
5. แผนภาพความเชือมโยง

     5.1 แผนภาพความเชือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที 12 แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าติ แผนปฏิรูปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรด์า้น : ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐัยุทธศาสตรช์าต ิ

แผนพฒันาฯ ฉบบัที
12

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ
และแผนปฏริูป

ประเทศ

เป้าหมายท ี1 :
ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดจิิทลัพรอ้มทงัพฒันาทกัษะดจิิทลับคุลากรของรฐั

เป้าหมายที 2 :
สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัเพอืบริการทดีขีนึสาํหรบัประชาชน

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
ประเด็น : การบรกิารประชาชน

และประสทิธภิาพภาครฐั

แผนปฏริูปประเทศ : 
ดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี12
ยุทธศาสตรท์ ี6 : การบรหิารจดัการในภาครฐั ป้องกนัการทุจรติ และธรรมาภบิาล

ในสงัคมไทย
เป้าหมาย :   ลดสดัส่วนค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร และเพมิประสทิธภิาพการบริหาร

จดัการและการใหบ้รกิารของภาครฐัและประสทิธภิาพ การประกอบ
ธุรกจิของประเทศ

ตวัชีวดัเป้าหมาย
ตวัชีวดัท ี1.1 อนัดบัประสทิธภิาพภาครฐัของ IMD อยู่ในอนัดบั 2 ของอาเซยีน 

เมอืสนิสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัท ี12

ตวัชีวดัท ี1.2 อนัดบัความยากงา่ยในการดาํเนินธุรกจิของธนาคารโลกอยู่ในอนัดบั 2

ของอาเซยีนเมอืสนิสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัท ี12

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ ี6.1 : การพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

ยุทธศาสตร ์
การจดัสรร
งบประมาณ

เป้าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                  2,003,345,900              ลา้นบาท
เงนินอกงบประมาณ* -          ลา้นบาท

แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจิทลั

เป้าหมายท ี1 : ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดจิิทลัพรอ้มทงัพฒันาทกัษะดจิทิลับุคลากรของรฐั
ตวัชีวดัท ี1 : ทกุหน่วยงานภาครฐัระดบักรมหรอืเทยีบเท่ามคีวามกา้วหนา้ไปสู่การเป็นองคก์รดจิทิลัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50

แนวทางท ี1.2 : พฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของบคุลากรของรฐัใหเ้หมาะสมต่อการยกระดบัไป
สู่องคก์รดจิทิลั

ตวัชีวดัท ี1 : บคุลากรดา้นดจิทิลัของรฐัไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นดจิิทลัไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50
(วดัความสาํเรจ็จากจาํนวนการพฒันาบคุลากรทจีาํเป็นของแต่ละหน่วยงาน )

เป้าหมายของ
แผนงาน

บูรณาการ/ตวัชีวดั

หน่วยงาน
ทรีบัผิดชอบ
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :
สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องคก์ารมหาชน)

แนวทาง/ตวัชีวดั

กระทรวงดิจทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม
1. กรมอตุนุิยมวทิยา

1. จา้งทปีรกึษาดาํเนินการจดัทาํกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูของกรมอตุนุิยมวทิยา
2. สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

2. จา้งทปีรกึษาดาํเนินการจดัทาํกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูของคณะกรรมการดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
3. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

3. การปรบัเปลยีนขอ้มลูและขอ้มลูเปิดภาครฐัดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
รวมงบประมาณรายจา่ย 10.2265 ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ - ลา้นบาท

ตน้นํา Digitization (การปรบัเปลยีนขอ้มลูภาครฐัเป็นรูปแบบดจิทิลั และเปิดเผยขอ้มลูภาครฐัไปสูส่าธารณะ เพอืมุง่เนน้การสรา้งบรกิารดจิทิลัและการต่อยอดพฒันาบรกิารจากขอ้มลูเปิดและพฒันาทกัษะบคุลากรดา้นดจิทิลั)

กลุ่มโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า

โครงการปรบัเปลยีนขอ้มลูเป็นดจิทิลั โครงการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของบคุคลกรภาครฐั 

แนวทางท ี1.1 : ปรบัเปลยีนขอ้มลูเป็นดจิทิลั (Digitize) ทมีคีุณภาพตามมาตรฐานและเปิดเผยขอ้มลู
ดจิทิลัภาครฐั  (Open Data) เพอืใชป้ระโยชนข์องประเทศ

ตวัชีวดัที 1 : หน่วยงานของรฐัจดัทาํขอ้มลูของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นดจิทิลัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของขอ้มลูทงัหมด
ตวัชีวดัท ี2 : หน่วยงานของรฐัเปิดเผยชดุขอ้มลูทจีาํเป็นในรูปแบบดจิิทลัทมีคีุณภาพตามมาตรฐาน

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของชดุขอ้มลูเปิดทงัหมดของแต่ละหน่วยงาน (*วดัความสาํเรจ็จาก
จาํนวนการจดัทาํขอ้มลูและจาํนวนชดุขอ้มลูทเีปิดเผยของแต่ละหน่วยงาน)
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ (ต่อ)

เป้าหมายท ี2 : สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัเพอืบริการทดีขีนึสาํหรบัประชาชน    

ตวัชีวดัที 1 : ความสาํเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัทสีาํคญัของรฐัอย่างนอ้ย 6 แพลตฟอรม์

แนวทางท ี2.1 : พฒันาบรกิารเพอืเชอืมโยงแพลตฟอรม์ดจิิทลัของรฐั 
ตวัชีวดัที 1 : ความสาํเรจ็ของกระบวนงานทรีบัการปรบัเปลยีนใหเ้ป็นดจิิทลัตามมาตรฐานไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกระบวนงานของหน่วยงาน
ตวัชีวดัที 2 : จาํนวนบรกิาร ทะเบยีนเอกสารดจิทิลัทบีูรณาการผ่านแพลตฟอรม์ดจิิทลัของรฐั 100 บรกิาร/ทะเบยีนเอกสารดจิทิลั 

เป้าหมายของ
แผนงาน

บูรณาการ/ตวัชีวดั

หน่วยงาน
ทรีบัผิดชอบ
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :
สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องคก์ารมหาชน)

แนวทาง/ตวัชีวดั

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

1. การพฒันาตน้แบบศูนยก์ลางการบริการประชาชนในการตดิต่อราชการแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร ณ จดุเดยีว
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม
2. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื

2. พฒันาระบบแลกเปลยีนขอ้มลูคาํขออนุญาตอเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Payment) ผ่านระบบ NSW และเพมิประสทิธภิาพระบบรบักลางใหร้องรบัการชาํระเงนิแบบดจิทิลั (e-Payment)

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์
3. กรมกจิการเดก็และเยาวชน

3. พฒันาการจดัสวสัดกิารเงนิอดุหนุนเพอืการเลยีงดูเดก็แรกเกดิผ่านระบบดจิิทลั
กระทรวงสาธารณสุข
4. กรมควบคุมโรค

4. ระบบจดัการขอ้มลูเพอืการบริหารจดัการแบบรวมศูนยส์าํหรบัการพฒันาสู่ DDC 4.0

5. กรมการแพทย ์
5. พฒันาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สาํหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูผูร้บัการบาํบดัรกัษาฟืนฟูตดิยาเสพตดิ

รวมงบประมาณรายจา่ย 60.9504 ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ - ลา้นบาท

กลุ่มโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า

โครงการพฒันาบรกิารเพอืเชอืมโยงแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั

กลางนํา Digital Services เกดิการพฒันาบรกิารดจิทิลัภาครฐัสาํหรบัใหบ้รกิารประชาชนตามมาตรฐานบรกิารดจิทิลั เพอืเชอืมโยงกบัแพลตฟอรม์ดจิทิลักลางภาครฐั ใหเ้ กดิการเขา้ถงึผ่านช่องทางเดยีว
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ (ต่อ)

เป้าหมายท ี2 : สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัเพอืบรกิารทดีขีนึสาํหรบัประชาชน    

ตวัชีวดัที 1 : ความสาํเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัทสีาํคญัของรฐัอย่างนอ้ย 6 แพลตฟอรม์

แนวทางท ี2.2 : พฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัทสีาํคญัของรฐั (Digital platform)  

ตวัชีวดัท ี1 : ความสาํเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ตามแผนงานไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80
ตวัชีวดัท ี2 : จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารของรฐัผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลัมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 85  (โดยจะวดัภายหลงัแพลตฟอรม์ใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 1 ปี)

เป้าหมายของ
แผนงาน

บูรณาการ/ตวัชีวดั

หน่วยงาน
ทรีบัผิดชอบ
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :
สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องคก์ารมหาชน)

แนวทาง/ตวัชีวดั

สาํนกันายกรฐัมนตรี 
1. สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)

1. พฒันาแพลตฟอรม์การเรยีนรูส้าธารณะออนไลนข์องประเทศไทย
2. สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

2. พฒันาระบบเครอืข่ายสอืสารขอ้มลูเชอืมโยงหน่วยงานภาครฐั (GIN)

3. ระบบกลางดา้นกฎหมาย ระยะท ี2

4. ศูนยก์ลางขอ้มลูใหป้ระชาชน ธุรกจิ และชาวต่างชาตติดิต่อราชการแบบเบด็เสร็จ ครบวงจร ณ จดุเดยีว
5. ศูนยแ์ลกเปลยีนขอ้มลูกลางภาครฐัของสาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

6. แพลตฟอรม์ขอ้มลูเปิดภาครฐั
3. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

7. ยกระดบัการพฒันาการใหบ้รกิารภาครฐัแก่นิตบิคุคลแบบเบด็เสร็จทางอเิลก็ทรอนิกส ์
กระทรวงดิจทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม
4. สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

8. พฒันาระบบคลาวดก์ลางภาครฐั
5. สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

9. พฒันามาตรฐานและการใหบ้รกิารเพอืเปลยีนผ่านสู่รฐับาลดจิทิลัของพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์
รวมงบประมาณรายจา่ย 1,932.1690 ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ - ลา้นบาท

กลุ่มโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า

โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั

ปลายนํา One Stop Service Portal พอรท์ลัดจิทิลักลางภาครฐั เพอืเป็นศูนยก์ลางในการเชอืมโยงและแลกเปลยีนขอ้มลูระหว่างหน่วยงานรฐัดว้ยกนัและเป็นศูนยก์ลางการใชบ้รกิารดจิทิลัสาํหรบัประชาชนและภาคส่วนอนื ๆ แบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดยีว

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
6. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

10. พฒันาระบบบรหิารจดัการคลงัขอ้มลูภูมสิารสนเทศกลางดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลย ีCloud Computing

กระทรวงพลงังาน 
7. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน

11. การเชอืมโยงและวเิคราะหข์อ้มลูเพอืการบรหิารจดัการดา้นพลงังาน
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

8. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ
12. บูรณาการระบบขอัมลูทะเบยีนเกษตรกรเเละจดัทาํขอ้มลูทางดา้นการเกษตรแบบเปิดเชอืมโยงกบัศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั

9. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

13. พฒันาระบบบรหิารจดัการการใชง้านโดรนเพอืความปลอดภยัในการใชห้ว้งอากาศ
14. พฒันาระบบบญัชาการและบูรณาการขอ้มลูเชงิพนืทเีพอืการปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาไฟป่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

15. พฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตร
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