.5 49.1 31.5 11.1 3.4 

  1.4 ระบบฐานขอมูลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวน 1 4 51 43 9  

รอยละ 0.9 3.7 47.2 39.8 8.3 3.5 

  1.5 ระบบฐานขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน 
กปร. 

จํานวน 1 6 51 40 10  

รอยละ 0.9 5.6 47.2 37.0 9.3 3.5 

  1.6 การบริการหองสมุด จํานวน 1 4 59 36 8  

รอยละ 0.9 3.7 54.6 33.3 7.4 3.4 

  1.7 การอบรมใหความรูทางดาน
คอมพิวเตอร 

จํานวน 2 9 47 41 9  

รอยละ 1.9 8.3 43.5 38.0 8.3 3.4 

  1.8 การแกไขปญหาอุปกรณทาง
คอมพิวเตอร 

จํานวน 0 3 43 41 21  

รอยละ 0.0 2.8 39.8 38.0 19.4 3.7 

  1.9 การจัดอุปกรณในการประชุม สัมนา จํานวน 1 4 41 46 16  

รอยละ 0.9 3.7 38.0 42.6 14.8 3.7 
ระดับการประเมินโดยนับผลของคาเฉลี่ย 

ระหวาง 1.0 – 1.9 หมายถึงมีความคาดหวังต่าํ, มากกวา 2.0 – 2.9 หมายถึงมีความคาดหวังปานกลาง 

มากกวา 3.0 – 2.9 หมายถึงมีความคาดหวังคอนขางมาก, มากกวา 4.0 หมายถึงมีความคาดหวังมากที่สุด 
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หนวยจํานวน : คน 

4.2 ระดับความคาดหวังในการใชงานสารสนเทศของสํานักงาน กปร. พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีความคาดหวังตอการใชงานอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเตอรเน็ต ระบบฐานขอมูล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระบบฐานขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน กปร การอบรมความรูทางดาน

คอมพิวเตอร การแกไขปญหาอุปกรณทางคอมพิวเตอรและการจัดอุปกรณในการประชุมสัมมนา ในระดับท่ี

ใกลเคียงกันคือมีความคาดหวังในระดับคอนขางสูงถึงสูง โดยคิดเปนรอยละ 70.4 - 81.4 โดยระดับความ

คาดหวังในดานบริการหองสมุด อยูในระดับคอนขางสูงถึงสูงคิดเปนรอยละ 58.3 รายละเอียดตามตาราง 

  

หัวขอการประเมินการอบรม ระดับความคิดเห็น  
 1 

ต่ํา 
2 

คอนขาง
ต่ํา 

3 
ปานกลาง 

4 
คอนขาง

สูง 

5 
สูง 

คาเฉลี่ย 
เต็ม5 

1.ความคาดหวัง  
  1.1 อุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน 0 1 24 54 29  

รอยละ 0.0 0.9 22.2 50.0 26.9 4.0 

  1.2 การเชื่อมตออินเตอรเน็ต จํานวน 0 0 20 48 40  

รอยละ 0.0 0.0 18.5 44.4 37.0 4.2 

  1.3 การเชื่อมตอสัญญาณ WIFI จํานวน 1 1 20 49 37  

รอยละ 0.9 0.9 18.5 45.4 34.3 4.1 

  1.4 ระบบฐานขอมูลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวน 0 0 21 47 40  

รอยละ 0.0 0.0 19.4 43.5 37.0 4.2 

  1.5 ระบบฐานขอมูลเก่ียวกับสํานักงาน 
กปร. 

จํานวน 0 1 22 46 39  

รอยละ 0.0 0.9 20.4 42.6 36.1 4.1 

  1.6 การบริการหองสมุด จํานวน 2 3 40 38 25  

รอยละ 1.9 2.8 37.0 35.2 23.1 3.8 

  1.7 การอบรมใหความรูทางดาน
คอมพิวเตอร 

จํานวน 3 3 26 54 22  

รอยละ 2.8 2.8 24.1 50.0 20.4 3.8 

  1.8 การแกไขปญหาอุปกรณทาง
คอมพิวเตอร 

จํานวน 1 2 22 52 31  

รอยละ 0.9 1.9 20.4 48.1 28.7 4.0 

  1.9 การจัดอุปกรณในการประชุม สัมนา จํานวน 0 3 25 45 35  

รอยละ 0.0 2.8 23.1 41.7 32.4 4.0 
ระดับการประเมินโดยนับผลของคาเฉลี่ย 

ระหวาง 1.0 – 1.9 หมายถึงมีความคาดหวังต่าํ, มากกวา 2.0 – 2.9 หมายถึงมีความคาดหวังปานกลาง 

มากกวา 3.0 – 2.9 หมายถึงมีความคาดหวังคอนขางมาก, มากกวา 4.0 หมายถึงมีความคาดหวังมากที่สุด 
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ผลการสํารวจความคิดเห็นและวิเคราะหสถานการณปจจัยภายนอกและภายใน (SWOT Analysis)  

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน กปร. ผานระบบดิจิทัล  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาดานสารสนเทศ 

     ศสท.ไดจัดทําแบบประเมินผลการสํารวจสถานการณปจจัยปญหาภายนอกและภายในเพ่ือนําไป

ปรับปรุงพัฒนาดานระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. โดยมีผูตอบแบบสํารวจจํานวน 114 คน สรุปผลได 

ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 114 ราย เปนเพศหญิงรอยละ 74.0 และเพศชาย 25.4 

รายละเอียดตามตาราง 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

เพศ หญิง 85 74.6 

เพศ ชาย 29 25.4 

รวม 114 100 

 
1.2 การปฏิบัติงานภายในสํานักงาน กปร. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 53.5 ปฏิบัติราชการ ท่ีสํานักงาน 

กปร. มากกวา 10 ป รองลงมาเปน 5-10 ป และผูปฏิบัติงานนอยกวา 3 ปตามลําดับ รายละเอียดตามตาราง 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

นอยกวา 3 ป 21 18.4 

ระหวาง 3 - 5 ป 10 8.8 

ระหวาง 5 - 10 ป 22 19.3 

10 ปข้ึนไป 61 53.5 

รวม 114 100 
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1.3 กองสังกัดท่ีผูตอบแบบสอบถามสังกัดประจํา เปนสายงานสนับสนุนรอยละ 53.5 รองลงมาเปน  

สายงานหลัก คือ 46.5 รายละเอียดตามตาราง 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

สายงานหลัก 53 46.5 

สายงานสนับสนุน 61 53.5 

รวม 114 100 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานการณปญหา 

2.1 วิเคราะหปญหาปจจัยภายนอก โอกาสท่ีสนับสนุนระบบดิจิทัลของสํานักงาน กปร. มีผูท่ีมีความเห็นวา 

ประชาชนมีการใชงานดิจิทัลมากข้ึน และนโยบายภาครัฐสนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน 

หนวยงาน โดยคิดเปนอัตรารอยละ 77.2 ลําดับรองลงมาคือ หนวยงานตางๆ มีการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง

ขอมูลมากข้ึน คิดเปนรอยละ 73.7 โดยคิดจากจํานวนครั้งท่ีผูตอบแบบสอบถามไดเลือก รายละเอียดตาม

ตาราง 

โอกาสท่ีสนับสนุน จํานวน / ครั้ง อัตรารอยละ 

ประชาชนมีการใชงานดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 88 77.2 

นโยบายภาครัฐสนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในหนวยงาน 88 77.2 

หนวยงานตางๆ มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลมากข้ึน 84 73.7 

ปจจุบันมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ 78 68.4 

ราคาอุปกรณและเครื่องมือดานไอที มีการปรับราคาลดลง เอ้ือตอการ

พัฒนาเทคโนโลยี 

43 37.7 

กฎหมายใหมมีเพ่ิมมากข้ึน 1 0.9 

การแพรระบาดของโรค 2 1.8 
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2.2 วิเคราะหปญหาปจจัยภายนอก ภัยคุกคามท่ีมีผลตอระบบดิจิทัลของสํานักงาน กปร.  ไดแก การ 

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วสงผลใหตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือใหทันสมัยและลงทุนเพ่ิม โดยคิดเปน อัตรา

รอยละ 66.7 ลําดับรองลงมาคือ การถูกบุกรุกระบบซอฟตแวร เชน แรนซัมแวร (Ransomware) มัลแวร 

(Malware) สงผลตอความปลอดภัยของขอมูล โดยคิดเปนอัตรารอยละ 62.3 โดยคิดจาก จํานวนครั้งท่ีผูตอบ

แบบสอบถามไดเลือก รายละเอียดตามตาราง 

ภัยคุกคาม จํานวน / ครั้ง อัตรารอยละ 

เทคโนโลยีดิจิทัลถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรระดับชาติ ท่ีสงผลใหทุกภาค

สวนตองปรับตัว 

67 58.8 

การทํางานเขาสูการเปนดิจิทัล สงผลใหอุปกรณท่ีใชงานไมเพียงพอ 54 47.4 

การถูกบุกรุกระบบซอฟตแวร เชน แรนซัมแวร (Ransomware) มัลแวร 

(Malware) สงผลตอความปลอดภัยของขอมูล 

71 62.3 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว สงผลใหตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือ

ใหทันสมัย และลงทุนเพ่ิม 

76 66.7 

กฎหมายและระเบียบดิจิทัล เพ่ิมความซับซอนในการปฏิบัติงาน และ

ความยุงยาก 

40 35.1 

ภัยจากการแพรระบาดของเชื้อโรค 48 42.1 

ภัยจากปญหาสายสัญญาณอินเตอรเน็ต วงจรไฟฟา อัคคีภัย ทําใหภาค

ดิจิทัลใชงานไมได 

40 35.1 

ขอมูลสารสนเทศมีปรมิาณมาก 1 0.9 

การขาดความรูของผูใชงาน 1 0.9 
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2.3  วิเคราะหปญหาปจจัยภายใน จุดแข็งท่ีสนับสนุนระบบดิจิทัลภายใน สํานักงาน กปร. ไดแก หนวยงานมี

ขนาดเล็ก สายการบังคับบัญชาสั้น สั่งการไดรวดเร็ว โดยคิดเปนอัตรารอยละ 69.3 ลําดับถัดมาคือ ผูบริหาร

ระดับสูงใหความสําคัญดานดิจิทัล คิดเปนอัตรารอยละ 60.5 มีความยืดหยุนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชทันตอ

เหตุการณ คิดเปนอัตรารอยละ 59.6 โดยคิดจากจํานวนครั้งท่ีผูตอบ แบบสอบถามไดเลือก รายละเอียดตาม

ตาราง 

จุดแข็ง จํานวน / ครั้ง อัตรารอยละ 

หนวยงานมีขนาดเล็ก สายการบังคับบัญชาสั้น สั่งการไดรวดเร็ว 79 69.3 

ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญดานดิจิทัล 69 60.5 

จํานวนบุคลากรมีนอย ปรับตัวงาย 43 37.7 

บุคลากรไดรับการพัฒนาดานดิจิทัลอยางตอเนื่อง 61 53.5 

มีการกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบาย เพ่ือการ

ปฏิบัติงานใหถูกตอง 

51 44.7 

มีอุปกรณดิจิทัลท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานในสํานักงาน 59 51.8 

มีความยึดหยุน สามารถนําเทคโนโลยีมาใชทันตอเหตุการณ 68 59.6 

มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาระบบ/อุปกรณดานดิจิทัล 3 2.7 
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2.4 วิเคราะหปญหาปจจัยภายใน จุดออนท่ีมีผลตอระบบดิจิทัลภายในสํานักงาน กปร. ไดแก เจาหนาท่ี ยังใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมเต็มตามศักยภาพ คิดเปนอัตรารอยละ 64.9 ลําดับรองลงมาคือ ขาดการกรอก

ขอมูลในระบบทําใหขอมูลไมเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 51.8 ขาดบุคลากรท่ีมีความเขาใจในการออกแบบ

สถาปตยกรรมองคกรดิจิทัล คิดเปนรอยละ 50  โดยคิดจากจํานวนครั้งท่ีผูตอบ แบบสอบถามไดเลือก 

รายละเอียดตามตาราง 

จุดออน จํานวน / ครั้ง อัตรารอยละ 

หนวยงานมีงบประมาณจํากัด 42 36.8 

ขาดบุคลากรท่ีมีความเขาใจในการออกแบบสถาปตยกรรมองคกรดิจิทัล 57 50 

นักวิชาการดานไอทีไมเพียงพอ 45 39.5 

เจาหนาท่ียังใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมเต็มตามศักยภาพ 74 64.9 

ขาดการกรอกขอมูลในระบบ ทําใหขอมูลไมเปนปจจุบัน 59 51.8 

ระบบขาดการปรับปรุงใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ทําใหไมตรงกับความ

ตองการใชงาน 

51 44.7 

เครื่องมือและอุปกรณดานไอทีไมเพียงพอสําหรับการทํางานนอกสถานท่ี 52 45.6 

วัฒนธรรมการทํางานในองคกรยังไมพรอม 37 32.5 

ยังไมมีการใหบริการขอมูลแกประชาชนไดครบวงจร 36 31.6 

การคิดถึงความคุมคามากเกินไป ทําใหพลาดโอกาสการนําเทคโนโลยี

ทันสมัยมาใชไดทันสถานการณ 

30 26.3 

ขาดการจัดทํามาตรฐานกระบวนการทางเทคโนโลย ี 1 0.9 

ผูบริหารไมนําระบบไปใชอยางจริงจัง 1 0.9 

ดิจิทัลมีความกาวหนาแตยังขาดความรูวิธีการใชงานไดทันเทคโนโลย ี 2 1.8 
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2.5 ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นในการกําหนดวิสัยทัศนดานดิจิทัลของสํานักงาน กปร. ท่ีมาก ท่ีสุด  

ไดแก ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยาง มีประสิทธิภาพ 

โดยคิดเปนรอยละ 44.7 ลําดับรองลงมาไดแก ระบบสารสนเทศ พัฒนา ทันสมัย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

คิดเปนรอยละ 37.3 รายละเอียดตามตาราง 

ขอมูลแบบสอบถาม จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริอยางมีประสิทธิภาพ 

51 44.7 

ระบบสารสนเทศ พัฒนา ทันสมัย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 43 37.7 

ระบบสารสนเทศกาวทันความเปลี่ยนแปลง 17 14.9 

มุงม่ันพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลและบุคลากรใหสนับสนุน

โครงการอันเนื่องฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

1 0.9 
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บทท่ี 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับที ่5 (พ.ศ.2565 – 2570) 

  ศูนยสารสนเทศ สํานักงาน กปร.เปนหนวยสงเสริม พัฒนาและนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร ในการวางแผน การปฏิบัติงาน และติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการ ตลอดจนเปนหนวยสนับสนุนภารกิจขององคกรใหสามารถดําเนินการไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลและประโยชนสูงสุด 

วิสัยทัศน (Vision) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

    อยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ และเปนศูนยขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สวนราชการตางๆ ภายในสํานักงาน บริหารระบบเครือขายภายในและระบบเครือ 

ขายภายนอก เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ  

2. ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศทางการบริหารของสํานักงาน กปร. เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานภายใน และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาบุคลากรใหสามารถมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ 

และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชใหเกิดประโยชนในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการ

ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ และกฎหมาย

เก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. พัฒนาระบบหองสมุด ใหเปนศูนยรวมผลงานวิชาการ เพ่ือประโยชนในการศึกษา

คนควา หรือเผยแพรผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สําหรับผูปฏิบัติงาน

และประชาชนท่ัวไป 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีได 

รับมอบหมาย  
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เปาประสงค (Goals) 

1. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

 ให เ กิดประสิทธิภาพในการสนองงานพระราชดําริ  การขยายผลองคความรู   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

2. มีการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) การเปดเผยขอมูล 

ภาครัฐ (Open Data) และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการมีสวน

ร วมจากทุกกอง ศูนย  กลุ ม และเครือข ายท่ี เ ก่ียวของ ทําให เ กิดประโยชน 

ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักงาน ใหมีทักษะ ความรูในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางถูกตอง และสามารถเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสมสอดคลอง

กับภารกิจ 

4. ศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดรับการพัฒนาอยางตรงกับความตองการ สอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาของประเทศและในระดับสากล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดิจิทัล 

จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ท่ีมี 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตร

ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยดิจิทัล ยุทธศาสตรท่ี 2 อํานวยความสะดวก

ภาคธุรกิจไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวน 

การทํางาน และยุทธศาสตร 4 พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ

ภาครัฐ ทําใหศูนยสารสนเทศตองมีการปรับขยายแผนแมบทเทคโนโลยีดิจิทัลของ สํานักงาน กปร. ใหครอบ 

คลุมป 2565 และไดมองถึงอนาคตตามแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่ึงจะเขาสูระยะ 10 ป คือ ป 2566-2570  ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ดิจิทัลมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบอยางรวดเร็ว ท้ังในบริบทการพัฒนาดานดิจิทัล หรือในบริบทของ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง หรือในภาวะท่ีไมปกติหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน สงผลใหปรับตัวใหกาวทัน 

การเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุนดานดิจิทัลจึงเปนสิ่งสําคัญ ประกอบกับในการพัฒนาดานดิจิทัล

จํา เปนตองดํา เนินงานตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ ท่ี เ ก่ียวของหลายฉบับ  ท่ีสํ า คัญไดแก  

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ดังนั้น ศูนยสารสนเทศ 

จึงกําหนดแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงาน กปร. ฉบับท่ี 5 ตั้งแตป 2565-2570   

โดยมียุทธศาสตรหลักท่ีจะดําเนินการ 4 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม และมีความ

ม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน 

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร รวมท้ังบริหารจัดการธรรมาภิบาลขอมูล และเปดเผย

ขอมูล 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เปนศูนยกลางขอมูลองคความรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

แนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนประโยชนแกประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม และมีความม่ันคง

ปลอดภัย 

  1.1 วางแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล ท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรใหมีความ

ทันสมัย การจัดหาผลิตภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud การจัดหาเครื่องมือสําหรับ

สนับสนุนการดําเนินงานและติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การเตรียมความพรอมรับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณวิกฤต ไดแก การปรับปรุงหองประชุมใหทันสมัย เปนหอง

ประชุมเปนท่ีสามารถรองรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  การจัดหาอุปกรณสําหรับการประชุมและ

การปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี โดยคํานึงถึงประโยชนในการใชงาน ความเหมาะสม ความตอบสนองตอความ

ตองการของผูใชงานในสํานักงาน  

  1.2 สนบัสนุนการจัดซ้ือ จัดหา ครุภัณฑและอุปกรณท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร

และเจาหนาท่ีใหสามารถทํางานไดอยางประสิทธิภาพ ท้ังในสถานการณปกติ ตลอดจนในสถานการณฉุกเฉิน

หรือเกิดวิกฤตทางสังคม เชน การจัดหาอุปกรณสําหรับการสื่อสารและการประชุมออนไลน เปนตน 

  1.3 ใหบริการอินเตอร เน็ตความเร็วสู ง ท่ี มีความเร็วยางนอย 800/400 Mbps 

(ภายในประเทศ /ตางประเทศ) เพ่ือรองรับการใชงานดานการสื่อสารผานระบบดิจิทัลอยางเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

  1.4 กํากับดูแลใหการดําเนินงานดานดิจิทัลเปนไปตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ 

รวมท้ังระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร การแกไขปญหาการบิดเบือนขาวสาร ฯลฯ เปนตน รวมท้ังวางแนวทาง

เตรียมความพรอมสําหรับการทํางานนอกสถานท่ีตั้ง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุน

การตัดสินใจของผูบริหาร รวมท้ังบริหารจัดการธรรมาภิบาลขอมูล และเปดเผยขอมูล 

  2.1 พัฒนาระบบเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (Big Data)  พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ รายงาน

ผลความกาวหนาโครงการ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ตลอดจนการประเมินผล ท่ีสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหาร ไดแก การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

  2.2 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส กําหนดมาตรฐานท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน

ใหมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถสนับสนุนการทํางานในรูปแบบใหม (New Normal) ไดแก ระบบการ 

รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการลงนามอิเล็กทรอนิกส
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สําหรับผูบริหาร ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS Version6) เ พ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

ของผูบริหารในดานการบริหารงานบุคคล ท้ังประวัติการทํางานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

นอกจากนี้ การวางแผนพัฒนาระบบบริการดานตางๆ โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือสนับสนุนการไมใชเอกสาร เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระใหแกประชาชน รวมท้ังลดการใช

ทรัพยากร ไดแก การพัฒนาระบบการสมัครงาน ระบบการจองหองประชุมและการใชรถยนต ฯลฯ เปนตน 

  2.3  พัฒนาระบบเว็บไซตและขอมูลสารสนเทศเพ่ือเปนชองทางการสื่อสารและเผยแพร

ใหประชาชนท่ัวไปและหนวยงานภายนอกใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล ท้ังในดานการเรียนรู

องคความรู แนวพระราชดําริ การดําเนินงานโครงการฯ รวมท้ังมีชองทางเปดเผยขอมูลแกสาธารณะเพ่ือการ

ตรวจสอบความโปรงใส  

  2.4 สนับสนุนการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลและการเปดเผยขอมูล (Open Data)  

เพ่ือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานให

เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 และ

ประกาศของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ตลอดจนพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การทํางาน 

  3.1 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานและบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เชน เจาหนาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมท้ังมีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนไป

ตามแนวทางการพัฒนาดานทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ และเปนประโยชนในการสรรหา แตงตั้ง 

โยกยายและเลื่อนระดับ 

  3.2 สงเสริมใหเจาหนาท่ีของศูนยสารสนเทศเขารับการพัฒนาทักษะเฉพาะดาน เพ่ือใหมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย และนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

  3.3 สงเสริมการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

นโยบายการพัฒนาดานดิจิทัล และมีวิสัยทัศนในการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

อนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เปนศูนยกลางขอมูลองคความรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แนวพระราชดําริ 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.1 พัฒนาระบบการเผยแพรขอมูล และประชาสัมพันธ ไดแก องคความรูแนวคิด

พระราชดําริดานตางๆ เชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขยายผลศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ฐานขอมูลการศึกษาวิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ  
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  4.2 วางแผนพัฒนาชองทางดิจิทัลใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงองคความรูและขอมูล

โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดําริไดโดยสะดวก รวมท้ังพัฒนาการสรางหองเรียนออนไลน (e_training) 

และพัฒนาชองทางในการถอดองคความรูจากผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือการเผยแพรและประชาสัมพันธ  

   4.3 พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) ใหสมาชิกสามารถเขาถึงขอมูลโครงการใน

รูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก  

  4.4 พัฒนาหองสมุดใหมีภูมิทัศนท่ีเหมาะสม นาใชบริการ เพ่ือเปนแหลงคนควาขอมูล 

พระราชดํารัส พระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีสําคัญ ตลอดจนพัฒนาหองสมุด

เฉพาะ สําหรับจัดเก็บหนังสือหายากและมีคุณคา เพ่ือเปนประวัติศาสตรของโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
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ยุทธศาสตร ์ 1.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

2.เพิม่ประสิทธิภาพและ

คุณภาพการให้บริการ 

3.พัฒนาบุคลากร 4.เป็นศูนยก์ลางข้อมูลองค์

ความรู้พระราชดาํริ

แผนระดบัชาติว่าดว้ยการพฒันา

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

-ปรบัเปล่ียนภาครฐัสู่การเป็น

รฐับาลดิทลั

-สรา้งความเช่ือมั่นในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั

-พฒันากาํลงัคนใหพ้รอ้ม -สรา้งสงัคมคณุภาพดว้ยเทคโนยี

ดิจิทลั

รา่งแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13

-หมดุหมายท่ี 13 พฒันาภาครฐั

ใหมี้สมรรถนะสงูและคล่องตวั/

พฒันาคณุภาพบรกิารภาครฐัให้

สะดวกและประหยดั

-หมดุหมายท่ี 13 มีภาครฐัท่ี

ทนัสมยั มีประสิทธิภาพและตอบ

โจทยป์ระชาชน /ปรบัเปล่ียนเป็น

รฐับาลดิจิทลัท่ีใชข้อ้มลูเพ่ือ

พฒันาประเทศ

-หมดุหมายท่ี 12 มีกาํลงัคน

สมรรถนะสงู มุ่งเรยีนรูอ้ย่าง

ต่อเน่ือง ตอบโจทยก์ารพฒันา

แห่งอนาคต

-หมดุหมายท่ี 1 เป็นประเทศชัน้

นาํดา้นสินคา้เกษตรและเกษตร

แปรรูปมลูค่าสงู

แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

ปรบัปรุง)

- ดา้นบรหิารราชการแผ่นดิน 

ปรบัเปล่ียนรูปแบบบรหิาร และ

การบรกิารเป็นดิจิทลั

- ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พฒันาระบบคลงัขอ้มลูข่าวสาร

-ดา้นพฒันาทรพัยากรมนษุย์

บรหิารจดัการศกัยภาพบคุลากร

ของประเทศ

- ดา้นสงัคม มีฐานขอ้มลู/คลงั

ความรูเ้พ่ือสรา้งโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ

แผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี -ดา้นปรบัสมดลุและพฒันาระบบ

บรหิารจดัการภาครฐั เป็นภาครฐั

ทนัสมยั 

- ดา้นปรบัสมดลุและพฒันา

ระบบบรหิารจดัการภาครฐั 

พฒันาและปรบัระบบวิธีการ

ปฏิบตัิราชการใหท้นัสมยั

-ดา้นปรบัสมดลุและพฒันาระบบ

บรหิารจดัการภาครฐั มีความ

ยืดหยุ่นเหมาะสมกบับรบิทการ

พฒันาประเทศ 

-ดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั : เกษตรสรา้งมลูค่า



หน่วยงาน

ที�เกี�ยวข้อง 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ยุทธศาสตร์ที� 1 : พฒันาโครงสร้างพื�นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเหมาะสม และมคีวามมั�นคงปลอดภัย 

แผนงานที� 1.1 จัดสรรทรัพยากรด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วงอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม (Hardware)

1) จดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จดัหาคอมพวิเตอร์ที�มีมาตรฐาน ศสท./กบง. 770,000     1,208,000  1,276,000  1,510,000  150,000     1,340,000  6,254,000      

- ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์  (PC)  @34,000 มีคุณภาพสามารถใชง้านได้ 20 32 34 40 35 161                จาํนวนจดัซื�อ

- ครุภณัฑ ์Notebook   @30,000 อยา่งมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์ 3 4 4 5 5 5 26                   จาํนวนจดัซื�อ

2) จดัหาอุปกรณ์ต่อพว่ง ต่อพว่ง ที�เหมาะสม คุม้ค่า และ ศสท./กบง. 210,000     574,000     1,198,000  254,000     343,000     735,000     3,314,000      

- เครื�องสแกนเนอร์ @29,000 เพยีงพอต่อการใชง้าน 1 12 1 2 16                   จาํนวนจดัซื�อ

- เครื�องพมิพเ์ลเซอร์สี ชนิด network @45,000 3 5 5 3 16                   จาํนวนจดัซื�อ

- เครื�องพมิพเ์ลเซอร์สี ชนิด network A3 @55,000 1 1                     จาํนวนจดัซื�อ

- เครื�องพมิพเ์ลเซอร์ขาว-ดาํ @15,000 14 12 4 30                   จาํนวนจดัซื�อ

- โปรเจคเตอร์ @50,000 2 1 2 5                     จาํนวนจดัซื�อ

- เครื�องสาํรองไฟ @2,500 200 200 400                จาํนวนจดัซื�อ

- เครื�องแฟ็กซ์มลัติฟังกช์ั�น @15,000 5 5 10                   จาํนวนจดัซื�อ

3) จดัหาเครื�องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย มีโครงสร้างพื�นฐานที�เหมาะสม ศสท./กบง. 723,000     650,000     830,000     1,134,000  2,900,000  650,000     6,887,000      

- เครื�องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายแบบที� 1 @130,000 คุม้ค่า เพยีงพอต่อการใชง้าน 3 3                     จาํนวนจดัซื�อ

- เครื�องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายแบบที� 2 @350,000 สามารถรองรับปริมาณงานที� 3 3                     จาํนวนจดัซื�อ

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการเครื�องแม่ข่าย @28,000 เพิ�มขึ�นในอนาคตได้ 3 3 6                     จาํนวนจดัซื�อ

- อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล (NAS Storage) @600,000 1 1 1 3                     จาํนวนจดัซื�อ

แผนปฏบิตัิการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพฒันาด้านเทคโนโลยดีิจิท ัฉบบัที� 5 พ.ศ.2565-2570

หมายเหตุรวมทั�งสิ�น
งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี�วดั



หน่วยงาน

ที�เกี�ยวข้อง 2565 2566 2567 2568 2569 2570

แผนปฏบิตัิการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพฒันาด้านเทคโนโลยดีิจิท ัฉบบัที� 5 พ.ศ.2565-2570

หมายเหตุรวมทั�งสิ�น
งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี�วดั

- อุปกรณ์ป้องกนัเครือข่าย (Firewall) แบบที� 2 @1,000,000 1 1                     จาํนวนจดัซื�อ

- อุปกรณ์คน้หาเส้นทางเครือข่าย (Router) @300,000 1 1                     จาํนวนจดัซื�อ

- อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) @800,000 1 1                     จาํนวนจดัซื�อ

- อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) @50,000 16 16                   จาํนวนจดัซื�อ

- อุปกรณ์จดัเกบ็ Log File @400,000 1 1                     จาํนวนจดัซื�อ

- อุปกรณ์ป้องกนัและตรวจจบัการบุกรุก @430,000 1 1                     จาํนวนจดัซื�อ

- อุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้สาย @5000 10 10 20                   จาํนวนจดัซื�อ

แผนงานที� 1.2 สนับสนุนการจัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วงที�มีเครื�องหมาย

ประหยัดพลงังานและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม

แผนงานนี�จะแทรกใน

แผนงานที� 1.1 ศสท.

แผนงานที� 1.3 โครงสร้างพื�นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการดูแล

บํารุงรักษา

มีโครงสร้างพื�นฐานและ

ระบบฯ พร้อมใช้ ศสท.

1) จา้งเหมาบริการดูแลบาํรุงรักษาห้อง Server (Air, UPS, Fire Alarm) มีการดาํเนินการทุกปี ศสท./กบง. 510,000     510,000     510,000     510,000     510,000     510,000     3,060,000      

2) จา้งเหมาบริการดูแลบาํรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย(Core Switch, Router, Firewall) มีการดาํเนินการทุกปี ศสท./กบง. 770,000     770,000     770,000     770,000     770,000     770,000     4,620,000      

3) จดัซื�อวสัดุคอมพวิเตอร์ สาํหรับซ่อมแซมและอพัเกรด มีการดาํเนินการทุกปี ศสท./กบง. 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     1,200,000      

4) จดัซื�อซอฟตแ์วร์ Antivirus ลิขสิทธิ�  มีการดาํเนินการทุกปี ศสท./กบง. 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     1,200,000      

5) การใชบ้ริการระบบ Cloud ใชแ้ทน Co-location ศสท./กบง. 180,000     180,000     180,000     180,000     180,000     180,000     1,080,000      

6) กาจดัหาบริการ Internet Leased Line มีการดาํเนินการทุกปี ศสท./กบง. 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  9,000,000      

7) การจดัหาอุปกรณ์ เครื�องมือและโปรแกรมสาํหรับการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ มีดาํเนินการทุกปี ศสท./กบง. 250,000     500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     2,750,000      

8) หมึกพมิพแ์ละค่าวสัดุคอมพวิเตอร์อื�นๆ มีการดาํเนินการทุกปี ศสท./กบง. 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  15,000,000    



หน่วยงาน

ที�เกี�ยวข้อง 2565 2566 2567 2568 2569 2570

แผนปฏบิตัิการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพฒันาด้านเทคโนโลยดีิจิท ัฉบบัที� 5 พ.ศ.2565-2570

หมายเหตุรวมทั�งสิ�น
งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี�วดั

แผนงานที� 1.4 กาํกบัดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐที�ได้กาํหนด

1) จดัทาํ/ทบทวน/ปรับปรุงแนวนโยบายและปฏิบติังาน มีการดาํเนินการทุกปี ศสท.
* * * * * *

2) จดัทาํแนวปฏิบติัการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของดา้นสารสนเทศ (Security Policy) มีการดาํเนินการทุกปี ศสท.
* * * * * *

3) จดัทาํแผนแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภยัพบิติัที�อาจจะเกิดกบัระบบ

ฐานขอ้มูลและสารสนเทศ

ดาํเนินการจดัทาํแผนทุกๆ 2 ปี ศสท.

* * * *

4) ดาํเนินการสาํรองขอ้มูล (Backup) ต่อเนื�อง ตามมาตรการรักษาความปลอดภยัไซเบอร์ ซกัซอ้มการกูข้อ้มูลปีละ 1 ครั� ง ศสท. * * * * * *

5) เตรียมความพร้อมในการกูข้อ้มูล (Recovery) ตามมาตรการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ มีรายงานทุกปี ศสท. * * * * * *

6) รายงานผลการประเมินความเสี�ยง (Risk) มีดาํเนินการทุกปี ศสท. * * * * * *

7) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ IT Audit จากหน่วยตรวจสอบขององคก์ร มีดาํเนินการทุกปี ศสท./ตน. * * * * * *

แผนงานที� 1.5 กาํกบัดูแลให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์

1) จดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ที�อยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบ ตลอดจนปกป้องให้มี

ความน่าเชื�อถือและไม่ถูกเปลี�ยนแปลงตามการกาํกบัดูแลให้ปฏิบติัตาม พรบ. ว่าดว้ยการ

กระทาํผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 และ 2560

มีการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทาง

คอมพวิเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั

ศสท.

* * * * * *

แผนงานที่ 1.6 กํากับดูแลและวางแผนเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ (Work from Home)

มีการปรับปรุงแผนตาม
สถานการณ

ศสท.

* * * * * *



หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที� 2 : เพิ�มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั�งบริหารจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล 

แผนงานที� 2.1 พฒันาระบบเก็บข้อมูลพื�นฐาน (Big Data) และระบบสารสนเทศเพื�อการ

บริหารจัดการ

2.1.1 ระบบเชื�อมโยงขอ้มูลเพื�อการบริหารจดัการโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 

(ระบบฐานขอ้มูกลาง)

ระบบเปิดใชง้านและ

ประมวลผลได ้1 ระบบ

ศสท./กปค.1-4/กผย./

กตผ

650,000    650,000 650,000      650,000 650,000 650,000 3,900,000 

2.1.2 ระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเนื�องมาจากระราชดาํริ (งาน

ศึกษา ทดลอง วิจยั)(e_service)

ประมวลผลสาํเร็จและพฒันา

ปรับปรุง 1 ระบบ

ศสท./กศข./ศูนยศึ์กษาฯ 71600 71600 71600 71600 71600 71600 429600

2.1.3 ระบบเมลด็พนัธ์ุเพื�อพระราชทานและปัจจยัการผลิตของศูนยศึ์กษาการพฒันา

อนัเน่องมาจากระราชดาํริ

ประมวลผลสาํเร็จและพฒันา

ปรับปรุง 1 ระบบ

ศสท./กศข./ศูนยศึ์กษาฯ 190,000    190,000 190,000      190,000 190,000 190,000 1,140,000 

2.1.4 ระบบงานฎีกา (e-pettition) พฒันาปรับปรุง 1 ระบบ ศสท./กปค.1-4/กพบ. 500,000 500,000      500,000 500,000 500,000 2,500,000 

2.1.5 ระบบงบประมาณและติดตามความกา้วหนา้โครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 

(e_projects)

พฒันาปรับปรุง 1 ระบบ ศสท./กผย. 150,000    150,000 250,000      250,000 250,000 250,000 1,300,000 

2.1.6 ระบบภูมิสารสนเทศ บาํรุงรักษา 1 ระบบ ศสท. 430,000    430,000 430,000      430,000 430,000 430,000 2,580,000 

2.1.7 ระบบงานขยายผลและงานฝึกอบรม ศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเนื�องมาจาก

พระราชดาํริ (e-service)

พฒันาระบบใหม่ 1 ระบบ ศสท./กปค.1-4/กศข./

ศูนยศึ์กษาฯ

900,000    900,000 250,000      250,000 250,000 250,000 2,550,000 

2.1.8 ระบบบริหารและงบประมาณ ศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ พฒันาระบบใหม่ แทรกอยูใ่น 

ขอ้2.1.7)

ศสท./กปค.1-4/กศข./

ศูนยศึ์กษาฯ

* * 150,000      150,000 150,000 150,000 600,000    

แผนงานที� 2.2 พฒันาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.1 ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อการรับ-ส่งเอกสารราชการ การสั�งการและการ

ลงนามอิเลก็ทรอนิกส์

ปรับปรุงระบบใหร้องรับ

การปฏบัตัิงานที�ครบวงจร

ศสท./กชบ. 150,000    250,000 250,000      250,000 250,000 250,000 1,400,000 

2.2.2 ระบบการสื�อสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e_mail) ดูแลควบคุมการใชง้าน ศสท * * * * * *

2.2.3 ระบบดิจิทลัสนบัสนุนการปฏิบตัิงานภายในสาํนกังาน พฒัาระบบบริการใหม่อยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ระบบ

ศสท./กองต่างๆ * * 250,000      250,000 250,000 250,000 1,000,000 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทั ฉบับที� 5 พ.ศ.2565-2570

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี�วดั รวมทั�งสิ�น หมายเหตุ
งบประมาณ (บาท)



หน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทั ฉบับที� 5 พ.ศ.2565-2570

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี�วดั รวมทั�งสิ�น หมายเหตุ
งบประมาณ (บาท)

แผนงานที� 2.3 พฒันาระบบเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศ

2.3.1 พฒันาเวบ็ไซตห์ลกัของสาํนกังาน ใหไ้ดม้าตรฐานสากล ระดบัการเขา้ถึงอยา่งนอ้ย

ระดบั A

พฒันาเวบ็ไซต ์1 เวบ็ไซต์ ศสท. 470,000    470,000 470,000      470,000 470,000 470,000 2,820,000 

2.3.2 ระบบลา้นภาพลา้นถอ้ยคาํ (Ourking) บาํรุงรักษา 1 ระบบ ศสท./กปส. * * * * * *

2.3.3 ระบบนิทรรศการเยน็ศิระ บาํรุงรักษา 1 ระบบ ศสท./กปส. * * * * * *

2.3.4 ระบบโครงการหญา้แฝก ดูแลควบคุมการใชง้าน ศสท./กผย. * * * * * *

2.3.5 ระบบ Pacific Rim Vetiver Network ดูแลควบคุมการใชง้าน
ศสท./กผย. * * * * * *

2.3.6 ระบบประมวลพระราชดาํริ (KM) ดูแลควบคุมการใชง้าน
ศสท./กพบ. * * * * * *

แผนงานที� 2.4 การจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพื�อการ

เชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

2.4.1 จดัตั�งคณะทาํงานบริกรขอ้มูล เพื�อศึกษา วิเคราะห์ และ (Data Catalog) ไดแ้ก่ 

ภารกิจหลกั และภารกิจสนบัสนุน

มีคณะบริกรขอ้มูลอยา่งนอ้ย 1

 ชุด

ศสท./ กปค.1-4 / กผย. *

        - รวบรวม/จาํแนก/วิเคราะห์ขอ้มูล *

        - จาํแนกหมวดหมู่ขอ้มูลตามภารกิจ (Data Catalog) *

        - จดัทาํขอ้มูลเปิดเผยภาครัฐ (Open Data) ศสท. * * * *

2.4.2 การบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล มีการจดัการขอัมูลต่อเนื�อง ศสท./กพค.

        - จดัตั�งผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controler) / ผูป้ระมวลผลขอ้มูล (Data Processer) *

        -  กาํหนดนโยบาย และประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy and 

Privacy Notice)

*

        - กาํหนดมาตรการใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้ *

        - กาํหนดมาตรการเยยีวยา *

        - กาํหนดการปฏิบตัิและการติดตามผล (Implement & Evaluation) * * * * * *

2.4.3 การเชื�อมโยงเครือข่ายขอ้มูลภายใน ดาํเนินการต่อเนื�อง ศสท. * * * * * *

2.4.4 การเตรียมเชื�อมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอก ระบบใหม่ ศสท. * * * *



หน่วยงาน

ที�เกี�ยวข้อง 2565 2566 2567 2568 2569 2570

แผนงานที� 3.1 พัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนยีสารสนเทศ

3.1.1 จดัฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นคอมพวิเตอร์ให้แก่บุคลากรของสาํนกังาน กปร. ทุกระดบั ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้

ความเขา้ใจไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

80

ศสท/กพค 126,300 126,300 126,300 126,300 126,300 126,300 757,800    

แผนงานที� 3.2 พัฒนาเจ้าหน้าที�ของศูนย์สารสนเทศให้มีความรู้ในเทคโนยีสารสนเทศและการ

สื�อสารสมัยใหม่ สําหรับประยุกต์ใช้ในองค์กร

3.2.1 สนบัสนุนให้เจา้หนา้ที�ศูนยส์ารสนเทศเขา้รับการอบรมจากสถาบนัฝึกอบรมดา้น

คอมพวิเตอร์

เจา้หนา้ที�มีโอกาสเขา้รับการ

อบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30

ศสท/กพค 25,700   25,700   25,700   25,700   25,700   25,700   154,200    

แผนงานที� 3.3 พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3.1 ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (CIO) หรือผูอ้าํนวยการศูนยส์ารสนเทศเขา้รบ

การอบรมดา้น IT ที�เกี�ยวขอ้ง

มีผูเ้ขา้รับการอบรม 1 หลกัสูตร กพค 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   300,000    

ยุทธศาสตร์ที� 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อเพิ�มศักยภาพในการทํางาน

แผนปฏบิตัิการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพฒันาด้านเทคโนโลยดีิจิท ัฉบบัที� 5 พ.ศ.2565-2570

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี�วดั รวมทั�งสิ�น หมายเหตุ
งบประมาณ (บาท)



หน่วยงาน

ที�เกี�ยวข้อง 2565 2566 2567 2568 2569 2570

แผนงานที� 1 พัฒนาห้องสมุดและระบบห้องสมุดอย่างต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ

4.1.1 การปรับปรุงห้องสมุดส่วนขยายให้ทนัสมยั ดาํเนินการต่อเนื�อง ศสท. * * * * * *

4.1.2 การพฒันาระบบห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ให้ทนัสมยั (e_RDPL) มีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็น

ปัจจุบนั

ศสท. 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       480,000     

4.1.3 การจดัจา้งลูกจา้งโครงการในตาํแหน่งผูช่้วยบรรณารักษ์ มีการจา้งลูกจา้งโครงการ

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คน

ศสท. 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1,080,000

แผนงานที� 2 การบูรณาการแขยายผองคความรู้ การใชงานระบภูมิสารสนเทศโครงการอนั

เนื�องมาจากพระราชดําริ และศูนย์เรียนรู้

4.2.1 ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริและศูนยเ์รียนรู้ มีการบาํรุงรักษาต่อเนื�องทุกปี ศสท. 430,000     430,000     430,000     430,000     430,000     430,000     2,580,000  

แผนงานที� 3 ประชาชนสามารถเข้าถึงสื�อเพื�อการเรียนรู้ได้โดยง่ายเท่าเทียม

4.3.1 การนาํสื�อการเรียนรู้ที�เป็นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์หรือดิจิทลั เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์และ

ช่องทางบนสื�อออนไลนอื�นๆ เช่น Youtube

ดาํเนินการต่อเนื�อง ศสท.

* * * * * *

ยุทธศาสตร์ที� 4 เป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้โครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ แนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เพื�อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

แผนปฏบิตัิการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพฒันาด้านเทคโนโลยดีิจิท ัฉบบัที� 5 พ.ศ.2565-2570

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี�วดั รวมทั�งสิ�น หมายเหตุ
งบประมาณ (บาท)
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บทท่ี 6 

การบริหารจัดการและติดตามผล 

  ในการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2565-2567  

เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามพันธกิจ เปาประสงคหลัก และยุทธศาตรท่ีวางไว ประกอบกับเพ่ือใหการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน กปร.เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารและการใหบริการ

ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารผานระบบดิจิทัลเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณไมปกติ ศูนยสารสนเทศ 

จึงวางแนวทางการบริหารจัดการและการติดตามผล สําหรับเปนกลไกและเครื่องมือในการดําเนินงาน 

ใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

การอํานวยการและกํากับดูแล 

  การอํานวยการและกํากับดูแล ประกอบดวยกลไกการดําเนินงาน ไดแก 

1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer :  CIO)  

และผูบริหารขอมูลระดับสูง (Department Chief Data Officer : CDO) มีคําสั่งสํานักงาน กปร. 

ท่ี 22 /2564 เรื่อง 1) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information 

Officer : CIO) และผูบริหารขอมูลระดับสูง (Department Chief Data Officer : CDO) ประจํา

สํานักงาน กปร. ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2564 โดยมีอํานาจหนาท่ีเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลระดับกรม กําหนดวิสัยทัศน อนุมัตินโยบายและมาตรฐานขอมูล ตลอดจนควบคุมการ

ดําเนินงานระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพ โดยให รองเลขาธิการหรือท่ีปรึกษา ท่ีรับผิดชอบดูแล

ศูนยสารสนเทศ เปนผูปฏิบัติหนาท่ี  

2. คณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. มีคําสั่งสํานักงาน กปร. 

ท่ี 6/2564 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. 

ลงวันท่ี 29 มกราคม 2564 มีอํานาจหนาท่ีเปนปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation 

Center :  DOC)  เป นคณะทํ างานจั ดการธรรมาภิ บาลข อ มู ลภารั ฐ  (Data Governance)  

ทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการ

สื่อสาร การจัดทําแผนแมบท การกํากับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซตของ

สํานักงาน และการบริหารจัดการขอมูลองคกร รวมท้ังการเปดเผยขอมูลภาครัฐ โดยมีผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนทศระดับสูง (CIO) เปนประธาน  และกําหนดใหมีการประชุคณะทํางานพัฒนา

และสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. เพ่ือวางแผนและติดตามผลการดําเนินงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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3. กําหนดใหมีคณะทํางานจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ จํานวน 2 คณะ คือ 

- คณะทํางานจัดการขอมูลตามภารกิจหลัก ไดแก ผูแทนกองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี ผูแทนกอง

แผนงานและยุทธศาตร ผูแทนกองติดตามประเมินผล  

- คณะทํางานจัดการขอมูลตามภารกิจสนับสนุน ไดแก ผูแทนกองศึกษาและขยายผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริ ผูแทนกองประชาสัมพันธ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะทํางานท้ัง 2 คณะ เปนประจําทุกป 

งบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

1. ดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป (งบปกติ) จากสํานักงบประมาณ ภายในเดือน

พฤศจิกายนของทุกป  ท้ังในสวนท่ีเปนงบดําเนินงานและงบลงทุน และในกรณีหากไมไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณประจําป ในปงบประมาณนั้น  แต เปนแผนงานโครงการ 

ท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ ใหจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

(งบกลาง) เสนอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือเสนอ

ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณตอไป 

2. กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยวางแผนใหสอดคลองตามแผนแมบทฯ 

ท่ีวางไว เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

3. จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป เพ่ือกํากับควบคุมการใชจายเงินใหเปนไป 

ตามแผนงาน และตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหระบบสารสนเทศและระบบบริการดิจิทัล

ดานตางๆ สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

การติดตามผลการดําเนินงาน 

1. กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบ

สารสนเทศของสํานักงาน กปร. หรือรายงานตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนทศระดับสูง (CIO) 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

2. จัดทํารายงานประจําปของศูนยสารสนเทศ ปละ 1 ครั้ง 

3. รายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมผูบริหาร และรับฟงขอเสนอแนะจากผูบริหาร ตาม

วาระการประชุมท่ีกําหนด  

การเตรียมความพรอมในการดําเนินงานภายใตสถานการณไมปกติ 

  ศูนยสารสนเทศ กําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานภายใต

สถานการณไมแนนอน และแนวทางบริหารความเสี่ยงเม่ือเกิดเหตุการณไมปกติ เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานหรือแกไขปญหา และเปนการเตรียมความพรอมรองรับในกรณีเม่ือเกิดสถานการณไมปกติ ไดแก 

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคระบาด และการสนับสนุนการทํางานนอกสถานท่ีตั้งหรือการทํางานท่ีบาน 

(Work from Home) โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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- แนวทางการเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานนอกสถานท่ี (Work from 

Home) 

  เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563 องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ และเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 ประเทศไทยไดมีประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563 ไดประกาศ

ใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปน

โรคติดตออันตรายลําดับท่ี 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558  

โดยรัฐบาลไดมีมาตรการท่ีสําคัญในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

เพ่ือการควบคุมการติดเชื้อ ไดแก มาตรการทางสาธารณะสุข ไดแก การสังเกตตนเอง หากมีอาการไข 

ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ใหพบแพทย การดูแลสุขภาพ โดยการลางมือบอยๆ หรือการลางมือดวย

แอลกอฮอลเจล และการสวมหนากากอนามัย และมีมาตรการทางสังคม ไดแก การรักษาระยะหางทาง

สังคม (social distancing) หมายความถึง การลดการใกลชิดกันระหวางบุคคล โดยมีจุดมุงหมายในการ

ชะลอการแพรระบาดของโรค ดวยการลดการสัมผัสใกลชิดระหวางบุคคลใหนอยลง วิธีการนี้ประกอบดวย 

การกักดาน การจํากัดการเดินทาง และการปดสถานศึกษา สถานท่ีทํางาน สนามกีฬา โรงภาพยนตร หรือ

ศูนยการคา โดยบุคคลอาจจํากัดการเดินทาง โดยการอยูท่ีบาน หลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีแออัด ไมสัมผัสมือผูอ่ืน และ

ท้ิงระยะหางทางกายจากผูอ่ืน การงดหรือยกเลิกการชุมนุมหรือกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของผูคนจํานวนมาก 

เชน โรงภาพยนตร การประชุม ฯลฯ เปนตน  

ศูนยสารสนเทศ จึงไดเตรียมแผน แนวทางและวิธีการในการทํางานนอกสถานท่ีทํางาน

หรือทํางานทางไกล หรือการทํางานท่ีบาน ใหกับเจาหนาท่ีของสํานักงาน กปร. เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินตอง

ปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมเพ่ือรองรับการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโควิด-19 เพ่ือประโยชน

ในทางราชการ และใหสามารถปฏิบัติงานสนองพระราชดําริไดอยางตอเนื่อง และเปนการปองกันควบคุม

โรคติดเชื้อโควิด-19 ท่ีอาจจะขยายวงกวางภายในประเทศ และเพ่ือใหการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค

ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการใชงานระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

แนวทางการเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานนอกสถานท่ี  
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- แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศและการบริหารในกรณี

ภัยพิบัติ 

การดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ จําเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะตองมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและระบบสารสนเทศ โดยสรางความตระหนักใหแก

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม

คอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ เพ่ือสรางความม่ันใจเก่ียวกับบริการท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร โดย

ศูนยสารสนเทศไดจัดทําแนวทางปฏิบัติ การดูแลรักษาโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ แผนการ

ตรวจสอบ และแผนจัดการความเสี่ยงดานความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต

การวิเคราะหจุดเสี่ยง การตรวจสอบ การทดสอบและแกไขปญหาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ ท้ังขอมูล

ท่ีเผยแพร ขอมูลท่ีใชภายใน ขอมูลท่ีไมเปดเผย โดยใชบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยผาน

คอมพิวเตอร เพ่ือเปนการเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรของคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร 

ระบบคอมพิวเตอร ท้ังนี้ สํานักงาน กปร.จัดใหมีการประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนดานการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร โดยมีผูตรวจประเมิน ไดแก ผูตรวจสอบภายในเปนผูดําเนินการตรวจสอบ อยาง

นอยปละหนึ่งครั้ง พรอมท้ังจัดทํารายงานเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาและสั่งการ  

ศูนยสารสนเทศไดมีการประสานงานกับ ThaiCERT  TB-CERT หนวยงานควบคุมและ

กํากับดูแลท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานมี

กลไกหรือข้ันตอนการักษาความม่ันคงปลอดภัย การเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร หรือการเฝาระวัง

เหตุการณท่ีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศของหนวยงาน 

ซ่ึงมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศและการบริหารในกรณีภัยพิบัติ 

      

                                                                                                          

 

 

 

 

                   

                       https://bit.ly/3q623Vk                https://bit.ly/3H1pDJU 
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1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

ระบบติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

-  N/A เปนสวนหนึ่ง

ในระบบ

ฐานขอมูลกลาง

ผล พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (ฐานขอมูลกลาง) ความกาวหนาการพัฒนา

ระบบฯ 30% เปนไปตามแผน

    963,000 สัญญาจาง 1 

ก.ค. 62 - 27 

ธ.ค. 62

1.2 พัฒนาระบบงานวิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

-  N/A 

ผล พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย) ความกาวหนาการพัฒนา

  

    267,500

1.3 การรวบรวมพระราชดําริ รูปภาพที่เกี่ยวของกับโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศ

-     110,000

  (ใช

งบประมาณ

ผล จัดประชุมหารือ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 ครั้ง ผลงาน 1) 

ดําเนินการรวบรวมพระราชดําริรายดานและรายปเขาเลมแลว 2) จัด

จางผูเชี่ยวชาญแลว     11 เดือน และดําเนินการนํารูปที่คัดเลือกเขาสู

ระบบ gallery ตอเนื่อง (ภาคเหนือ+ภาคอีสาน คําอธิบายภาพรวม 

 1.4 การรวบรวมและปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทรงงาน -  N/A 

ผล เขาพบ ดร.สุเมธ 3 ครั้ง ประชุมยอยพรอมตรวจบรูฟ 6 ครั้ง ประชุม 

ครั้ง และประชุมแกไข 2 ครั้ง จัดพิมพเปนรูปเลม 10,000 เลม ได

98,500

1.5 การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดตั้ง Internet Leased 

Line ในศูนยศึกษาฯ ภายใตการสนับสนุนของ กสทช.

- 30,000,000

  ของ กสทช.

ผล บริษัทฯ ผูรับจางเขาทําการติดตั้ง Internet Leased Line พรอม

อุปกรณเรียบรอยแลว ครบทั้ง 5 ศูนยศึกษาฯ ใหบริการ Internet 2 ป

 และศูนยหวยฮองไครฯ ใหบริการ Internet 1 ป

   29,995,000

2

เผยแพรขอมูลพระราชดําริ จัดทํารายละเอียดขอมูลประกอบภาพ และระบบการจัดเก็บ

งานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร.

ประสานการการติดตั้ง internet ของศูนยฯ ทั้ง 6 ศูนยฯ พรอมทั้งติดตามการดําเนินงาน

งานนโยบายเรงดวนของผูบริหาร รัฐบาล

ศึกษา รวบรวม ปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพเอกสารหลักการทรงงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
งบประมาณ

ศึกษา รูปและ

ความตองการระบบ

จัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ศึกษา รูปและ

ความตองการระบบ

จัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ สัญญาจาง 1 

ก.ค. 62 - 27 

ธ.ค. 62
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
งบประมาณ

2.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูล

(1) อบรมและนําขอมูลเขาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุเพื่อพระราชทาน

และปจจัยการผลิตของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ

-    N/A          

ผล ทดสอบระบบฯ แลว นําเขาขอมูลเมล็ดพันธุ ณ สิ้นกันยายน 2562 

แลวแตยังมิไดจัดอบรม เนื่องจากตองตรวจสอบขอมูลใหพรอมกอน
2.2 การเผยแพร ประชาสัมพันธแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องฯ 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

- -

(1) พัฒนาแอนนิเมชั่นการตูนองคความรูตามแนวพระราชดําริ - - × × × ×
ผล ผลิตการตูน 3 เรื่อง (24 พ.ย. 61 คุงกระเบน/4 ก.พ. 62 โทรดวนไป

หาหินซอน/ 9 เม.ย. 62 Happyที่ภูพาน/ 8 ก.ค. 62 หวยฮองไครสดใส

ไรฝุนควัน)

× × × ×

2.3 การดําเนินตามยุทธศาสตรและ กฎระเบียบดาน IT

(1) การจัดทําและดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของ

สํานักงาน กปร. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562-2564

- -
×

ผล เสนอรางกรอบฯ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 และแผนแมบทฯ ผาน

ความเห็นชอจากคณะทํางานฯ เมื่อ 21 ก.พ.62 และ ลปร. ลงนาม

เห็นชอบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 62 และนําสง กอง/ศูนย/กลุม สรางความ

รับรูความเขาใจและใชเปนแนวปฏิบัติ     เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 62

×

3

3.1 ประชุมคณะทํางาน

(1) ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของ

สํานักงาน กปร.

-
× ×

ผล จัดประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ×
(2) ประชุมคณะทํางานพัฒนาหองสมุด - × ×
ผล มิไดมีวาระสําคัญที่จะประชุม

งานประจํา

ติดตามผลการดําเนินงานอบรมผูใชงานและนําขอมูลเขา    

                                        

ระบบ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
งบประมาณ

3.2 การพัฒนาหองสมุด -

(1) ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน และการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด 50,000      -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง ยืมคืนหนังสือ 267 ครั้ง/เลม ลงขอมูลจํานวน 

1,626 เลม

(2) จัดจางผูชวยบรรณารักษ 180,000    - × จัดจาง 12 เดือน

ผล ดําเนินการตอเนื่องตามแผน

3.3 พัฒนาบุคลากรดานทักษะดิจิทัล ของสํานักงาน กปร.

(1) โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาที่ กปร. และศูนย

ศึกษาฯ 2 หลักสูตร

- N/A
× ×

ผล ดําเนินการจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ (1) Advanced Pivot Table and

 Pivot Chat With Ms Excel 2016 และ Ms Excel PowerBI 

Business Intelligence 30 ม.ค. -1 ก.พ. 62 (2) Infotraphic with 

    

172,753    

× ×

(2) โครงการอบรมหลักสูตรการใชงานระบบขอมูลระบบสารสนเทศของ

สํานักงาน กปร. 3 หลักสูตร

- N/A
× × ×

ผล ดําเนินการตามแผน 2 หลักสูตร คือ (1) การใชงานระบบภูมิ

(2) การใชงานระบบ eProject   อีก 1 หลักสูตร มิไดจัด × ×
(3) โครงการฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและเจาหนาที่ศูนย - 181,163    

ผล ชะลอ/มิไดอบรม เนื่องติดภารกิจหรือหลักสูตรที่อบรมไมไดเปดอบรม

3.4 ตัวชี้วัดของ สํานักงาน กพร. - -

ผล ดําเนินการประกอบดวย ตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมและการ

ดําเนินการตามแผนปฏิรูปองคกร

3.5 การนําขอมูลเขาระบบ

ดําเนินการ

ตอเนื่อง
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ที่ แผนงาน / กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
งบประมาณ

(1) ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตสํานักงานฯ ใหเปนปจจุบัน และนําเขาประกาศ/

 ขอมูลประชาสัมพันธ ฯลฯ

-

ผล ดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
(2) ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลตางๆ -

ผล ดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และสนับสนุนกองตางๆ ใน

การนําขอมูลเขาระบบ

(3) ปรับปรุงขอมูลขาวสารบนหนา Desktop -

ผล ดําเนินการตามที่กองตางๆ สงขอมูลใหประชาสัมพันธ

3.6 การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล

(1) โครงการจางปรับปรุงเว็บไซตสํานักงานฯ rdpb.go.th เพิ่มเติม   เพื่อ

สนับสนุนภารกิจงาน กอง/ศูนย/กลุม พรอมดูแลบํารุงรักษาฯ

- N/A
× × × ×

ผล ดําเนินการดูแลระบบใหใชงานไดและมีการเพิ่มเมนูตามความตองการ



458,019   ×
(2) โครงการจางปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และศูนยเรียนรู projects.rdpb.go.th เพิ่มเติม พรอม

- N/A
× × × ×

ผล ดําเนินการดูแลระบบใหใชงานไดและประสานหนวยงานรวมให

ปรับปรุงขอมูล

380,000   
×

ดําเนินการ

ตอเนื่อง

ดําเนินการ

ตอเนื่อง

ดําเนินการ

ตอเนื่อง

เริ่มสัญญา 

    1 พ.ค. 

62 - 30 

เม.ย. 63

เริ่มสัญญา 

   1 พ.ค. 

62 - 30 

เม.ย. 63
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(3) โครงการจางบํารุงรักษาระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (e-Project)

- 128,000   
× × × ×

ผล มิไดดําเนินการจาง -

(4) โครงการจางปรับปรุงระบบเพิ่มเติม พรอมบํารุงรักษาระบบ 

Knowledge Management (KM)

- N/A
× × × ×

ผล มิไดดําเนินการจางเนื่องจากระบบเดิมใชงานได -

(5) โครงการจางปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบติดตามการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร (ตัวชี้วัด) Management Cockpit

- N/A
× × × ×

ผล มิไดดําเนินการจางเนื่องจากมีการปรับรูปแบบการทําตัวชี้วัด -

(6) โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) 140,000 - × × × ×
ผล ดําเนินการใหระบบใชงานไดปกติ × × × ×
(7) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส RDP Library 80,000 - × × × ×
ผล ดําเนินการใหระบบใชงานไดปกติและนําเขาหนังสือ สื่อ ใหมๆ × × × ×
3.7 การบํารุงรักษาระบบ Hardware และ Network

(1) ดูแลระบบเครือขาย -

ผล ดําเนินการตอเนื่องใหระบบใชงานไดปกติ

(2) ปรับปรุงฐานขอมูลระบบครุภัณฑคอมพิวเตอร -

ผล ดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

(3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 3,795,000 -

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

(4) โครงการจัดซื้อ Antivirus 200,000 จัดซื้อ

×
ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน ×
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ปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
งบประมาณ

(5) โครงการจางเหมาบํารุงรักษาหอง Server Room N/A × จัดจาง

×
× ×

สิ้นสุด มี.ค.

62

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 350,000   จัดจาง

×
(6)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขาย N/A × × × × สิ้นสุด ม.ค.

62
ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 460,000   

จัดจาง × × ×

(7) โครงการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Leased Line) & คา

เชาพื้นที่วาง Web Server

1,762,000 -     ทํา สัญญา

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

3.8 การซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร ของเจาหนาที่ 230,000    -

ผล ดําเนินการตอเนื่องตามที่กองตางๆ แจงปญหาและทําการแกไข

3.9 งานจัดทําสื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสตางๆ - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.10  งานบริหารงานทั่วไป - -

(1) ดูแลงานบริหารจัดการของ ศสท. - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร) - 165,600   จัดจาง

ผล ดําเนินการตามแผน (งบกลาง 62)

(3) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (บันทึกขอมูล) - 159,360   

ผล ดําเนินการตามแผน (งบบกลาง 60)
จัดจาง

12 เดือน (4 

ม.ิย. 62 -31 

พ.ค. 63)

12 เดือน (1 

ก.ค. 62 -31 

ม.ีค. 63
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 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

1.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (ฐานขอมูลกลาง)

 -  งานตอเนื่อง

จากป  62

อบรม

ผูใชงา

1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

 -  งานตอเนื่อง

จากป 62

1.3 การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดตั้ง Internet Leased Line 

ในศูนยศึกษาฯ ภายใตการสนับสนุนของ กสทช. ระยะที่ 3

 -  สนับสนุน

งบประมาณโดย

 สํานักงาน 

2

2.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูล

(1) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุเพื่อพระราชทานและปจจัยการผลิตของศูนย

ศึกษาการพัฒนาฯ กิจกรรมอบรมการใชงานระบบฯ นําเขาขอมูลแผนการ

ผลิตป 2563

 -     N/A       

(ใชงบประมาณ

เหลือจาย 60)

   

(2) ระบบงบประมาณและติดตามความกาวหนาโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (e-Project) ประชุมชี้แจง อบรมหนวยงานที่ขอรับสนับสนุน

งบประมาณจาก กปร.

 -     N/A       

(ใชงบประมาณ

เหลือจาย 60)

2 ครั้ง กผว. รวมกับ

 ศสท.

2.2 การเผยแพร ประชาสัมพันธแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องฯ ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

 -  - 

(1) พัฒนาแอนนิเมชั่นการตูนองคความรูตามแนวพระราชดําริ  -  - × × × ×
2.3 การดําเนินตามยุทธศาสตรและ กฎระเบียบดาน IT

(1) ดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของสํานักงาน กปร. (ฉบับที่

 4) พ.ศ. 2562-2564

 -  - 

(2) การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ

 -  - 

(3) การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  -  - 

แผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุ

งานนโยบายเรงดวนของผูบริหาร รัฐบาล

พัฒนาระบบฯ แลว

เสร็จ

งานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร.

ประสานการการติดตั้ง internet ของศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง พรอมทั้งติดตาม     

 การดําเนินงาน

อบรมผูใชงานและนํา

ขอมูลเขาระบบ
ติดตามผลการดําเนินงาน

ทดสอบ 

นําเขาขอมูล

พัฒนาระบบฯ แลวเสร็จ

อบรมผูใชงานทดสอบ นําเขาขอมูล
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 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุ

3

3.1 ประชุมคณะทํางาน

(1) ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน

 

 - - ×
(2) ประชุมคณะทํางานพัฒนาหองสมุด  - - ×
3.2 การพัฒนาหองสมุด

(1) ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน และการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด 50,000       -

(2) จัดจางผูชวยบรรณารักษ 180,000     - × จัดจาง 12 เดือน

3.3 พัฒนาบุคลากรดานทักษะดิจิทัล ของสํานักงาน กปร.

(1) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางความรับรูความเขาใจในระบบ

สารสนเทศของสํานักงาน กปร. 7 หลักสูตร

 - 60,000      × × × × × × ×

(2) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล 3 หลักสูตร 218,400     - × × ×
(3) โครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและเจาหนาที่ศูนย

สารสนเทศ

312,733     -

3.4 ตัวชี้วัดของ สํานักงาน กพร สง สํานักงาน กพร.  - -

3.5 การนําขอมูลเขาระบบ

(1) ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตสํานักงานฯ ใหเปนปจจุบัน และนําเขาประกาศ/ 

ขอมูลประชาสัมพันธ ฯลฯ

 - -

(2) ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลตางๆ  - -

(3) ปรับปรุงขอมูลขาวสารบนหนา Desktop  - -

3.6 การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล

(1) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาเว็บไซตสํานักงานฯ rdpb.go.th - 470,000    × × ทําสัญญา × ×
1 พ.ค. 63- 

30 เม.ย. 63

(2) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และศูนยเรียนรู projects.rdpb.go.th

 - 430,000    
× × ทําสัญญา × ×

1 พ.ค. 63- 

30 เม.ย. 63

งานประจํา
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 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุ

(3) โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban)      140,000 - × × × ×
(4) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส RDP Library        80,000 - × × × ×
3.7 การบํารุงรักษาระบบ Hardware และ Network

(1) ดูแลระบบเครือขาย              -   -

(2) ปรับปรุงฐานขอมูลระบบครุภัณฑคอมพิวเตอร              -   -

(3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 4,692,800   -

(4) โครงการจัดซื้อ Antivirus 200,000     -           จัดซื้อ

×
(5) โครงการจางเหมาบํารุงรักษาหอง Server Room      350,000 -          จัดจาง

×
× × สิ้นสุด มีค. 62

(6)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขาย      460,000 -          จัดจาง

×
×

สิ้นสุด ก.ค. 

62

(7)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขายเพิ่มเติม 140,000    จัดจาง

×
×

(8) โครงการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Leased Line)    1,500,000 - ทําสัญญา

(9) โครงการเชาพื้นที่วาง Web Server      180,000 -

(10) สาธารณูปโภคอื่นๆ        71,000 -

3.8 การซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 280,000     -

3.9 งานจัดทําสื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสตางๆ  - -

3.10  งานบริหารงานทั่วไป  - -

(1) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - -

(2) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร)  - 165,600    จัดจาง 1 ก.ค. 63 -

31 มี.ค. 64

(3) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่บันทึกขอมูล)  - 165,600    จัดจาง 1 มิ.ย. 63 -

31 พ.ค. 64
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 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

1.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (ฐานขอมูลกลาง)

 -  งานตอเนื่อง

จากป  62

อบรม

ผูใชงา

น

เปนสวนหนึ่งใน

ระบบฐานขอมูล

กลาง

ผล พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (ฐานขอมูลกลาง) ความกาวหนาพัฒนาระบบฯ 100% เปนไป

ตามแผน

 -      963,000 สัญญาจาง 24 

มิ.ย. 62 - ก.ย.. 

63

1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

 -  งานตอเนื่อง

จากป 62

ผล พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย) ความกาวหนาการพัฒนาระบบฯ

 40% สูงกวาแผน

     267,500

1.3 การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดตั้ง Internet Leased Line 

ในศูนยศึกษาฯ ภายใตการสนับสนุนของ กสทช. ระยะที่ 3

 -  สนับสนุน

งบประมาณโดย

 สํานักงาน 

ผล จัดประชุมหารือ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 ครั้ง ผลงาน 1) ดําเนินการ

รวบรวมพระราชดําริรายดานและรายปเขาเลมแลว 2) จัดจางผูเชี่ยวชาญ

แลว     11 เดือน และดําเนินการนํารูปที่คัดเลือกเขาสูระบบ gallery 

ตอเนื่อง (ภาคเหนือ+ภาคอีสาน คําอธิบายภาพรวม 15,396 รูป)
2

2.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูล

(1) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุเพื่อพระราชทานและปจจัยการผลิตของศูนย

ศึกษาการพัฒนาฯ กิจกรรมอบรมการใชงานระบบฯ นําเขาขอมูลแผนการ

ผลิตป 2563

 -     N/A       

(ใชงบประมาณ

เหลือจาย 60)

   

ประสานการการติดตั้ง internet ของศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง พรอมทั้งติดตาม     

 การดําเนินงาน

งานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร.

อบรมผูใชงานและนํา

ขอมูลเขาระบบ
ติดตามผลการดําเนินงาน

สัญญาจาง 1 

ก.ค. 62 - 27 

ธ.ค. 62

งานนโยบายเรงดวนของผูบริหาร รัฐบาล
พัฒนาระบบฯ แลวเสร็จ ทดสอบ 

นําเขาขอมูล

พัฒนาระบบฯ แลว

เสร็จ

ทดสอบ นําเขาขอมูล อบรมผูใชงาน

ผลปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
 งบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุ
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ผล ทดสอบระบบฯ แลว นําเขาขอมูลเมล็ดพันธุ ณ สิ้นกันยายน 2562 แลวแต

ยังมิไดจัดอบรม เนื่องจากตองตรวจสอบขอมูลใหพรอมกอนการอบรม

(2) ระบบงบประมาณและติดตามความกาวหนาโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (e-Project) ประชุมชี้แจง อบรมหนวยงานที่ขอรับสนับสนุน

งบประมาณจาก กปร.

 -     N/A       

(ใชงบประมาณ

เหลือจาย 60)

2 ครั้ง กผว. รวมกับ

 ศสท.

ผล จัดจํานวน 2 ครั้ง วันที่ 6 ม.ค. 63 และ 7 ม.ค. 63 รวม 58 หนวยงาน รวม

จํานวน 162 คน

2 ครั้ง

2.2 การเผยแพร ประชาสัมพันธแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องฯ ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

 -  - 

(1) พัฒนาแอนนิเมชั่นการตูนองคความรูตามแนวพระราชดําริ  -  - × × × ×
ผล ผลิตการตูน 3 เรื่อง (24 พ.ย. 61 คุงกระเบน/4 ก.พ. 62 โทรดวนไปหาหิน

ซอน/ 9 เม.ย. 62 Happyที่ภูพาน/ 8 ก.ค. 62 หวยฮองไครสดใสไรฝุนควัน)

2.3 การดําเนินตามยุทธศาสตรและ กฎระเบียบดาน IT

(1) ดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของสํานักงาน กปร. (ฉบับที่

 4) พ.ศ. 2562-2564

 -  - 

ผล เสนอรางกรอบฯ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 และแผนแมบทฯ ผานความเห็น

ชอจากคณะทํางานฯ เมื่อ 21 ก.พ.62 และ ลปร. ลงนามเห็นชอบเมื่อวันที่ 9

 เม.ย. 62 และนําสง กอง/ศูนย/กลุม สรางความรับรูความเขาใจและใชเปน

แนวปฏิบัติ     เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 62

×

(2) การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ

 -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง
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(3) การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3

3.1 ประชุมคณะทํางาน

(1) ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน

 

 - - ×
ผล จัดประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ×
(2) ประชุมคณะทํางานพัฒนาหองสมุด  - - ×
ผล มิไดมีวาระสําคัญที่จะประชุม

3.2 การพัฒนาหองสมุด

(1) ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน และการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด 50,000       -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง ยืมคืนหนังสือ 267 ครั้ง/เลม ลงขอมูลจํานวน 1,626 

(2) จัดจางผูชวยบรรณารักษ 180,000     - × จัดจาง 12 เดือน

ผล ดําเนินการตอเนื่องตามแผน

3.3 พัฒนาบุคลากรดานทักษะดิจิทัล ของสํานักงาน กปร.

(1) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางความรับรูความเขาใจในระบบ

สารสนเทศของสํานักงาน กปร. 7 หลักสูตร

 - 60,000      
× × × × × × ×

ผล ดําเนินการจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ (1) Advanced Pivot Table and 

Pivot Chat With Ms Excel 2016 และ Ms Excel PowerBI Business 

Intelligence 30 ม.ค. -1 ก.พ. 62 (2) Infotraphic with Power Point 

1-2 ส.ค. 62

172,753     

× ×

(2) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล 3 หลักสูตร 218,400     - × × ×

งานประจํา
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ผล ดําเนินการตามแผน 2 หลักสูตร คือ (1) การใชงานระบบภูมิสารสนเทศฯ × ×
(2) การใชงานระบบ eProject   อีก 1 หลักสูตร มิไดจัด 312,733     -

3.4 ตัวชี้วัดของ สํานักงาน กพร สง สํานักงาน กพร. -

ผล ดําเนินการประกอบดวย ตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมและการดําเนินการ

ตามแผนปฏิรูปองคกร

3.5 การนําขอมูลเขาระบบ

(1) ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตสํานักงานฯ ใหเปนปจจุบัน และนําเขาประกาศ/ 

ขอมูลประชาสัมพันธ ฯลฯ

-

ผล ดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

(2) ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลตางๆ  - -

ผล ดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และสนับสนุนกองตางๆ ในการนํา

ขอมูลเขาระบบ

(3) ปรับปรุงขอมูลขาวสารบนหนา Desktop  - -

ผล ดําเนินการตามที่กองตางๆ สงขอมูลใหประชาสัมพันธ

3.6 การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล

(1) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาเว็บไซตสํานักงานฯ rdpb.go.th - 470,000    × × ทําสัญญา × × 1 พ.ค. 63- 

30 เม.ย. 63

ผล ดําเนินการดูแลระบบใหใชงานไดและมีการเพิ่มเมนูตามความตองการของ

กองตางๆ

458,019    
×

(2) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และศูนยเรียนรู projects.rdpb.go.th

 - 430,000    
× × ทําสัญญา × ×

1 พ.ค. 63- 

30 เม.ย. 63

ดําเนินการ

ตอเนื่อง

ดําเนินการ

ตอเนื่อง

ดําเนินการ

ตอเนื่อง

ดําเนินการ

ตอเนื่อง
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ผล ดําเนินการดูแลระบบใหใชงานไดและประสานหนวยงานรวมใหปรับปรุง

ขอมล

380,000    ×

(3) โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban)      140,000 - × × × ×
ผล ดําเนินการใหระบบใชงานไดปกติ × × × ×
(4) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส RDP Library        80,000 - × × × ×
ผล ดําเนินการใหระบบใชงานไดปกติและนําเขาหนังสือ สื่อ ใหมๆ × × × ×
3.7 การบํารุงรักษาระบบ Hardware และ Network

(1) ดูแลระบบเครือขาย              -   -

ผล ดําเนินการตอเนื่องใหระบบใชงานไดปกติ

(2) ปรับปรุงฐานขอมูลระบบครุภัณฑคอมพิวเตอร              -   -

ผล ดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

(3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 4,692,800   -

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

(4) โครงการจัดซื้อ Antivirus 200,000     -           จัดซื้อ

×
ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน ×
(5) โครงการจางเหมาบํารุงรักษาหอง Server Room      350,000 -          จัดจาง

×
× × สิ้นสุด มีค. 62

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 350,000    จัดจาง

×
(6)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขาย      460,000 -          จัดจาง

×
×

สิ้นสุด ก.ค. 

62

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 460,000    จัดจาง × × ×
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(7)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขายเพิ่มเติม 140,000    จัดจาง

×
×

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

(8) โครงการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Leased Line)    1,500,000 - ทําสัญญา

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

(9) โครงการเชาพื้นที่วาง Web Server      180,000 -

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

(10) สาธารณูปโภคอื่นๆ        71,000 -

ผล ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

3.8 การซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 280,000     -

ผล ดําเนินการตอเนื่องตามที่กองตางๆ แจงปญหาและทําการแกไข

3.9 งานจัดทําสื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสตางๆ  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.10  งานบริหารงานทั่วไป  - -

(1) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร)  - 165,600    จัดจาง 1 ก.ค. 63 -

31 มี.ค. 64

ผล ดําเนินการตามแผน (งบกลาง 62)

(3) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่บันทึกขอมูล)  - 165,600    จัดจาง 1 มิ.ย. 63 -

31 พ.ค. 64

ผล ดําเนินการตามแผน
(งบบกลาง 60)

จัดจาง
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1

1.1 การพัฒนานวัตกรรมระบบฐานขอมูล

(1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (ฐานขอมูลกลาง)

 -  งานตอเนื่อง แจง

เวียน

ิ่ ใ 
(2) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุเพื่อพระราชทานและปจจัยการผลิตของศูนย

ศึกษาการพัฒนาฯ

 -  งานตอเนื่อง ปรับแ

ก

ระบบ

ิ่

ทดสอ

บการ

ใชงาน

แจงให

ศูนยฯ 

เริ่มใช

งาน

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

 -  งานตอเนื่อง อบรม

การ

ใชงาน

*เปนตัวชี้วัด

(4) การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดตั้ง Internet Leased Line 

ในศูนยศึกษาฯ ภายใตการสนับสนุนของ กสทช. ระยะที่ 3

 -  งานตอเนื่อง 

สนับสนุนงบประมาณ

โดย สํานักงาน กสทช.

2

2.1 การดําเนินตามยุทธศาสตร

(1) ดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของสํานักงาน กปร. (ฉบับที่

 4) พ.ศ. 2562-2564

 -  - 

(2) จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของสํานักงาน กปร. ฉบับใหม (พ.ศ. 

2562-2565)

 -  - 

(3) สนับสนุนงานตัวชี้วัดของ สํานักงาน ก.พ.ร.  - -

2.2 การเผยแพร ประชาสัมพันธแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องฯ ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

 -  - 

(1) ผลิตสื่อแอนนิเมชั่นองคความรูตามแนวพระราชดําริ  -  - × × × ×
(2) การเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ  -  - 

3

3.1 ประชุมคณะทํางาน

งานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร.

งานประจํา

ประสานการการติดตั้ง internet ของศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง พรอมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน

อบรมผูใชงาน

ทดสอบระบบ

เสร็จ

งานนโยบายของผูบริหาร รัฐบาล

ทดสอบ 

นําเขาขอมูล

ประชุมหารือ

ประเมินผล

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง ระยะที่ 2

แจงใหนักวิจัย

ของศูนยศึกษา

 เริ่มใชงาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศูนยสารสนเทศ
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(1) ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน

 

 - - ×
(2) ประชุมคณะทํางานพัฒนาหองสมุด  - - ×
3.2 การพัฒนาหองสมุด

(1) ดําเนินการจัดการรับหนังสือเขาหองสมุดใหม พรอมทั้งบริหารจัดการ  - -

(2) ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน และการจัดหาหนังสือใหมเขาหองสมุด  - -

(3) จัดจางผูชวยบรรณารักษ 180,000     - × จัดจาง 12 เดือน

3.3 การจัดทําแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบดาน IT

(1) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ

 -  - 

(2) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  -  - 

3.4 พัฒนาบุคลากรดานทักษะดิจิทัล ของสํานักงาน กปร.  - 

(1) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางความรับรูความเขาใจในระบบ

สารสนเทศของสํานักงาน กปร. 4 หลักสูตร

     100,700  - 

 - อบรมหลักสูตรการใชงานขอมูลระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. 

(อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการ

อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ (ระบบฐานขอมูลกลาง))

×

 - หลักสูตร “การบริหารจัดการ Internet สําหรับเจาหนาที่ดูแลระบบของ

ศูนยศึกษาฯ"
×

 - หลักสูตร “การใชงานระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)"
×

 - หลักสูตร “การใชงานระบบเมล็ดพันธุเพื่อพระราชทานและปจจัยการ ×
(2) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล 3 หลักสูตร 201,300     -

 - หลักสูตร "กาวทัน Thailand 4.0" ×
 - หลักสูตร "Infographic with Adobe Photoshop CS" ×
 - หลักสูตร "การตัดตอวีดีโอ Movie Editing with Adobe Premiere CC" ×
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3.5 การนําขอมูลเขาระบบ

(1) ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตสํานักงานฯ ใหเปนปจจุบัน และนําเขาประกาศ/ 

ขอมูลประชาสัมพันธ ฯลฯ

 - -

(2) ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลตางๆ  - -

(3) ปรับปรุงขอมูลขาวสารบนหนา Desktop  - -

3.6 การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล

(1) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาเว็บไซตสํานักงานฯ rdpb.go.th - 470,000    × × ทําสัญญา × ×
1 พ.ค. 64- 

30 เม.ย. 65

(2) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

71,600      - 1 ม.ค. 64- 

31 ธ.ค. 64

(3) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และศูนยเรียนรู projects.rdpb.go.th

 - 430,000    
× × ทําสัญญา × ×

1 พ.ค. 64- 

30 เม.ย. 64

(4) โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban)      140,000 - × × × ×
(5) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส RDP Library        80,000 - × × × ×
(6) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุพระราชทาน

และปจจัยการผลิต

        187,250
× × × ×

1 ม.ค. 64- 

31 ธ.ค. 64

3.7 การบํารุงรักษาระบบ Hardware และ Network

(1) ดูแลระบบเครือขาย              -   -

(2) ปรับปรุงฐานขอมูลระบบครุภัณฑคอมพิวเตอร              -   -

(3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร              -   -

 - เครื่องแมขายแบบที่ 1 (1 เครื่อง) 130,000     -

 - เครื่องแมขายแบบที่ 2 (1 เครื่อง) 350,000     -

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (2 ลิขสิทธิ)์ 56,000       -

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟฟฟกและมัลติมีเดียขั้นสูง (2 เครื่อง) 490,400     -

 - เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA (160 เครื่อง) 180,000     -
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(4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มเติม              -   -

 - เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA (40 เครื่อง)              -   100,000     

(5) โครงการจัดซื้อ Antivirus 200,000     -           จัดซื้อ

×
(6) โครงการจางเหมาบํารุงรักษาหอง Server Room      350,000 -          จัดจาง

×
× × สิ้นสุด มี.ค. 

64

(7)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขาย      460,000 -          จัดจาง ×
สิ้นสุด เม.ย. 

64

(8)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขายเพิ่มเติม  - 314,985    จัดจาง ×

(9) โครงการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Leased Line)    1,250,000 - ทําสัญญา

(10) โครงการเชาพื้นที่วาง Web Server      180,000 -

(11) สาธารณูปโภคอื่นๆ      321,000

(12) โครงการจัดซื้อซอฟตแวรสําหรับการประชุม/เสวนา/อบรม ออนไลน  - -

3.8 การซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร (วัสดุซอมแซมและอัพเกรด) 230,000     -

3.9 งานจัดทําสื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสตางๆ  - -

3.10  งานบริหารงานทั่วไป  - -

(1) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - -

(2) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร)  - 165,600    จัดจาง 1 ก.ค. 63 -

31 มี.ค. 64

(3) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่บันทึกขอมูล)  - 165,600    จัดจาง 1 มิ.ย. 63 -

31 พ.ค. 64

รวมทั้งสิ้น   4,971,000 1,833,435 
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1

1.1 การพัฒนานวัตกรรมระบบฐานขอมูล

(1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (ฐานขอมูลกลาง)

 -  งานตอเนื่อง แจง

เวียน

เริ่มให

ผอ.สท. / พส.

ผล เสนอที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศสํานักงาน

 กปร. ใหพิจารณามอบหมายใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการใชระบบฯ 

ตามภารกิจ และปรับแผนการพัฒนาระบบฯ ระยะที่ 2 ในปงบประมาณ 2565

 

*ปรับแผนเฉพาะสวน

การพัฒนาระบบฯ ระยะ

 2

(2) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุเพื่อพระราชทานและปจจัยการผลิตของศูนย

ศึกษาการพัฒนาฯ

 -  งานตอเนื่อง ปรับแ

ก

ระบบ

ทดสอ

บการ

ใชงาน

แจงให

ศูนยฯ 

เริ่มใช

ผอ.สท. / พส.

ผล ดําเนินการตามแผน (ทดสอบระบบแลว พรอมทั้งจัดฝกอบรมการใชงานระบบ

ฯ ใหกับเจาหนาที่ศูนยศึกษาฯ และเจาหนาที่ กปร. ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 26 

มีนาคม 2564 ใหระยะเวลาศูนยศึกษาฯ ทดสอบการใชงานระบบฯ 1 เดือน) 

ปรับแผนการเริ่มใชงานระบบฯ ในเดือนมิถุนายน 2564

ปรับแ

ก

ระบบ

เพิ่ม

ทดสอ

บการ

ใชงาน

*ปรับแผนเฉพาะการ

เริ่มใชงาน

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

 -  งานตอเนื่อง อบรม

การ

ใชงาน

ผอ.สท. / พส. *เปนตัวชี้วัด

ผล ดําเนินการตามแผน (ทดสอบระบบแลว พรอมทั้งจัดฝกอบรมการใชงานระบบ

ฯ ใหกับเจาหนาที่ศูนยศึกษาฯ และเจาหนาที่ กปร. ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2563)

อบรม

การ

ใชงาน

*ปรับแผนการเริ่มใชงาน

จริงระบบ (รับขอมูลจาก 

กศข. 25 ม.ีค. 64 แจงให

ศูนยเริ่มใชงาน ตนเม.ย. 64)

(4) การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดตั้ง Internet Leased Line ใน

ศูนยศึกษาฯ ภายใตการสนับสนุนของ กสทช. ในระยะที่ 3

 -  งานตอเนื่อง 

สนับสนุน

งบประมาณโดย 

สํานักงาน กสทช.

ผอ.สท. / พส.

ผล ดําเนินการประสานงานตอเนื่อง แจงศูนยศึกษาฯ และหนวยตนสังกัดใหเตรียม

งบประมาณรองรับ ปรับแผนยกเลิกการดําเนินงานในระยะที่ 3 ประสานการ

โอนครุภัณฑระหวางกรม

*ปรับแผน

ประสานการการติดตั้ง internet ของศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง พรอมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน

งานนโยบายของผูบริหาร รัฐบาล

ทดสอบ 

นําเขาขอมูล

ประชุมหารือ

ประเมินผล

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง ระยะที่ 2

อบรมผูใชงาน

ทดสอบระบบ

เสร็จ

แจงใหนักวิจัย

ของศูนยศึกษา

 เริ่มใชงาน
ทดสอบระบบ

เสร็จ

อบรมผูใชงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 ศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หมายเหตุ
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ที่ แผนงาน / กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หมายเหตุ

2

2.1 การดําเนินตามยุทธศาสตร

(1) ดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของสํานักงาน กปร. (ฉบับที่ 4)

 พ.ศ. 2562-2564

 -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของสํานักงาน กปร. ฉบับใหม (พ.ศ. 

2565-2567)

 -  - 

ผล ดําเนินการเสนอกรอบการดําเนินการจัดทําแผนแมบทฯ ในคณะทํางานฯ แลว

(3) สนับสนุนงานตัวชี้วัดของ สํานักงาน ก.พ.ร.  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง (ตัวชี้วัด eService ของกรม)

2.2 การเผยแพร ประชาสัมพันธแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องฯ ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

 -  - 

(1) ผลิตสื่อแอนนิเมชั่นองคความรูตามแนวพระราชดําริ  -  - × × × ×

ผล ดําเนินการตอเนื่อง ×
(2) การเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ  -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3

3.1 ประชุมคณะทํางาน

(1) ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน  - - ×
ผล ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ×
(2) ประชุมคณะทํางานพัฒนาหองสมุด  - - ×
ผล มิไดมีวาระสําคัญที่จะประชุม -
3.2 การพัฒนาหองสมุด

(1) ดําเนินการจัดการรับหนังสือเขาหองสมุดใหม พรอมทั้งบริหารจัดการ  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

 / พท.

ผอ.สท. / 

พส./ พท.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / 

สุทัศน

ผอ.สท. / 

สุทัศน

งานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร.

งานประจํา
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(2) ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน และการจัดหาหนังสือใหมเขาหองสมุด  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง ยืมคืนหนังสือ .... ครั้ง/เลม ลงขอมูลจํานวน ..... เลม

(3) จัดจางผูชวยบรรณารักษ 180,000     - × จัดจาง

ผล ดําเนินการตามแผน ×
3.3 การจัดทําแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบดาน IT

(1) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ

 -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.4 พัฒนาบุคลากรดานทักษะดิจิทัล ของสํานักงาน กปร.  - 

(1) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางความรับรูความเขาใจในระบบ

สารสนเทศของสํานักงาน กปร. 4 หลักสูตร

     100,700  - 

 - อบรมหลักสูตรการใชงานขอมูลระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. (อบรม

เชิงปฏิบัติการ “ระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องมาจาก พระราชดําริ (ระบบฐานขอมูลกลาง))

×

ผล ปรับแผนฯ ดําเนินการในปงบประมาณ 2565 *ปรับแผน

 - หลักสูตร “การบริหารจัดการ Internet สําหรับเจาหนาที่ดูแลระบบของ

ศูนยศึกษาฯ"
×

ผล ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ×
 - หลักสูตร “การใชงานระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)"
×

ผล ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ×
 - หลักสูตร “การใชงานระบบเมล็ดพันธุเพื่อพระราชทานและปจจัยการผลิต

ของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ"
×

ผล ดําเนินการตอเนื่อง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ×
(2) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล 3 หลักสูตร 201,300     -

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.
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 - หลักสูตร "กาวทัน Thailand 4.0" ×
 - หลักสูตร "Infographic with Adobe Photoshop CS" ×
 - หลักสูตร "การตัดตอวีดีโอ Movie Editing with Adobe Premiere CC" ×

ผล รอดําเนินการ

3.5 การนําขอมูลเขาระบบ

(1) ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตสํานักงานฯ ใหเปนปจจุบัน และนําเขาประกาศ/ ขอมูล

ประชาสัมพันธ ฯลฯ

 - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลตางๆ  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(3) ปรับปรุงขอมูลขาวสารบนหนา Desktop  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.6 การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล

(1) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาเว็บไซตสํานักงานฯ rdpb.go.th - 470,000    × × ทําสัญญา × ×
ผล ดําเนินการตอเนื่อง × ×
(2) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนา   

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

71,600      - จัดจาง

×

1 ม.ค. 64- 31 ธ.ค. 64

ผล ปรับแผนฯ รอดําเนินการ ปรับแผน 3 พ.ค. 64 - 

2 เม.ย. 65

(3) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และศูนยเรียนรู projects.rdpb.go.th

 - 430,000    
× × ทําสัญญา × ×

1 พ.ค. 64- 30 เม.ย. 64

ผล ดําเนินการตอเนื่อง × ×
(4) โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban)      150,000 - × × × ×
ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(5) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส RDP Library       90,000 - × × × ×
ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(6) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุพระราชทานและ

ปจจัยการผลิต

        187,250
× × × ×

1 ม.ค. 64- 31 ธ.ค.

 64

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส. 1 พ.ค. 64- 30 เม.ย. 65
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ผล ดําเนินการตอเนื่อง - - *ปรับแผน          1 

เม.ย. 64-31 ม.ีค. 65

3.7 การบํารุงรักษาระบบ Hardware และ Network

(1) ดูแลระบบเครือขาย             -   -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) ปรับปรุงฐานขอมูลระบบครุภัณฑคอมพิวเตอร             -   -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร             -   - ผอ.สท. / พท.

 - เครื่องแมขายแบบที่ 1 (1 เครื่อง) 130,000     -

 - เครื่องแมขายแบบที่ 2 (1 เครื่อง) 350,000     -

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (2 ลิขสิทธิ์) 56,000      -

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟฟฟกและมัลติมีเดียขั้นสูง (2 เครื่อง) 490,400     -

 - เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA (160 เครื่อง) 180,000     -

ผล ดําเนินการแลว

(4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มเติม             -   -

 - เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA (40 เครื่อง)             -   100,000     ผอ.สท. / พท.

ผล ดําเนินการแลว

(5) โครงการจัดซื้อ Antivirus 200,000     -           จัดซื้อ

×

ผอ.สท. / พท.

ผล รอดําเนินการ

(6) โครงการจางเหมาบํารุงรักษาหอง Server Room      350,000 -          × จัดจาง

×
× × ผอ.สท. / พท.

ผล ดําเนินการตอเนื่อง × จัดจาง

×
(7)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขาย      460,000 -          × จัดจาง

×
×

ผล ดําเนินการตอเนื่อง ×
(8)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขายเพิ่มเติม  - 314,985    จัดจาง × ผอ.สท. / พท.

ผล รอดําเนินการ

(9) โครงการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Leased Line)   1,250,000 - ทําสัญญา

สิ้นสุด 22 เม.ย. 64

สิ้นสุด 31 ม.ีค. 64

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.

  



25 of  32

ผูรับผิดชอบ

 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 ศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หมายเหตุ

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(10) โครงการเชาพื้นที่วาง Web Server      180,000 -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(11) สาธารณูปโภคอื่นๆ      321,000

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(12) โครงการจัดซื้อซอฟตแวรสําหรับการประชุม/เสวนา/อบรม ออนไลน  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง (จัดซื้อ 2 ครั้ง)

3.8 การซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร (วัสดุซอมแซมและอัพเกรด) 230,000     -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.9 งานจัดทําสื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสตางๆ  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.10  งานบริหารงานทั่วไป  - -

(1) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร)  - 165,600    จัดจาง

×

ผอ.สท. / พท. สัญญาเดิม 1 ก.ค. 63 -

31 ม.ีค. 64

ผล ดําเนินการตอเนื่องและป 64 ขออนุมัติจัดจางแลว จัดจาง

×

สัญญาใหม         1 

เม.ย. 64 - 31 ม.ีค.65

(3) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่บันทึกขอมูล)  - 165,600    จัดจาง

×

1 ม.ิย. 63 -31 พ.ค.

 64

ผล ดําเนินการตอเนื่องและรอดําเนินการตามระยะเวลา

รวมทั้งสิ้น   4,991,000 1,833,435 

ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2564

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / 

สุทัศน

  

ผอ.สท.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พท.
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1

1.1 การพัฒนานวัตกรรมระบบฐานขอมูล

(1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (ฐานขอมูลกลาง)

 -  - แจง

เวียน

ริ่ ใ 

ผอ.สท. / พส.

ผล เสนอที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศสํานักงาน 

กปร. ใหพิจารณามอบหมายใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการใชระบบฯ ตาม

ภารกิจ และปรับแผนการพัฒนาระบบฯ ระยะที่ 2 ยายไปในปงบประมาณ 2565

*ปรับแผนเฉพาะสวนการ

พัฒนาระบบฯ ระยะ 2 ไปในป

 2565

(2) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุเพื่อพระราชทานและปจจัยการผลิตของศูนยศึกษา

การพัฒนาฯ

 -  งานตอเนื่อง ปรับแก

ระบบ

เพิ่ม

ทดสอบ

การใช

งาน

แจง

ให

ศูนยฯ 

ผอ.สท. / พส.

ผล ดําเนินการตามแผน (ทดสอบระบบพรอมทั้งจัดฝกอบรมการใชงานระบบฯ ใหกับ

เจาหนาที่ศูนยศึกษาฯ และเจาหนาที่ กปร. ที่เกี่ยวของแลว  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 

2564 ใหระยะเวลาศูนยศึกษาฯ ทดสอบการใชงานระบบฯ 1 เดือน) ปรับแผนการ

เริ่มใชงานระบบฯ ในเดือนมิถุนายน 2564 (รับขอมูลการกําหนดบัญชีผูใชงานจาก

 กศข. วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือแจงบัญชีผูใชงานและรหัสผานระบบฯ 

ไปยังศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เพื่อนําเขาขอมูล

ตั้งแตป 2562-2564)

ปรับแก

ระบบ

เพิ่ม

ทดสอ

บการ

ใชงาน

อบรม

ผูใชงาน

แจงให

ศูนยฯ 

เริ่มใช

งาน

*ปรับแผนเฉพาะการเริ่มใชงาน

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

 -  งานตอเนื่อง อบรม

การ

ใชงาน

ผอ.สท. / พส. *เปนตัวชี้วัด

ผล ดําเนินการตามแผน (ทดสอบระบบแลว พรอมทั้งจัดฝกอบรมการใชงานระบบฯ 

ใหกับเจาหนาที่ศูนยศึกษาฯ และเจาหนาที่ กปร. ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2563 รับขอมูลการตั้งบัญชีผูใชงานจาก กศข. 25 มีนาคม 2564 และ 

ศสท. มีหนังสือแจงบัญชีผูใชงานและรหัสผานระบบฯ ไปยังศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง

 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564)

อบรม

การ

ใชงาน

แจง

ให

นักวิจัย

ศูนยฯ

เริ่มใช

งาน

*ปรับแผนเฉพาะการเริ่มใชงาน

(4) การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดตั้ง Internet Leased Line ในศูนย

ศึกษาฯ ภายใตการสนับสนุนของ กสทช. ในระยะที่ 3

 -  งานตอเนื่อง 

สนับสนุนงบประมาณ

โดย สํานักงาน กสทช.

ผอ.สท. / พส.

ผล ดําเนินการประสานงานตอเนื่อง แจงศูนยศึกษาฯ และหนวยตนสังกัดใหเตรียม

งบประมาณรองรับ ปรับแผนยกเลิกการดําเนินงานในระยะที่ 3 เนื่องจาก

สํานักงาน กสทช. ไมสนับสนุน ประสานการโอนครุภัณฑระหวางกรม

*ปรับแผนยกเลิก

งานนโยบายของผูบริหาร รัฐบาล

ทดสอบ 

นําเขาขอมูล

ประชุมหารือ

ประเมินผล

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง ระยะที่ 2

อบรมผูใชงาน

ทดสอบระบบ

เสร็จ

แจงใหนักวิจัย

ของศูนยศึกษา

 เริ่มใชงาน
ทดสอบระบบ

เสร็จ

ประสานการการติดตั้ง internet ของศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง พรอมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบระมาณ พ.ศ. 2564 ศูนยสารสนเทศ

ที่ แผนงาน / กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หมายเหตุ
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2

2.1 การดําเนินตามยุทธศาสตร

(1) ดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของสํานักงาน กปร. (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2562-2564

 -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) จัดทํารางแผนแมบทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของสํานักงาน กปร. ฉบับใหม (พ.ศ. 

2565-2567)

 -  - 

ผล ดําเนินการเสนอกรอบการดําเนินการจัดทําแผนแมบทฯ ในคณะทํางานฯ แลว 

ดําเนินการตอเนื่อง และปรับแผนแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2565

คทง.ฯ 

เห็นชอบ

กรอบฯ

(3) สนับสนุนงานตัวชี้วัดของ สํานักงาน ก.พ.ร.  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง (ตัวชี้วัด eService ของกรม)

2.2 การเผยแพร ประชาสัมพันธแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องฯ ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 -  - 

(1) ผลิตสื่อแอนนิเมชั่นองคความรูตามแนวพระราชดําริ  -  - × × × ×
ผล ดําเนินการแลว 2 เรื่อง หวยทราย/พิกุลทอง รูปแบบชีวิตทีไมยากจน (รวม 4 คลิป) × × - -
(2) การเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ  -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3

3.1 ประชุมคณะทํางาน

(1) ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร.  - - ×
ผล ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ×
(2) ประชุมคณะทํางานพัฒนาหองสมุด  - - ×
ผล มิไดมีวาระสําคัญที่จะประชุม -
3.2 การพัฒนาหองสมุด

(1) ดําเนินการจัดการรับหนังสือเขาหองสมุดใหม พรอมทั้งบริหารจัดการ  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง จัดพิธีเปดหองสมุด ดร.สุเมธฯ ใหมในวันที่ 9 กันยายน 2564

(2) ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน และการจัดหาหนังสือใหมเขาหองสมุด  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง ยืมคืนหนังสือ 355 ครั้ง/เลม ลงขอมูลหนังสือใหม (หองสมุด

โครงการอันเนื่องฯ และหองสมุด ดร.สุเมธฯ รวม จํานวน 2,257 เลม

(3) จัดจางผูชวยบรรณารักษ 180,000     - ×

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส. *ปรับแผน

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / 

สุทัศน

*ปรับแผน

ผอ.สท. / 

สุทัศน

งานประจํา

ผอ.สท. / พส.

 / พท.

ผอ.สท. / 

พส./ พท.

งานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร.
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ผล ดําเนินการจัดจางตามแผน ×
3.3 การจัดทําแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบดาน IT

(1) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน  -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  -  - 

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.4 พัฒนาบุคลากรดานทักษะดิจิทัล ของสํานักงาน กปร.      302,000  - 

(1) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางความรับรูความเขาใจ/การใชงานในระบบ

สารสนเทศของสํานักงาน กปร. 4 หลักสูตร

 - 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องมาจาก พระราชดําริ (ระบบฐานขอมูลกลาง)
×

*ปรับแผน

ผล ปรับแผนฯ ดําเนินการในปงบประมาณ 2565              -   -
 - หลักสูตร “การบริหารจัดการ Internet สําหรับเจาหนาที่ดูแลระบบของศูนย ×

ผล ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564         1,850 ×
 - หลักสูตร “การใชงานระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)"
×

ผล ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563        22,400 ×
 - หลักสูตร “การใชงานระบบเมล็ดพันธุเพื่อพระราชทานและปจจัยการผลิตของ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร"ิ
×

ผล ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564        19,978 ×
 - หลักสูตร “การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) เพื่อ

สนับสนุนการลงนามอิเล็กทรอนิกส"
-

ผล ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564         7,200 ×

ผอ.สท. / พส. ไมมีแผน เพิ่มตาม

สถานการณ โควิด

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.
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(2) โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล 3 หลักสูตร - *ปรับแผน

 - หลักสูตร "กาวทัน Thailand 4.0" -           ×
 - หลักสูตร "Infographic with Adobe Photoshop CS" -           ×
 - หลักสูตร "การตัดตอวีดีโอ Movie Editing with Adobe Premiere CC" -           ×

ผล ปรับแผน ยกเลิกตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโควิด -           

3.5 การนําขอมูลเขาระบบ

(1) ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตสํานักงานฯ ใหเปนปจจุบัน และนําเขาประกาศ/ ขอมูล

ประชาสัมพันธ ฯลฯ

 - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลตางๆ  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(3) ปรับปรุงขอมูลขาวสารบนหนา Desktop  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.6 การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล

(1) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาเว็บไซตสํานักงานฯ rdpb.go.th - 470,000    × × × ทําสัญญา ×
ผล ดําเนินการตอเนื่อง (สัญญาจาง 1 พ.ค. 64- 30 เม.ย. 65) × × × ทําสัญญา ×
(2) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนา   อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

71,600      - จัดจาง

×

*ปรับแผน

ผล ดําเนินการจัดจางครั้งแรก (สัญญาจาง 3 พ.ค. 64 - 2 เม.ย. 65) จัดจาง ×
(3) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และศูนยเรียนรู projects.rdpb.go.th

 - 430,000    
× × × ทําสัญญา ×

ผล ดําเนินการตอเนื่อง (สัญญาจาง 1 พ.ค. 64- 30 เม.ย. 65) × × × ทําสัญญา ×
(4) โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban)      150,000 - ทําสัญญา × × × ×
ผล ดําเนินการตอเนื่อง (สัญญาจาง 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64) ทําสัญญา × × × ×
(5) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส RDP Library        90,000 - ทําสัญญา × × × ×

ผล ดําเนินการตอเนื่อง ทําสัญญา × × × ×
(6) โครงการจางดูแลบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุพระราชทานและปจจัย

การผลิต

     187,250
จัดจาง × × ×

*ปรับแผน

ผล ดําเนินการจัดจางครั้งแรก (1 เม.ย. 64-31 ม.ีค. 65) จัดจาง × ×   

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส. 1 พ.ค. 64- 30 เม.ย. 65

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.



30 

ผูรับผิดชอบ

 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หมายเหตุ

3.7 การบํารุงรักษาระบบ Hardware และ Network

(1) ดูแลระบบเครือขาย              -   -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) ปรับปรุงฐานขอมูลระบบครุภัณฑคอมพิวเตอร              -   -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1 ผอ.สท. / พท.

 - เครื่องแมขายแบบที่ 1 (1 เครื่อง) 130,000     -

 - เครื่องแมขายแบบที่ 2 (1 เครื่อง) 350,000     -

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (2 ลิขสิทธิ)์ 56,000       -

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟฟฟกและมัลติมีเดียขั้นสูง (2 เครื่อง) 490,400     -

 - เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA (160 เครื่อง) 400,000     -

ผล ดําเนินการขออนุมัติ 7 ธ.ค. 63 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

(4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรครั้งที่ 2 

 - เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA (40 เครื่อง)              -   100,000     ผอ.สท. / พท.

ผล ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ 1 ม.ีค. 64 ดําเนินการแลวเสร็จกอนแผน

(5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรครั้งที่ 3 รองรับ Work from Home  (เงินเหลือจาย) ผอ.สท. / พท.

 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกพรอมระบบปฏิบัติการ (11 เครื่อง) 321,695     -

 - แท็ปเล็ต IPAD Air (Wifi+Cellular) 64 GB  (7 เครื่อง) 163,282     -

 - ดินสอสําหรับแท็ปเล็ต Apple Pencil รุนที่ 2 (4 แทง) 17,120       -

ผล ดําเนินการขออนุมัติ 30 ม.ิย. 64 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

(6) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรครั้งที่ 4 ถูกตัดงบ65+รองรับWorkfromHome  (เงินเหลือจาย) ผอ.สท. / พท.

 - เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ 1 พรอมระบบปฏิบัติการ (3 เครื่อง)      474,000

 - อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก External Storage (1 เครื่อง)      570,000

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบที่ 2 พรอมระบบปฏิบัติการ (20 เครื่อง     676,000

 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล (14 เครื่อง)      361,200

 - แท็ปเล็ต IPAD Air (Wifi+Cellular) 64 GB  (9 เครื่อง)      209,934

 - ดินสอสําหรับแท็ปเล็ต Apple Pencil รุนที่ 2 (4 แทง)        17,120

ผล ดําเนินการขออนุมัติ 6 ส.ค. 64 Bidding แลวไดผูชนะ 5 รายการ (รอสงมอบ) 

คงเหลือ 1 รายการ

(7) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรครั้งที่ 5 สําหรับหองประชุมใหม  (เงินเหลือจาย) ผอ.สท. / พท.

*ไมมีในแผนปรับเพิ่ม

ตามสถานการณ โควิด

*ไมมีในแผนปรับเพิ่ม

ตามสถานการณ โควิด

*ไมมีในแผนปรับเพิ่ม

 

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.
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หมายเหตุ

 - เครื่องขยายสัญญาณภาพวีดีโอความละเอียดสูง (1 เครื่อง)        21,900

 - สายเชื่อมตอสัญญาณภาพชนิด HDMI จํานวน (10 เสน)         2,228

 - อุปกรณกระจายสัญญาณจายไฟผานสายแลน ขนาด 5 ชอง (1 เครื่อง)         1,690

 - กลองแปลงสัญญาณภาพจากกลองเขาคอมพิวเตอรพรอมสาย (1 เครื่อง)         2,540

ผล ดําเนินการขออนุมัติ 13 ก.ย. 64 จัดซื้อเรียบรอยแลวครบ 4 รายการ        28,358

(8) โครงการจัดซื้อ Antivirus 200,000     -           จัดซื้อ ผอ.สท. / พท.

ผล ดําเนินการตอเนื่อง จัดซื้อ

(9) โครงการจางเหมาบํารุงรักษาหอง Server Room      350,000 -          × จัดจาง

×
× ×

ผอ.สท. / พท.

ผล ดําเนินการตอเนื่อง (เริ่ม 1 เม.ย. 64) × จัดจาง

×
× ×

(10)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขาย      460,000 -          × จัดจาง ×
ผล ดําเนินการตอเนื่อง (เริ่ม 23 เม.ย. 64) × จัดจาง ×
(11)  โครงการจางเหมาดูแลรักษาอุปกรณเครือขายเพิ่มเติม  - 314,985    × × จัดจาง ผอ.สท. / พท.

ผล ดําเนินการตอเนื่อง (1 ม.ีค. 64- 28 ก.พ. 64) × × จัดจาง

(12) โครงการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Leased Line)   1,250,000 - ทําสัญญา

ผล ดําเนินการตอเนื่อง ทําสัญญา

(13) โครงการเชาพื้นที่วาง Web Server      180,000 -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(14) สาธารณูปโภคอื่นๆ      321,000

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(15) โครงการจัดซื้อซอฟตแวรสําหรับการประชุม/เสวนา/อบรม ออนไลน MS Teams        30,816 -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง (จัดซื้อจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 - 3 เดือน, ครั้งที่ 2 - 9 เดือน)

(16) โครงการเชาระบบควบคุมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (V-Cube : ZOOM) 

พรอมอุปกรณ

 (เงินเหลือ

จาย)

- -

ผล ขออนุมัติ 8 ม.ิย. 64 ดําเนินการจัดจาง (ครั้งแรก) แลว      208,650 จัดจาง

3.8 การซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร (วัสดุซอมแซมและอัพเกรด) 230,000     -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.9 งานจัดทําสื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสตางๆ  - -

ตามสถานการณ โควิด

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / 

ผอ.สท. / พส. *ไมมีในแผนปรับเพิ่ม

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.
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ผล ดําเนินการตอเนื่อง

3.10  งานบริหารงานทั่วไป  - -

(1) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - -

ผล ดําเนินการตอเนื่อง

(2) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร)  - 165,600    ทํา

สัญญา

×

ผอ.สท. / พท.

ผล ดําเนินการตอเนื่องและป 64 จัดจางแลว (สัญญา 1 เม.ย. 64 - 31 ม.ีค.65) ทํา

สัญญา

     

(3) จัดจางเจาหนาที่โครงการ 1 คน  (เจาหนาที่บันทึกขอมูล)  - 165,600    ทํา

สัญญา

×

ผล ดําเนินการตอเนื่องและป 64 จัดจางแลว (สัญญา 1 ม.ิย. 64 -31 พ.ค. 65) ทํา

สัญญา

×

รวมทั้งสิ้น   8,681,694   1,833,435

ขอมูล ณ 27 กันยายน 2564

ผอ.สท.

ผอ.สท. / พส.

  

สุทัศน



คํานิยามศัพท 

 

Big Data หมายความถึง การจัดเก็บขอมูลขนาดใหญของหนวยงาน และตองใชการประมวลผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชประโยชนและประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

Cloud Computing  หมายความถึง บริการท่ีครอบคลุมถึงการใหใชกําลังประมวลผล หนวยจัดเก็บขอมูล 

และระบบออนไลนตางๆ จากผูใหบริการ เพ่ือลดความยุงยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ชวยประหยัดเวลา 

และลดตนทุนในการสรางระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเอง ซ่ึงก็มีท้ังแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน 

Data Governance ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ หมายความถึง การกําหนดและบังคับใชกฎ กติกา การ

กํากับดูแลเก่ียวกับงานดานขอมูลในหนวยงาน โดยจัดทํากรอบธรรมาภิบาลขอมูล เปนโครงสรางท่ีชวยให

หนวยงานกําหนดความรับผิดชอบ การตัดสินใจ และดําเนินการกับขอมูล กระบวนการ บุคลากร รวมท้ัง

เทคโนโลยีท่ีจําเปนในการจัดการและปกปองความปลอดภัยของขอมูล  

Data Catalog หมายความถึง รายการของชุดขอมูลท่ีองคกรถือครองหรือบริหารจัดการ จัดหมวดหมู

ขอมูลขององคกร จําแนกชนิดของขอมูล ขอมูลท่ีสําคัญ ขอมูล 

Open Data หมายความถึง ขอมูลเปดของหนวยงานท่ีทุกคนสามารถนําไปใชไดโดยอิสระ เชน การ

นําไปใช การนําไปเผยแพรได ซ่ึงสามารถเปดเผยขอมูลในรูปแบบใดๆ หรืออยูบนเว็บไซต ซ่ึงเปนประโยชน

ในการสรางความโปรงใสใหกับหนวยงาน 

 

 



7/8/2021 แบบสอบถามสํารวจสถานะการใชง้านระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร.ปี พ.ศ.2562-2564

https://docs.google.com/forms/d/1yM_2ejZU2aEGb4MPNu4DxXQq4G8ddZ-RjTgGNaP0qOg/edit 1/8

1.

Mark only one oval.

ขา้ราชการ

พนักงานราชการ

ลกูจา้งประจํา

อื�นๆ

2.

Mark only one oval.

นอ้ยกวา่ 3 ปี

ระหวา่ง 3-5 ปี

ระหวา่ง 5-10 ปี

มากกวา่ 10 ปี

แบบสอบถามสํารวจสถานะการใชง้านระบบ
สารสนเทศของสํานักงาน กปร.ปี พ.ศ.2562-
2564
เนื�องดว้ยแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของสํานักงาน กปร.ฉบับปัจจุบัน 
(พ.ศ.2559-2561) จะหมดอายลุง ในการนี� ศสท.อยูร่ะหวา่งการจัดทําแผนแมบ่ทฯ ในระยะตอ่ไป ดังนั�น
จงึขอสํารวจขอ้มลูเพื�อใชใ้นการจัดทําแผนแมบ่ทฯ ดังกลา่ว ดังนั�นจงึขอความร่วมมอืบคุคลากรของ
สํานักงาน กปร. กรุณาตอบแบบสํารวจนี�ดว้ย

* Required

ผูต้อบแบบสอบถาม *

การปฎบิัตงิานในสํานักงาน กปร. *
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3.

Mark only one oval.

ลกูจา้ง

ปฏบิัตกิาร

ชาํนาญการ

ชาํนาญการพเิศษ

ผูอํ้านวยการกอง / ผูบ้รหิาร

4.

Mark only one oval.

ไมเ่คย

อบรม 1 หลักสตูร

อบรมมากกวา่ 1 หลักสตูร

การใชป้ระโยชนจ์าก
ระบบและอปุกรณ์
สารสนเทศ ของ
สํานักงาน กปร.

การใชง้านระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. ท่านไดใ้ชง้านระบบ ดังต่อไปนี�มาก
นอ้ยเพยีงใดและพบปัญหาอุปสรรคในการใชง้านในระดับใด โดยมรีะดับระดับ 1-5 (1 
คอืไม่เคยใช ้ 5 คอืใชง้านระบบสารสนเทศ ทุกวัน)

ระดับตําแหน่ง/หรอืเทยีบเทา่ *

ในรอบปีที�ผา่นมาทา่ไดรั้บการอบรมเกี�ยวกบัหลักสตูรการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอืการใช ้
งานระบบสารสนเทศหรอืไม่
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5.

Mark only one oval per row.

การใชง้านระบบ *

ทกุวัน
(5)

ทกุ
สัปดาห์

(4)

ทกุ
เดอืน
(3)

มากกวา่ 1
เดอืน (2)

ไมเ่คย
ใช ้(1)

1.การใชง้าน www.rdpb.go.th

2.การใชง้านระบบ E saraban

3.การใชง้านระบบตดิตามฎกีา

4.การใชง้านหอ้งสมดุอเิล็กทรอนกิส์
RDPL

5.การใชง้าน E-mail ของสํานักงาน
กปร. (@rdpb.go.th)

6.การคน้หาขอ้มลูโครงการอันเนื�องฯ
ในระบบฐานขอ้มลูของสํานักงาน
กปร.

7.การคน้หาขอ้มลูเกี�ยวกับสํานักงาน
กปร.ในระบบ online เชน่ ขอ้มลูพระ
ราชดําร ิขอ้มลูแผนดา้นตา่ง ๆ ฯลฯ

8.การใชง้านแชรไ์ฟลข์อ้มลูสว่น
กลาง ใน drive m n และ o

9.การใชง้าน wifi ของสํานักงาน
กปร.

10.การใชง้าน โปรแกรม Any desk

11.การใชง้าน โปรแกรม Microsoft
team

12.การใชง้าน ระบบVPN จากนอกที�
ทํางาน

1.การใชง้าน www.rdpb.go.th

2.การใชง้านระบบ E saraban

3.การใชง้านระบบตดิตามฎกีา

4.การใชง้านหอ้งสมดุอเิล็กทรอนกิส์
RDPL

5.การใชง้าน E-mail ของสํานักงาน
กปร. (@rdpb.go.th)

6.การคน้หาขอ้มลูโครงการอันเนื�องฯ
ในระบบฐานขอ้มลูของสํานักงาน
กปร.

7.การคน้หาขอ้มลูเกี�ยวกับสํานักงาน
กปร.ในระบบ online เชน่ ขอ้มลูพระ
ราชดําร ิขอ้มลูแผนดา้นตา่ง ๆ ฯลฯ

8.การใชง้านแชรไ์ฟลข์อ้มลูสว่น
กลาง ใน drive m n และ o

9.การใชง้าน wifi ของสํานักงาน
กปร.

10.การใชง้าน โปรแกรม Any desk

11.การใชง้าน โปรแกรม Microsoft
team

12.การใชง้าน ระบบVPN จากนอกที�
ทํางาน

https://www.google.com/url?q=http://www.rdpb.go.th&sa=D&source=editors&ust=1625734836234000&usg=AFQjCNFSCxDmbJVLbi9d-wMNL_BXgV492w
https://www.google.com/url?q=http://rdpb.go.th&sa=D&source=editors&ust=1625734836235000&usg=AFQjCNFR-i1cn9idvgF01ue73jkgT1TvRw
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6.

Mark only one oval per row.

ปัญหาและอปุสรรค *

ไมม่ี นอ้ย ปานกลาง มาก

1.การใชง้าน www.rdpb.go.th

2.การใชง้านระบบ E saraban

3.การใชง้านระบบตดิตามฎกีา

4.การใชง้านหอ้งสมดุอเิล็กทรอนกิส ์RDPL

5.การใชง้าน E-mail ของสํานักงาน กปร.
(@rdpb.go.th)

6.การคน้หาขอ้มลูโครงการอันเนื�องฯ ในระบบฐาน
ขอ้มลูของสํานักงาน กปร.

7.การคน้หาขอ้มลูเกี�ยวกับสํานักงาน กปร.ในระบบ
online เชน่ ขอ้มลูพระราชดําร ิขอ้มลูแผนดา้นตา่ง
ๆ ฯลฯ

8.การใชง้านแชรไ์ฟลข์อ้มลูสว่นกลาง ใน drive m
n และ o

9.การใชง้าน wifi ของสํานักงาน กปร.

10.การใชง้าน โปรแกรม Any desk

11.การใชง้าน โปรแกรม Microsoft team

12.การใชง้าน ระบบVPN จากนอกที�ทํางาน

1.การใชง้าน www.rdpb.go.th

2.การใชง้านระบบ E saraban

3.การใชง้านระบบตดิตามฎกีา

4.การใชง้านหอ้งสมดุอเิล็กทรอนกิส ์RDPL

5.การใชง้าน E-mail ของสํานักงาน กปร.
(@rdpb.go.th)

6.การคน้หาขอ้มลูโครงการอันเนื�องฯ ในระบบฐาน
ขอ้มลูของสํานักงาน กปร.

7.การคน้หาขอ้มลูเกี�ยวกับสํานักงาน กปร.ในระบบ
online เชน่ ขอ้มลูพระราชดําร ิขอ้มลูแผนดา้นตา่ง
ๆ ฯลฯ

8.การใชง้านแชรไ์ฟลข์อ้มลูสว่นกลาง ใน drive m
n และ o

9.การใชง้าน wifi ของสํานักงาน กปร.

10.การใชง้าน โปรแกรม Any desk

11.การใชง้าน โปรแกรม Microsoft team

12.การใชง้าน ระบบVPN จากนอกที�ทํางาน

https://www.google.com/url?q=http://www.rdpb.go.th&sa=D&source=editors&ust=1625734836237000&usg=AFQjCNGbWOI1IWSqJSFiSOb4LkbDrbwd1w
https://www.google.com/url?q=http://rdpb.go.th&sa=D&source=editors&ust=1625734836238000&usg=AFQjCNFaBJea_AYIejgL4BijxtfBgwEOSA
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7.

Mark only one oval per row.

ระดับความคาดหวังและสถานะปัจจบุันในการพัฒนาระบบสารสนเทศและหอ้งสมดุในเรื�องดัง
ตอ่ไปนี�

การใชง้านอปุกรณ์คอมพวิเตอรข์องสํานักงาน กปร. ทา่นไดใ้ชง้านและประสบปัญหาในระดับ
ใด *

ไมม่ี
ปัญหา

มปัีญหาเล็ก
นอ้ย

มปัีญหาปาน
กลาง

มปัีญหา
มาก

ไมเ่คยใช ้
งาน

1.การใชง้านคอมพวิเตอร์

2.การใชง้านอนิเตอรเ์น็ต

3.การใชง้านปริ�นเตอร์

4.การใชง้านโปรแกรม
สําเร็จรูป

5.การใชง้านอปุกรณ์ในการ
ประชมุ

1.การใชง้านคอมพวิเตอร์

2.การใชง้านอนิเตอรเ์น็ต

3.การใชง้านปริ�นเตอร์

4.การใชง้านโปรแกรม
สําเร็จรูป

5.การใชง้านอปุกรณ์ในการ
ประชมุ



7/8/2021 แบบสอบถามสํารวจสถานะการใชง้านระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร.ปี พ.ศ.2562-2564

https://docs.google.com/forms/d/1yM_2ejZU2aEGb4MPNu4DxXQq4G8ddZ-RjTgGNaP0qOg/edit 6/8

8.

Mark only one oval per row.

ระดับความคาดหวัง *

1 (ตํ�า)
2 (คอ่น
ขา้งตํ�า)

3 (ปาน
กลาง)

4 (คอ่น
ขา้งสงู)

5 (สงู)

1.อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

2.การเชื�อมตอ่อนิเตอรเ์น็ต

3.การเชื�อมตอ่สัญญาณ WIFI

4.ระบบฐานขอ้มลูโครงการอันเนื�อง
มาจากพระราชดําริ

5.ระบบฐานขอ้มลูเกี�ยวกับสํานักงาน
กปร.

6.การบรกิารหอ้งสมดุ

7.การอบรมใหค้วามรูท้างดา้น
คอมพวิเตอร์

8.การแกไ้ขปัญหาอปุกรณ์ทาง
คอมพวิเตอร์

9.การจัดอปุกรณ์ในการประชมุ สัมนา

1.อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

2.การเชื�อมตอ่อนิเตอรเ์น็ต

3.การเชื�อมตอ่สัญญาณ WIFI

4.ระบบฐานขอ้มลูโครงการอันเนื�อง
มาจากพระราชดําริ

5.ระบบฐานขอ้มลูเกี�ยวกับสํานักงาน
กปร.

6.การบรกิารหอ้งสมดุ

7.การอบรมใหค้วามรูท้างดา้น
คอมพวิเตอร์

8.การแกไ้ขปัญหาอปุกรณ์ทาง
คอมพวิเตอร์

9.การจัดอปุกรณ์ในการประชมุ สัมนา
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9.

Mark only one oval per row.

ประเมนิความพงึพอใจ

10.

Mark only one oval.

มาก

คอ่นขา้งมาก

ปานกลาง

คอ่นขา้งนอ้ย

นอ้ย

ระดับของสถานะปัจจบุัน *

1 (ตํ�า)
2 (คอ่น
ขา้งตํ�า)

3 (ปาน
กลาง)

4 (คอ่น
ขา้งสงู)

5 (สงู)

1.อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

2.การเชื�อมตอ่อนิเตอรเ์น็ต

3.การเชื�อมตอ่สัญญาณ WIFI

4.ระบบฐานขอ้มลูโครงการอันเนื�อง
มาจากพระราชดําริ

5.ระบบฐานขอ้มลูเกี�ยวกับสํานักงาน
กปร.

6.การบรกิารหอ้งสมดุ

7.การอบรมใหค้วามรูท้างดา้น
คอมพวิเตอร์

8.การแกไ้ขปัญหาอปุกรณ์ทาง
คอมพวิเตอร์

9.การจัดอปุกรณ์ในการประชมุ สัมนา

1.อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

2.การเชื�อมตอ่อนิเตอรเ์น็ต

3.การเชื�อมตอ่สัญญาณ WIFI

4.ระบบฐานขอ้มลูโครงการอันเนื�อง
มาจากพระราชดําริ

5.ระบบฐานขอ้มลูเกี�ยวกับสํานักงาน
กปร.

6.การบรกิารหอ้งสมดุ

7.การอบรมใหค้วามรูท้างดา้น
คอมพวิเตอร์

8.การแกไ้ขปัญหาอปุกรณ์ทาง
คอมพวิเตอร์

9.การจัดอปุกรณ์ในการประชมุ สัมนา

ความพงึพอใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. *
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11.

Mark only one oval.

มาก

คอ่นขา้งมาก

ปานกลาง

คอ่นขา้งนอ้ย

นอ้ย

ขอ้เสนอแนะ

12.

This content is neither created nor endorsed by Google.

ความพงึพอใจในการพัฒนาระบบหอ้งสมดุของสํานักงาน กปร. *

ขอ้เสนอแนะเพื�อการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms








บรรณานุกรม 

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2557. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/246/12.PDF   (17 พฤศจิกายน 2564)  

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเรื่อง  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ.2562. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: 

https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2

%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2

%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%

E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E

0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0

%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%

B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B

8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8

%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH  (17 พฤศจิกายน 2564) 

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2563. (ออนไลน). 

แหลงท่ีมา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF  (10 

พฤศจิกายน 2564) 

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562. 

(ออนไลน) แหลงท่ีมา: https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-dg-256/dga-

046/ (5 พฤศจิกายน 2564) 

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 (ออนไลน) แหลงท่ีมา : 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF  (10 พฤศจิกายน 2564) 

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: 

https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/106/2487f8ffe9cf9eaf9b4decbc002eba21.PDF (9 

พฤศจิกายน 2564) 

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 (ออนไลน) แหลงท่ีมา : 

https://ictlawcenter.etda.or.th/laws/detail/eta-act-2544  (11 พฤศจิกายน 2564) 

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562 (ออนไลน) 

แหลงท่ีมา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0203.PDF (11 

พฤศจิกายน 2564) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/246/12.PDF
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/TH-TH
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF%20%20(10
https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-dg-256/dga-046/
https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-dg-256/dga-046/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF%20%20(10
https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/106/2487f8ffe9cf9eaf9b4decbc002eba21.PDF%20(9
https://ictlawcenter.etda.or.th/laws/detail/eta-act-2544
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0203.PDF


สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน), แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565. 

(ออนไลน). 2564. แหลงท่ีมา: https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-

019/dga-024/dga-029/ (4 พฤศจิกายน 2564) 

7 แนวโนมของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและภูมิภาค SEA ในป 2020 หลัง COVID-19 จาก GOOGLE 

(ออนไลน). 2020. แหลงท่ีมา: https://www .nuttaputch.com/7-trends-digital-economy-thai-sea-

google/) (4 เมษายน 2564) 

 

https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-019/dga-024/dga-029/
https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-019/dga-024/dga-029/

	
	Digital RDPB Architecture
	Slide Number 2

	
	ยุทธศาสตร์ที่1
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 

	
	ยุทธศาสตร์ที่1
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 

	
	ผลปี62
	แผนปี63
	ผลปี63
	แผนปี64 
	ผลปี64-รอบ6เดือน
	ผลปี64-รอบ12เดือน




