
 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล  

ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

 

 

  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
โดย 

สํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  

 



 

๒ 
 

สารบัญ 

สารบัญ หนา 

สารบัญภาพ ๒ 

สารบัญตาราง ๓ 

บทสรุปผูบริหาร  ๕ 

บทที่ ๑ บทนํา/ความเปนมา   

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล  ๖ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค  ๗ 

 ๑.๓ กรอบแนวคิด ๗ 

 ๑.๔ กระบวนการ ๑๐ 

บทท่ี ๒  การวิเคราะหขอมูลผลการศกึษาที่เก่ียวของ   

 ๒.๑ ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก ๑๒ 

 ๒.๒ ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ ๑๕ 

  ๒.๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๑๖ 

  ๒.๒.๒  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (๒๐ ป) ๑๙ 

  ๒.๒.๓  แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ป  
            (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๒.๒.๔ แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

๒๘ 

๓๔ 

                  ๒.๓ ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงาน  
                              ๒.๓.๑ แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (พ.ศ. (๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔)   
                              ๒.๓.๒ นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ชุดที่ ๔  
 
บทที่ ๓ บทวิเคราะหสถานภาพองคกรและดานเทคโนโลยดีิจิทัล 

๔๑ 

๔๑ 

๔๓ 

 ๓.๑ วิเคราะหปจจัยดานการบริหารจัดการ 

        ๓.๑.๑ วิเคราะหปจจัยดานงบประมาณ 

        ๓.๑.๒ วิเคราะหปจจัยดานสถานท่ี 

๔๔ 

๔๔ 

๔๕ 

 ๓.๒ วิเคราะหปจจัยดานบุคลากร ๔๕ 

  ๓.๒.๑ วิเคราะหปจจัยดานบุคลากรของสํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
๓.๒.๒ วิเคราะหปจจัยดานบุคลากรทั่วไปของสํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

๔๕ 

๔๖ 

 ๓.๓ วิเคราะหแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ (ฉบับที่ ๓) สํานักงาน กสม.   ๔๖ 



 

๓ 
 

สารบัญ หนา 

 

 ๓.๔ วิเคราะหสถานภาพปจจุบันและความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล   

       ๓.๔.๑ วิเคราะหความตองการดานขอมูล 

       ๓.๔.๒  การวิเคราะหระบบสารสนเทศ  

       ๓.๔.๓ วิเคราะหสถานภาพเครือขายสื่อสาร 

       ๓.๔.๔ วิเคราะหระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

       ๓.๔.๕ ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) และอุปกรณตอพวง  

       ๓.๔.๖ วิเคราะหระบบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Computer Security System)     

       ๓.๔.๗ ภาพรวมสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน กสม. 
       ๓.๔.๘ บทสรุปวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะดาน ICT ของสํานักงาน กสม.  
 

๔๗ 

๔๗ 

๕๔ 

๕๗ 

๖๐ 

๖๓ 

๖๕ 

๖๗ 

บทที่ ๔. ยุทธศาสตรแผนงาน ดานเทคโนโลยดีิจิทัล 
                        วิสัยทัศน 
                           ยุทธศาสตรดิจิทัลของสํานักงาน กสม. 
                    ๔.๑ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร  
                    ๔.๒ แสดงรายละเอียด ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรตาง ๆ 
                    ๔.๓  แสดง Road Map ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของสํานักงาน กสม. 
                    ๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตรดานดิจิทัลของสํานักงาน กสม. กับหนวยงานที่เก่ียวของ 
                    ๔.๕ แสดงการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรดานดิจิทัลของสํานักงาน กสม. กับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
 

๖๘ 

๖๘ 

๗๐ 

๗๒ 

๗๓ 

๗๖ 

ภาคผนวก  

 รายละเอียดโครงการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙  ๗๘ 

 

 



๔ 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่ หนา 

๑ - ๑ หลักการแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล  ฉบับที่ ๑  (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

         ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

๘ 

๑ - ๒  แนวคิดการดําเนินการโครงการแบบ OUTSIDE-IN ๙ 

๑ - ๓  กระบวนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ 

          มนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  

๑๑ 

๒ - ๑  บูรณาการขอมูลประชาชน ๑๒ 

๒ - ๒  การเชื่อมตออุปกรณ ๑๓ 

๒ - ๓  เปาหมาย 10 ป ดิจิทัลไทยแลนด    ๒๐ 

๒ - ๔  ยุทธศาสตรแผนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย    ๒๔ 

๒ - ๕  กรอบนําความคิดในการวางแผนไปสูการปฏิบัติ ๓๑ 

๒ - ๖  กรอบการดําเนินงานตาม มาตรา ๖ ๓๒ 

๒ - ๗  ประเด็นขับเคลื่อนใน ๖ มิติที่สอดคลองยุทธศาสตร 

๒ - ๘  แผนภาพสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล 

๓๓ 

๓๘ 

๒ - ๙ แผนภาพระบบนิเวศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ๓๙ 

๒-๑๐ แผนภาพสถาปตยกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ 

๒ - ๑๑ ยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ 

๓๙ 

๔๒ 

๓ - ๑ แสดงกรอบโครงสรางสํานักสํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ๔๕ 

๓ - ๒ ระบบสารสนเทศของสํานักงาน กสม. 

๓ - ๓ แสดงแผนผังระบบเครือขายของ สํานักงาน กสม. 

๕๔ 

๕๘ 

๔ - ๑ โครงการภายใตยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดีิจิทัล ๖๙ 

๔ - ๒ แสดงความสอดคลองยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๐ 

๔ -๓  แสดง Road Map ของยุทธศาสตรดานดิจิทัลของสํานักงาน กสม. ๗๒ 

๔ - ๔ ประเด็นยุทธศาสตรดานดิจิทัลของ สํานักงาน  กสม. และหนวยงานที่เก่ียวของ ๗๓ 

๔ - ๕ แสดงการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรดานดิจิทัลของ สํานักงาน  กสม. และหนวยงาน 

        ที่เก่ียวของ 

๗๖ 

 



 

๕ 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที ่ หนา 

๓ - ๑ : ความสัมพันธระหวางขอมูลกับหนวยงาน 

๓ - ๒ : ความสัมพันธระหวางขอมูลกับระบบสารสนเทศ (ปจจุบัน) 

๓ - ๓ : ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศกับหนวยงาน (ปจจุบัน) 

๓ - ๔ : การวิเคราะหความคุมคาของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจากลักษณะการปฏิบัติงาน 

๓ - ๕ : การวิเคราะหขอดี ขอเสีย การใชเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายในการปฏิบัติงาน     

๓ - ๖ : สรุป วิเคราะห ปญหา 

๔๙ 

๕๑ 

๕๓ 

๖๒ 

๖๓ 

๖๗ 

  

  

 

 



 

 

๖ 
 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

        สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (สํานักงาน กสม.) มีหนาท่ีและอํานาจใน
การรับเรื่องรองเรียน การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การติดตามแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดทําขอเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการติดตามประเมินสถานการณสิทธิ
มนุษยชนและจัดทํากระบวนการประเมินสถานการณประจําป และการออกรายงานคูขนานการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ตองรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ของ กสม. เปนประจําทุกปโดยไมลาชา เม่ือบริบทของโลกขับเคลื่อนเขาสูยุคดจิิทัลอยางเต็มรูปแบบ ภาครัฐ
ตองมีความตระหนักและใหความสําคัญกับการกาวสูโลกดิจิทัล รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงสูยุค New Normal 
สํานักงาน กสม. ตองมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป        
จึงจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองวางแผนการปฏิบัติงาน ระยะสั้น ระยะกลาง เพ่ือสรางความยั่งยืนในระยะยาว เพ่ือ
มุงเนนเปนสํานักงานดิจิทัลในการบริการประชาชนและสนับสนุนขอมูลดานดิจิทัลและตอยอดงานดานสิทธิ
มนุษยชนในมิติตาง ๆ ของประเทศไทยและระดับสากล  

       สํานักงาน กสม. มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานดานสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสํานักงาน 
กสม. ซึ่งแผนแมบทฯ ดังกลาวจะสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มอบหมายใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรอิสระและ
หนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับกิจการใด ๆ ที่ใชประโยชนจากขอมูลดิจิทัลทุกหนวยงานให
ดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานซึ่งต
องสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนงานอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมทั้งพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
รองรับหรือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงานตามกลไกขางตน โดยมุงเนนการทํางานในลักษณะ
บูรณาการและการนําขอมูลมาใชประโยชนรวมกับภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ              

         สํานักงาน กสม. จึงมีความจําเปนจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนภารกิจหลักของสํานักงาน กสม. โดยมีทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และนํานโยบายตาง ๆ มาเปนกรอบ
ทิศทาง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน



 

 

๗ 
 

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางและพัฒนากระบวนการทํางานและการบริหาร
จัดการองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปรงใส กลยุทธที่ ๕.๕ พัฒนาระบบการ
ทํางานขององคกรใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital) และนโยบาย กสม. ชุดที่ ๔ 
เพ่ือมุงพัฒนาไปสูสํานักงานดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อใหบริการและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
เปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐเชิงบูรณาการ
และทํางานใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางม่ันคงปลอดภัย เพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนสูการ
พัฒนาของประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงสรางคุณคาและใหความสําคัญกับประชาชน
ผูรับบริการ โดยรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วิธีการทํางาน การขับเคลื่อนใหเกิดการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน              

๑.๒ วัตถุประสงค 
       การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของสํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ มีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 
๑.๒.๑ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนภารกิจหลักของ

สํานักงาน กสม. สูความเปนสํานักงานดิจิทัลในระยะเวลา ๕ ป 
๑.๒.๒ เพ่ือใหการดําเนินดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน กสม. สอดคลองกับแผนพัฒนา 

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕) 

๑.๒.๓  เพื่อบูรณาการการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการประชาชน 

๑.๓ กรอบแนวคิด 
       การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  ของสํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งสํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน โดยกลุมงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย เปนผู 
ดําเนินการศึกษา วิเคราะหและวางแผนการดําเนินงาน โดยมีกรอบแนวคิดซึ่งจะใชการวิเคราะหภายนอก 
สูภายใน ดังนี ้

 

 

           



 

 

๘ 
 

 
  ภาพที่ ๑ - ๑ ภาพรวมของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล  ฉบับท่ี ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 
 

    โดยใชการวิเคราะหภายนอกสูภายใน (Outside -In Analysis) รายละเอียดลําดับการ
ดําเนินการในภาพรวม ดังนี้  

๑.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห สถานภาพปจจุบันของขอมูลกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
ไดแก  

  ๑) ศึกษาแผน/นโยบายที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ๒) จัดทําแบบสอบถามขอมูลดานไอซีทีของสํานักงาน กสม. ทั้งดานบุคลากร ระบบ/
ซอฟตแวร อุปกรณฮารดแวร แผนงาน และโครงการที่จัดทําอยูในปจจุบัน  



 

 

๙ 
 

 ๓) ศึกษาโครงการดานไอซีทีที่เก่ียวของ ซึ่งการดําเนินการขั้นตอนนี้จะไดรับขอมูล
ปจจุบันและปจจัยภายในของหนวยงาน รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือนําขอมูลดังกลาว ใชเปนขอมูลตั้งตนสําหรับการประชุมระดมสมองหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑.๓.๒ ขั้นตอนระดมความคิดเห็น เปนการรวบรวมขอมูลและความเห็นจากผูที่มีสวน
เก่ียวของ โดยนําผลการศึกษาขอมูลจากขั้นตอนขางตนเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหและดําเนินการ 
ไดแก  

 ๑) การรวบรวมความเห็นหรือขอเสนอแนะ ที่สามารถใหขอมูลแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เก่ียวกับดานสิทธิมนุษยชน ทั้งในภาคที่เก่ียวของกับสิทธิชุมชน เกษตร เศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง สิ่งแวดลอม และการศึกษา  

 ๒) ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูเก่ียวของในสํานักงาน กสม. เพ่ือรวบรวม
ความเห็นตอการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เพื่อใชเปนแรงขับเคลื่อน (Driving Force) ภาพจําลอง
อนาคตท่ีบูรณาการ (Scenario Planning) รวมกันและประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ  

๑.๓.๓ สรุปแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ   
          เมื่อไดดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ก็จะไดรับขอมูลปจจุบันและปจจัยภายในของ

หนวยงาน รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนําขอมูล ดังกลาว
มาเปนขอมูลตั้งตนในการกําหนดกรอบแนวคิด ดังภาพที ่๑ - ๒ ขางลางนี ้

 

กรอบแนวคิด                        

 

 
 
 
 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
สํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธมนุษยชนแหงชาติ 

ฉบบัที่ ๑ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ) 

OUTSIDE OUTSIDE 

แผนนโนบายที่เก่ียวของ 

Trends 

-Socials 

-Technologies 

-Economics 

-Environments 

- Politics 

หนวยงานและ

บุคคลท่ีเก่ียวของ 

ขอเสนอแนะ

Driving Force 

ผลการดําเนินงานดาน ICT 

ของสํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชยนแหงชาติ 

ปจจยัอ่ืนๆ 

สถานะดาน ICT ของ

สํานักคณะกรรมการสทิธิ

มนุษชยชนแหงชาติ 

ภาพที่ ๑ - ๒ แนวคิดการดําเนินงานโครงการแบบ OUTSIDE - IN 



 

 

๑๐ 
 

มแีนวทางและข้ันตอน ดังนี้ 
๑) จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ โดยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสถานภาพ

ปจจุบัน/ขอมูลที่เก่ียวของ และขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นที่ไดรับจากการดําเนินการขางตน และการ 
สังเคราะห ไดเปนแนวทางของ (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของสํานักงาน กสม. 

๒) เผยแพรหรือถายทอดเปนการใหความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไดแก การ
จัดอบรม เพื่อสรางความเขาใจเทคโนโลยีดิจิทัล และกําหนดวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ  
สูหนวยงานภายในของสํานักงาน กสม. โดยปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัลเทคโนโลยีในการดําเนินงาน  
หรือดําเนินการเองแลวแตกรณแีละความพรอมของหนวยงาน  

๓) นําขอเสนอแนะ มาทบทวนและปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยรวบรวมและ
ปรับเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัล เพื่อนํามาใชประโยชนและเพื่อพัฒนาบริการประชาชนและ 
ภาคธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการตามภารกิจ มีการกําหนดรูปแบบการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ 
และบทบาท การสนับสนุนของหนวยงานโดยการนําระบบดิจิทัล ขั้นตอน กระบวนการทํางาน ที่ดําเนินงาน
เอกสาร และมีการจัดลําดับความสําคัญของกระบวนงาน ท่ีนําไปพัฒนาการใหบริการ เพื่อใหเกิด
กระบวนงานที่เปนไปตามมาตรฐาน เพื่อสรางมาตรฐานความและจริยธรรมภายใตกรอบธรรมาภิบาล  
ซึ่งภาครัฐกําลังเรงดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

๑.๔ กระบวนการ 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับที่  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยข้ันตอนในแตละกระบวนการและมีกิจกรรมยอย ๆ ที่มี

ความตอเนื่องสัมพันธกัน เพ่ือใหไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหและจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 

ดังกลาว ใหมีความเหมาะสมสอดคลองและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งสามารถนําไปปฏิบัติ 

ไดจริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังภาพที่ ๑ - ๓ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑ 
 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลที่ไดรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ภาพที่ ๑ - ๓ กระบวนการดําเนินกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนปฏิบตักิารดิจิทลั 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  

แผนยุทธศาสตรและแผน     

กลยุทธของสํานักงาน 

กสม. (พ.ศ. ๒๕๖๐ -

๒๕๖๕) 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป

ของสํานักงาน กสม. 

- แผนยุทธศาสตรของ
ประเทศ ๒๐ ป ๒๕๘๐ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงขาติฉบับที่ ๑๒    
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 
- กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั พ.ศ. ๒๕๖๓ -
๒๕๖๕ 
- แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงาน กสม. ฉบับที่ 
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

ศึกษานโยบาย บทบาท ภารกจิ

ของสํานักงาน กสม. 

ศึกษา วิเคราะห ผลการ

ดําเนินงานและนโยบายดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและนโยบายที่เกี่ยวของ 

สํารวจสถานะและความ

จําเปนหรือความตองการ ผาน

แบบสอบถาม จากผูบริหาร

และผูมีสวนเกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะ หรือ 

ความคิดเห็น 

วิเคราะหและประมวลผล  

ผลการศกึษาโครงสราง 

ภารกิจและบทบาทหนาที่

ของหนวยงานในสังกัด 

สถานะและผลการ

ดําเนินงาน ปญหา/

อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล  

พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๙        

- กําหนดยุทธศาสตรดาน

ดิจิทัล                         

- โครงการดานดิจิทัล        

ที่สอดคลองกับภารกจิของ

สํานักงาน ฯ 

เผยแพรและถายทอด

และใหความรู และสราง

ความเขาใจ ดานดิจิทัล

เทคโนโลย ี

แผนปฏิบัติการดจิิทัล 

สํานักงาน กสม. ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

 

(ราง) แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล สํานักงาน กสม. 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ -

๒๕๖๙) 
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บทที่ ๒ 
การศึกษา วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ  

 
    เม่ือโลกเปลี่ยนแปลงไปดวยดิจิทัลเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในทุกมิติของการดําเนินชีวิต 

ทั้งการทํางานภาครัฐ/การใหบริการประชาชนและบริการประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งลดตนทุนในการ
ดําเนินงาน สิ่งเหลานี้ลวนเกี่ยวของกับทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ดังนี้ 
 

๒.๑ ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก ๑ 
บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ

ภาครัฐจึงตองมีการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน เพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบริการ 
ที่เปนเลิศแกประชาชน รวมทั้งสามารถลดตนทุนในการดําเนินงาน เพ่ิมความโปรงใสมากข้ึน ดูจากแนวโนม
ของทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลกไดเปน ๙ ประการ ดังนี้  

 

๒.๑.๑ การบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen)  

 

 
 

ภาพที่ ๒ - ๑ การบูรณาการขอมูลประชาชน 
 

ที่ผานมานั้นหนวยงานภาครัฐไดเริ่มมีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ “ตางคน
ตางทํา” ซึ่งนําไปสูการจัดเก็บขอมูลแบบแยกสวนและขาดเอกภาพของขอมูลประชาชน (Multiple Views of 
Citizen) โดยประชาชนหนึ่งคนอาจมีตัวตนอยูในหลายระบบฐานขอมูลภาครัฐที่กระจัดกระจายอยูหลาย
หนวยงาน เชน ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผูเสียภาษีเงินได ทะเบียนผูไดรับ
อนุญาตขับขี่ ทะเบียนผูสูงอายุ ทะเบียนผูพิการ ทะเบียนผูรับสวัสดิการจากรัฐ หรือฐานทะเบียนตาม APP ตาง 
ๆ เชน หมอพรอม ทะเบียนผูปวยของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปจจุบันยังเปนอุปสรรคสําคัญตอการบูรณา
ขอมูลระหวางหนวยงานเพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐในยุค New Normarl  รัฐบาลไดริเริ่มแนวคิดบูรณา
การขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen)  โดยเชื่อมโยงขอมูลประชาชนจากฐานขอมูล 
หลายหนวยงานมีประโยชนหลายอยาง ดังนี้  

(๑) สามารถกําหนดนโยบายที่เหมาะสมและเปนรูปธรรมมากข้ึน เชน การใหเงินชวยเหลือ
ตามความเหมาะสม 
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(๒) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยลดข้ันตอนการขอขอมูลและตรวจเอกสาร 
ที่ซ้ําซอน เชน ลดการขอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตจํานวนมาก ทั้งท่ีเอกสารเหลานั้น 
เปนเอกสารที่ออกโดยภาครัฐแตขาดการบูรณาการขอมูลกันระหวางหนวยงาน  

(๓) สามารถเพ่ิมความโปรงใสในการทํางานและลดความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เชน การใชระบบติดตามความคืบหนาของขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต ทําใหผูรับบริการทราบถึงระยะเวลา 
ขั้นตอนแลวเสร็จและสามารถติดตามสถานะการดําเนินงานได  

๒.๑.๒ การใหบริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer 
Experience)  

ในยุคที่การใหบริการประชาชนมีความซับซอนมากขึ้น ตามเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลซึ่งรูปแบบการใหบริการก็ตองการทํางานแบบบูรณาการขามสายงาน (Agenda-Based 
Government) ภาครัฐทั่วโลกจึงมีแนวคิดออกแบบบริการที่ เฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized 
Customer Experience) โดยใชระบบวิเคราะหขอมูลผูรับบริการเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและตรงตามความตองการรายบุคคล 

๒.๑.๓ การใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management)  
 ลักษณะการบริการแบบแยกสวน ท่ีผานมาภาครัฐทั่วโลกรวมทั้ งประเทศไทย 

ไดพยายามอยางตอเนื่องเพ่ือใหบริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยเริ่มจากจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการที่มีเจาหนาที่ประจําจากหลายหนวยงานคอยใหบริการ แตเนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีท่ีจํากัดจึงยัง
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง ในระยะตอมาไดมีการพัฒนาการใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร 
ณ จุดเดียว ทําใหประชาชนก็ไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น เชน การใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุด
เดียว ไดแก ระบบจดทะเบียนธุรกิจออนไลน (Online Business Licensing Service) ที่ผูรับบริการตองติดตอ
หลายหนวยงาน ขณะนี้กําลังอยูระหวางดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลหลายหนวยงานเขาดวยกัน โดยประชาชน
สามารถติดตอหนวยงานกลางเพียงหนวยงานเดียวผานศูนยปฏิบัติงานหรือเว็บไซตท่ีมีฐานขอมูลภาครัฐ
เชื่อมตอกันทั้งหมด แทนการติดตอทุกหนวยงานดวยตนเอง ทําใหลดข้ันตอนการยื่นและตรวจสอบเอกสาร ลด
ระยะเวลาในการขอรับบริการอีกทั้งยังสามารถติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน  

๒.๑.๔ การเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนท่ี (Internet of Things & Mobility)  
 ในชวง ๓ ปที่ผานมาจํานวนโทรศัพทเคลื่อนท่ีทั่วโลกเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วกวา ๒ เทา 

จาก ๑,๖๐๐ ลานเครื่องในป พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน ๒,๖๐๐ ลานเครื่องในปจจุบัน และในอนาคตการเชื่อมตอ
ระหวางอุปกรณ (Internet of Things) จะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นอยางมาก  โดยคาดการณวาภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ 
อุปกรณกวา ๕๐,๐๐๐ ลานชิ้นจะถูกเชื่อมตอกัน หรือโดยเฉลี่ยแลวมนุษยหนึ่งคนจะมีอุปกรณมากถึง ๖.๕ ชิ้น  
เชื่อมตอกัน  
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ภาพที่ ๒ - ๒ การเชื่อมตออุปกรณ 
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมตออุปกรณใหสื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไมตองอาศัยการควบคุมของมนุษย
ตลอดเวลา เชน ระบบแจงเตือนอุทกภัยที่ประมวลผลบนพ้ืนฐานของขอมูลจากเครื่องวัดระดับน้ํา ความเร็วของ
การไหล และความชื้นของบรรยากาศ ทําใหสามารถแจงเตือนลวงหนาโดยอัตโนมัติกอนเกิดภัย  

๒.๑.๕ การจัดการขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics)  
 ขอมูลสวนมากยังไมมีระบบในการจัดเก็บ (Unstructured) หรือถูกจัดเก็บในลักษณะ

ฐานขอมูลดิบ (Database) ทําใหไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  ปจจุบันจึงไดมีการพัฒนาระบบ
การจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อใชเปนเครื่องมือจัดระเบียบฐานขอมูลที่มีขนาดใหญและมีความ
หลากหลายใหเปนระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก เพ่ือใหสามารถเขาใจขอมูลอยาง
ลึกซึ้งและนําขอมูลไปใชใหเกิดผลในที่สุด 

๒.๑.๖ การใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน (Shared Services)  
 ที่ผานมาไดดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ “ตางคนตางทํา” 

ไมไดมีการบูรณาการกันเทาที่ควร ทําใหมีตนทุนสูง เมื่อมีแนวคิดในการใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน 
(Shared Services) เชน บริการโครงสรางพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร (IaaS) บริการดานซอฟตแวร (SaaS) 
บริการแพลตฟอรม (PaaS) และบริการระบบคลาวดภาครัฐ (G-Cloud) ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานบน
อินเทอรเน็ตท่ีใหหนวยงานตางๆ ใชทรัพยากรรวมกันและสามารถเรียกใชงานผานเครือขายไดตลอดเวลา เปนตน  

 กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จของการใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน ไดแก ระบบ 
SingPass6 และ CorpPass7 ของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนระบบกลางสําหรับบริหารจัดการสิทธิ จากเดิม 
ที่ประชาชนผูมีความประสงคใชบริการออนไลนของภาครัฐจะตองยืนยันตัวตนใหมทุกครั้งเมื่อตองการ 
ทําธุรกรรมของแตละหนวยงาน แตเม่ือมีระบบ SingPass และ CorpPass ประชาชนสามารถบริหารจัดการ
สิทธิผานบัญชีอิเล็กทรอนิกสกลาง (Single Electronic User Account) ดวยการพิสูจนตัวตนเพียงครั้งเดียว 
(Single Sign-On) ผานเลขประจําตัวประชาชน จึงไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้ของประเทศไทย 
ก็กําลังอยูระหวางการศกึษา วิเคราะหระบบอยู 

๒.๑.๗ การสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก (Rebalancing 
Between Security & Facilitation)  

 เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนา กาวไกล หากไมสามารถสรางสมดุลได 
ก็อาจสงผลกระทบเชิงลบตอประเทศ เชน ในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง  ถาเจาหนาที่เขมงวดมากเกินไป 
ก็จะทําใหนักทองเท่ียวไมไดรับความสะดวกสบาย ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและเศรษฐกิจของประเทศ แตในขณะเดียวกันหากเจาหนาที่เขมงวดนอยเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงตอ
ความปลอดภัยของประเทศ ดังนั้น การสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก จึงเปน
ประเด็นทาทายที่ภาครัฐท่ัวโลกกําลังหันมาใหความสําคัญ  

 กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จของการสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยและการอํานวย
ความสะดวก ไดแก โปรแกรม Automated Passport Control ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปดโอกาส 
ใหผูโดยสารที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐ แคนนาดา และประเทศที่ไดรับการยกเวนวีซา ลงทะเบียนลวงหนา 
เพ่ือลดข้ันตอนการพิสูจนตัวตนเมื่อเดินทางขามแดน  แตในขณะเดียวกันก็ยังรักษามาตรฐานความปลอดภัย 
โดยใหผูโดยสารสแกนหนังสือเดินทาง ถายรูป และตอบคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวและขอมูลเที่ยวบิน  
ผานชองทางอัตโนมัติพิเศษ  โดยปจจุบันไดติดตั้งจุดใหบริการที่ ๓๖ สนามบินหลัก และสามารถรองรับไดถึง  
๙ ภาษา 
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๒.๑.๘ การเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome - Driven Transformation)  

 การยกระดับสูรัฐบาลดิจิทัลในระยะถัดไปจําเปนตองอาศัยกระบวนทัศนการ
เปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) กลาวคือ มีการปรับเปลี่ยนองคกร
แบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทั้งในดานทรัพยากรมนุษย (People) ข้ันตอนการทํางาน 
(Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฏระเบียบ (Regulation) นอกจากนี้ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดนําแนวคิดโครงการนํารองเพ่ือขยายผล (Pilot & Scale) มา
ประยุกตใชในการขับเคลื่อน โดยจัดทําโครงการนํารองในหนวยงานที่มีความพรอมสูง และงานบริการภาครัฐ 
ที่มีผลกระทบสูง เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

ภายใตกระบวนทัศนใหมนี้ เปดโอกาสใหประเทศที่ยังตองดําเนินการเปลี่ยนแปลง
สามารถพัฒนาแบบกาวกระโดด (Leapfrog) โดยเรียนรูจากตัวอยางประสบการณของกรณีศึกษาที่ไดมีการ
ทดลองในรูปแบบตางๆ จนเกิดความชัดเจน และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
เชน การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน Aadhaa ของประเทศอินเดีย ที่สามารถจัดเก็บขอมูลลายนิ้วมือ
อิเล็กทรอนิกสของพลเมืองไดถึง ๒๐๐ ลานคนตอป เพ่ือใชในการยืนยันตัวตนเมื่อตองการติดตอภาครัฐ ใหเปน
รากฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตอยอดในดานอ่ืนๆ เชน การใหเงินชวยเหลือรายบุคคลในรูปแบบ Eelectronic 
Payment  เปนตน 

๒.๑.๙ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)  
 การยกระดับสูรัฐบาลดิจิทัลใหประสบผลสําเร็จเปนภารกิจที่สําคัญการทํางานของ

ภาครัฐยังเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) จากหลายภาคสวนเปนจํานวนมาก ทําใหการ 
บูรณาการและการประสานประโยชนเปนเรื่องที่ทาซึ่งมีความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
ประเทศอยางแทจริง สงผลใหภาครัฐสามารถดําเนินงานตั้งแตตนจนจบกระบวนการไดอยางไรรอยตอ แมจะมี
การเปลี่ยนผานยุคสมัยทางการเมืองก็ตาม  

กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก การพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งไดเริ่มวางรากฐานโครงการเชิงดิจิทัล ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงผูนําประเทศหลายครั้ง แตภาครัฐก็ยัง
สามารถดําเนินงานไดตามนโยบายและแผนปฏิบัติการที่วางไว เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูนําทุกคนท่ี
กาวขึ้นมาอยูในตําแหนง สงผลใหดัชนี EGDI (e-Government Development Index) ของเกาหลีใตไตจาก
อันดับ ๑๓ ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเปนอันดับ ๑ ของโลกในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และยังคงรักษาอันดับสูงสุดมาจนถึงป
สํารวจลาสุด 
 

๒.๒ ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาต ิ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูจัดทําไดศึกษาและวิเคราะหแผนและนโยบายของประเทศไทย 
ที่เก่ียวของ รวมทั้งแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) เพื่อกําหนด
กรอบ ทิศทางและแผนการดําเนินงานดานดิจิทัลใหบูรณาการรวมกันในดานการคุมครองสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยทั้งในระดับของหนวยงานตามนโยบายรัฐบาล มีดังนี้  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (๒๐ ป)   
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- แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ภายใตนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๒.๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๒ 
 วิสัยทัศน  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑) เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเปนคนเกงที่มี

ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต   
๑.๒) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  
๑.๓) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน  
๑.๔) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕) เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน มีประสิทธิภาพ โปรงใสและมีการทํางานเชิงบูรณาการ  
๑.๖) เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค   
๑.๗)  เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ อยางสมบูรณและ 

มีประสิทธิภาพ 
๒) เปาหมายรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย  

๒.๑) คนไทยมีลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
๒.๒) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึงและเปนธรรมกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ ๑๕ 

๒.๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัลมีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูง
ใหม ๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาค เพื่อ 
ลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ 

 ๒.๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 ๒.๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย 

 ๒.๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา
ลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกวางขึ้นและดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัว
ไดทันกับยุคดจิิทัลเพ่ิมข้ึน 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร ประกอบดวย  
๓.๑) ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

 แนวทางพัฒนา 
  (๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค 
  (๒) พัฒนาศกัยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
  (๓) ยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  (๔) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

   (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลังดานสุขภาพ 
  (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  (๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

๓.๒) ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
แนวทางพัฒนา 

                               (๑) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถ 
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
  (๒) กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให ครอบคลุมและทั่วถึง 
  (๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความ
เขมแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธ ิ
ในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 
 ๓.๓) ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน 
ไดอยางยั่งยืน 

 แนวทางพัฒนา 
 (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
 (๒) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
 ๓.๔) ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการเตบิโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
 (๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชน

อยางยั่งยืนเปนธรรม 
(๒) เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 

 (๓) แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม  
(๔) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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(๕) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัว ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 

(๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

(๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
๓.๕) ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน   
แนวทางการพัฒนา 

 (๑) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ 
 (๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 
 (๓) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความ
รวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่งอํานาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
 (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกัน
ระหวางแผนงานที่เก่ียวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

๓.๖) ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย   

แนวทางการพัฒนา 
    (๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี

ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุมคา 
 (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบ

การเงินการคลัง ภาครัฐ 
 (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 

   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรม และ

สอดคลองกับขอบังคบัสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
๓.๗) ยุทธศาสตรท่ี ๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส   

 แนวทางพัฒนา 
 (๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง 
 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
 (๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
 (๔) การพัฒนาดานพลังงาน 
 (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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 (๖) การพัฒนาระบบน้ําประปา 
๓.๘) ยุทธศาสตรท่ี ๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 แนวทางการพัฒนา 
(๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชน 
(๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลย ี
(๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

๓.๙) ยุทธศาสตรท่ี ๙  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 

(๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง 
(๒) การพัฒนาเมือง 
(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

๓.๑๐) ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนา 

(๑) ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม สําหรับสินคาและบริการของไทย 

(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม 
ในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 

(๓) ผลักดันใหเกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศ 
เพ่ือนบาน เพ่ือผลประโยชนดานความมั่นคงและการสรางเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

(๔)  สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward Investment) ของผูประกอบการไทย 
(๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะ

หุนสวนทางยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
(๖)  สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(๗) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค 
(๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 
(๙) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
(๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 

๒.๒.๒ แผนพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (๒๐ ป) 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ นอกจากจะตองดําเนินการ

ภายใตความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของแลว ยังเปนการตอยอดการพัฒนาจากกรอบนโยบาย ICT2020  
 
ที่จากเดิมเนนการสงเสริมใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใชและใชเปน เปนการนําเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดํารงชีวิต ทั้งมิติ
ดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเชื่อมโยงกันและนําไปสูการใชให เกิดประโยชน แกปญหาเองได    
มีรายละเอียด ดงันี้ 

๑) กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
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จากบริบทของประเทศไทยในปจจุบันที่ตองเผชิญกับประเด็นความทาทายในมิติทาง
เทคโนโลยีมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคมอันเนื่องมาจากนวัตกรรมและการแพรกระจายของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เขามามีบทบาทสําคัญตอการประกอบธุรกิจและการดํารงชีวิตประจําวันอยางหลีกเลี่ยงไมไดการ
กําหนดกรอบวิสัยทัศนและเปาหมายจึงมุงตอบสนองตอประเด็นอุบัติใหมที่ครอบคลุมในหลาย ๆ ดาน อาทิ
ซอฟตแวรการบริการดานไอทีและการบริการดานการสื่อสารโทรคมนาคมเปนการเขาถึงขอมูลเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกวางกวาท่ีเปนตามการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนเชิงนวัตกรรมมุงสู
การเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูงอยางยั่งยืนอันจะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนในระยะยาวตอไปดวยการกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลของประเทศใหสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒  

๒) วิสัยทัศน 
“ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” 
ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม 
ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 
 

๓) เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
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ภาพที่ ๒ - ๓ เปาหมาย ๑๐ ป ดิจทิัลไทยแลนด 
 

 

๔) ภูมิทัศนดิจิทลัของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยาง

ยั่งยืน สอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แตเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกําหนดภูมิทัศนดิจิทัล เพื่อกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาและเปาหมายออกเปน ๔ ระยะ ดังนี ้
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 ระยะที่ ๑ 

Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสรางฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 

ระยะที่ ๒ 

Digital Thailand I: Inclusion 

ทุกภาคสวนของประเทศไทยมี
สวนรวมในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 

ระยะที่ ๓ 

Digital Thailand II: Full 
Transformation 

ประ เทศ ไทยกาวสูการ เปน  Digital 
Thailand ที่ขับเคลื่อนและใชประโยชน

จากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ 

ระยะที่ ๔ 

Global Digital Leadership 

ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ี
พัฒนาแลว สามารถใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สรางมูลคาในทางเศรษฐกิจ
และคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน 

โครงสรางพ้ืนฐาน บรอดแบนด ถึงทุกหมูบ านทั่ ว
ประเทศ เปนฐาน ของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ 

บรอดแบนดระบบสายถึงทุก
หมูบาน และเชื่อมกับ ประเทศใน
ภูมิภาคอ่ืน 

 

บรอดแบนดถึงทุกบานและรองรับการ
หลอมรวม และการเชื่อมตอทุกอุปกรณ 

อินเทอรเน็ตเชื่อมตอทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ อยางไรรอยตอ 

เศรษฐกิจ การทําธุรกิจผานระบบดิจิทัล
คลองตัว และติด อาวุธดิจิทัลให 
SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 
ใหมาอยูบนระบบ Online พรอม
ทั้งวางรากฐาน ใหเกิดการลงทุน
ในคลัสเตอรดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ
เปลี่ยนมาทําธุรกิจ ดวยดิจิทัล
และขอมูล Digital Technology   
Startup และคลัสเตอรดิจิทัลเริ่ม
มีบทบาทใน ระบบเศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แขงขัน
ไดดวยนวัตกรรมดิจิทัล และเชื่อมโยงไทย
สูการคาในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรม
เ ชื่ อ มต อภ าย ใ น แล ะร ะ ห ว า ง
ประเทศด วย เทคโน โลยี ดิ จิ ทัล  
นําประเทศไทยสูความมั่งคั่ง 

สังคม ประชาขนทุกกลุมเขาถึงบรอด
แบนดและบริการพื้นฐานของรัฐ
อยางทั่วถึงและเทาเทียม 

ประชาขนเชื่อมั่นในการใชดิจิทัล 
และเข าถึ งบริการการศึกษา 
สุขภาพ ขอมูลและการเรียนรู
ตลอดชีวติผานระบบดิจิทัล 

ประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยี/
ขอมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

เปนประเทศที่ไมมีความเหลื่อมล้ํา
ดานดิจิทัล และชุมชนใชดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินตนเอง 

 ๑ ป ๖ เดือน ๕ ป ๑๐ ป ๒๐ ป 
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 ระยะที่ ๑ 

Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสรางฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล 

ระยะที่ ๒ 

Digital Thailand I: Inclusion 

ทุกภาคสวนของประเทศไทยมี
สวนรวมในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 

ระยะที่ ๓ 

Digital Thailand II: Full 
Transformation 

ประ เทศ ไทยกาวสูการ เปน  Digital 
Thailand ที่ขับเคลื่อนและใชประโยชน

จากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ 

ระยะที่ ๔ 

Global Digital Leadership 

ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศ 
ที่พัฒนาแลว สามารถใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สรางมูลคาในทางเศรษฐกิจ
และคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน 

 

 

รัฐบาล 

หนวยงานภาครัฐมีการทํางานที่
เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล
หนวยงาน 

การทํางานระหวางภาครัฐจะ
เชื่อมโยงและบูรณาการเหมือน
เปนองคกรเดียว 

บริการรั ฐ เปนดิจิทั ลที่ประชาชนเปน
ศูนยกลางเปดเผยขอมูลและใหประชาชน
มีสวนรวม 

เปนประเทศผูนําในภู มิภาคดาน
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการ
รัฐและบริการประชาชน 

 

ทุนมนุษย กําลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะ
ดิจิทัลเปนท่ียอมรับใน
ตลาดแรงงานทั่งในและ
ตางประเทศ 

กําลั งคนสามารถทํ างานผาน
ระบบดิจิทัลแบบไรพรมแดน 
ผู เชี่ยวชาญตางประเทศเขามา
ไทย 

ประเทศไทยเกิดงานคุณคาสูง และมี
กําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะ
ดานเพียงพอ 

เปนหนึ่งในศูนยกลางดานกําลังคน
ดิจิทัลของภูมิภาคทั้งในรายสาขา
และผูเชี่ยวชาญดิจิทัล 

สภาพแวดลอม รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทัลท่ี
ครอบคลุม และปฏิรูปองคกรที่
เก่ียวของในการขับเคลื่อนงาน 

ไทยมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการ
ทําธุรกรรม มีระบบอํานวยความ
สะดวกและมีมาตรฐาน 

ประเทศไทยไมมีกฎหมาย/ระเบียบท่ีเปน
อุปสรรคตอการคา การทําธุรกรรมดิจิทัล 

เปนประเทศตนแบบที่มีการพัฒนา 
ทบทวน กฎระเบียบ กติกาดาน
ดิจิทัลอยางตอเนื่องจริงจัง 

 ๑ ป ๖ เดือน ๕ ป ๑๐ ป ๒๐ ป 
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               ๕) ยุทธศาสตร ในมิติทางเทคโนโลยีมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม จึงมุงการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนเชิงนวัตกรรมมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนในระยะยาวตอไป ดวยการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ของประเทศใหสอดคลองมี ๖ ยุทธศาสตร ดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ ๒ - ๔ ยุทธศาสตรแผนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 
 

๕.๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุม 
ทั่วประเทศ เขาถึง (Accessible) พรอมใช (Available) จายได (Affordable)  

การเพ่ิมขีดความสามารถโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหทุกคนเขาถึงและใชประโยชน  
รองรับการเปน Digital Thailand  เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ดวยการสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลที่สําคัญซึ่งประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โทรคมนาคมและการแพรภาพกระจายเสียงใหมีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับการติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ การคาและพาณิชย การบริการภาครัฐและเอกชนตลอดจนการใชงาน
รูปแบบตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของประเทศ 
รวมทั้งรองรับการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต 

สําหรับยุทธศาสตรที่  ๑ จะสรางใหเกิดโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย 
ประชาชนทุกคนสามารถ เขาถึงและใชประโยชนได ซึ่งการเขาถึงบริการจะสามารถทําไดทุกที่ ทุกเวลา  
อยางมีคุณภาพโดยเทคโนโลยีที่ใชความเร็วใหรองรับความตองการ  และราคาคาบริการที่ตองจายจะตอง
ไมไดเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการอีกตอไป  ในอนาคตโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด      
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จะกลายเปนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอยางแทจริง เชนเดียวกับ ถนน ไฟฟา น้ําประปา ที่สามารถรองรับ
การเชื่อมตอกับทุกสรรพสิ่ง 

เปาหมายของยุทธศาสตร 
(๑) อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยมีคุณภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ  

ทุกหมูบาน ทุกเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจทุกโรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ 
ศูนยดิจิทัลชุมชน 

(๒) คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไมเกิน ๒% ของรายไดประชาชาติตอหัว 
(๓) บริการโทรศพัทเคลื่อนที่เขาถึงทุกหมูบาน ทุกชุมชน และสถานที่ทองเที่ยว 
(๔) ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ 
(๕) โครงขายแพรสัญญาณภาพโทรทัศนและการจายวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุม

ทั่วประเทศ 
แผนงาน มาตรการ 
(๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดใหครอบคลุมทั่วประเทศมีความทันสมัย

มีเสถียรภาพตอบสนองความตองการใชงานของทุกภาคสวนดวยราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมเพื่อสราง
โอกาสการเขาถึงและการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบไดอยางเทาเทียมกัน 

(๒) ผลักดันใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยน
ขอมูลภูมิภาคอาเซียนโดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการใชประเทศไทยเปนศูนยกลางท้ังการเปน
เสนทางผานการจราจรของขอมูลสาหรับภูมิภาคและเปนที่ตั้งสาหรับผูประกอบการเนื้อหารายใหญของโลก 

(๓) จัดใหมีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานคลื่นความถี่และ 
การหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อสนับสนุนการใชทรัพยากรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งดานการสื่อสารโทรคมนาคมและ 
การแพรภาพกระจายเสียงรวมถึงการหลอมรวมของเทคโนโลยีที่เก่ียวของและสอดคลองกับความตองการ 
ใชงานในปจจุบันและอนาคตตลอดจนการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานในภาวะวิกฤติ 

(๔) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณและความกาวหนา
ของอุตสาหกรรมดิจิทัลใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

๕.๒) ยุทธศาสตรที ่๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ พรอมกับ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจตลอดจนวางรากฐานการแขงขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว
ภายใตการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงจําเปนตองเรงสรางระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุงเนน 
การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจที่จะสงผลตอการขยายฐานเศรษฐกิจ
และอัตราการจางงานของไทยอยางยั่งยืนในอนาคต 

เปาหมายของยุทธศาสตร 
(๑) นํานวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีมาใชในภาคผลิต ภาค

บริการในทุกอุตสาหกรรม 
(๒) สนับสนุนให SMEs ไทยทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ เขาถึง

เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแขงขันไดทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก 
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(๓) ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูนําอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค 
มาตรการ 
(๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ เพ่ือสรางมูลคาเ พ่ิม 

ทางเศรษฐกิจและสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการทําธุรกิจ
ตลอดหวงโซคณุคา 

(๒) เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพื่อใหเปน
ฟนเฟองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๓) สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน 
(๔) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

๕.๓) ยุทธศาสตรที ่๓ สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 
การสรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  หมายถึง การพัฒนาประเทศไทย 

ที่ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกรผูที่อยูในชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และ 
คนพิการสามารถเขาถึงและ ใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีการรวบรวมและ
แปลงขอมูลองคความรูของประเทศ ท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ินใหอยูในรูปแบบดิ จิทัล 
ที่ประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและสะดวก โดยประชาชนมีความรูเทาทันขอมูล
ขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม   

เปาหมายของยุทธศาสตร 
(๑) ประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมผูอยูอาศยัในเขตพื้นที่หางไกล เชน ผูสูงอายุ 

และคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๒)  ประชาชนรอยละ ๗๖ มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคภายใน

ระยะเวลา ๕ ป 
(๓) ประชาชนสามารถเขาถึงการศกึษา การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข

และบริการสาธารณะผานระบบดิจิทัล 
มาตรการ 
(๑) สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี

ดิจิทัลสําหรับประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูที่อยูอาศัยในพ้ืนที่หางไกล   
(๒) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและ

สรางสรรค รวมถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแยกแยะขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัลที่เปดกวาง
และเสรี 

(๓) สรางสื่อ คลังสื่อ และแหลงเรียนรูดิจิทัล เ พ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
ที่ประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก ผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียงและสื่อดิจิทัล 

(๔) เพิ่มโอกาสการไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน 
แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๕) เพิ่มโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงและ
เทาเทียม สูสังคมสูงวัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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๕.๔) ยุทธศาสตรที ่๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมี
แบบแผนและเปนระบบจนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือ
บริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ 
(Citizen Driven) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนที่และภาษา
ในระยะตอไปดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยใหรัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของ
ภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกในการสรางบริการ
สาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวาบริการระหวางกันตามหลักการออกแบบที่เปนสากล ประชาชน 
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบานเมือง  

เปาหมายของยุทธศาสตร 
(๑) บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผูประกอบการทุกภาคสวน

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยํา 
(๒) มีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานขอมูลท่ีบูรณาการ

ไมซ้ําซอน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงาน และการใหบริการประชาชนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

(๓) ใหประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวก และเหมาะสมเพ่ือสงเสริมความ
โปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน 

มาตรการ 
(๑) จัดใหมีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของ

ประชาชนหรือผูใชบริการ (Citizen Driven)  
(๒) ปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาล 
(๓) สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลที่ เปนประโยชน (Open Data) และ 

ใหประชาชนมีสวนรวมใน กระบวนการทํางานของรัฐ (Open Government) เพ่ือนําไปสูการเปน Digital Thailand 
(๔) พัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) 

เพ่ือรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือบริการพ้ืนฐานในรูปแบบใหมของทุกหนวยงานภาครัฐ 
 

๕.๕) ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
การพัฒนากําลังคนดิจิทัล หมายถึง การสรางและพัฒนาบุคลากรวัยทํางานใหมี

ความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  รวมถึงการ
พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพใหมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล 
เพ่ือสรางใหเกิดการจางงานที่มีคุณคาสูง รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน  

เปาหมายของยุทธศาสตร 
(๑) บุคลากรวัยทํางานทุกสาขามีความรูและทักษะดิจิทัล 
(๒) บุคลากรในวิชาชีพดานดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะ 

ในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความสําคัญตอการสรางนวัตกรรมดิจิทัล 
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(๓)  เกิดการจางงานแบบใหม อาชีพใหม ธุรกิจใหม การบริการแบบใหม ๆ จาก
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาตรการ 
(๑) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากร

ภาครัฐ ภาคเอกชนในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยทํางาน และวัยเกษียณใหมี
ความสามารถในการสรางสรรคใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ เพ่ือนําไปสูการ
สรางคุณคาสินคาและบริการไดเทาทันความตองการของผูรับประโยชน  

(๒) สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีรองรับเทคโนโลยีใหม
ในอนาคตใหกับบุคลากรในสายวิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 

(๓) พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๕.๖) ยุทธศาสตรท่ี ๖ สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
การสรางพลังขับเคลื่อนประเทศแบบบูรณาการสูความมั่นใจในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล หมายถึง การอาศัยมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกาที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและ
สอดคลองกับหลักเกณฑสากลมาเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจน
การสรางความมั่นคงปลอดภัยการสรางความเชื่อมั่นและการคุมครองสิทธิใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ทุกภาคสวน เพื่อกอใหเกิดการอํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรม
ที่เกี่ยวของตาง ๆ พรอมกับสรางแนวทางขับเคลื่อนอยางบูรณาการเพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต  

เปาหมายของยุทธศาสตร 
(๑) มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล 
(๒) มีมาตรฐานขอมูลที่เปนสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงขอมูลและใชประโยชน

ในการทําธุรกรรม 
(๓) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมออนไลน อยางเต็มรูปแบบ 
มาตรการ 
(๑) จัดใหมีระบบนิเวศนที่เหมาะสมในการสรางความไดเปรียบในการยกระดับ

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสรางความมั่นคงปลอดภัย
ในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล ดวยการกําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาใหมีความทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวย ความสะดวกดานการคาและการใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจและสังคม  
(เชน การประกาศใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘) ซึ่งภาครัฐจะเปนผูเริ่มตนในการลดอุปสรรคในการดําเนินการตาง ๆ 

(๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหมีความทันสมัย 
สอดคลองตอพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม  

(๓) สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน  

๒.๒.๓ แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ภายใตนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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         ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนั้น คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยแปลงวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรระยะยาวใหเปน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสูกรอบการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
ในระยะสั้น โดยมุงเนนการเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูการเปนประเทศท่ีขับเคลื่อนและใชประโยชน 
จากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อันเปนการสรางรากฐาน 
การพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา โดยไดนําบริบทตาง ๆ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 
ดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยไดนําบริบทตาง ๆ กาวสูการเปลี่ยนแปลงสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนี ้

     ๑. กําหนดกรอบแนวทางสําหรับการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มุงเนนการดําเนินงานในลักษณะของเครือขายหรือพันธมิตรรวมกัน
โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนแกนกลาง ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งในมิติภารกิจเชิงยุทธศาสตร (Agenda Based) มิติเชิงพื้นที่ 
(Area Based) และมิติการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการบริการ (Innovation Based) เพ่ือการ
เปลี่ยนผานประเทศไทยสูการเปนประเทศที่ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยาง 
เต็มศักยภาพ  ซึ่งปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวไดนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน ๕ มิติ ดังนี ้

             ๑) การเชื่อมตอ (Connectivity) การเชื่อมตอมิไดหมายความเพียงเรื่องของสราง
โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ เชน ถนน รถไฟ รถไฟความเร็วสูง หรือโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดเทานั้น 
แตเปนการกลาวถึงการสรางใหสังคมชุมชนเศรษฐกิจให เกิดการ Connectivity หรือการเชื่อมตอ 
กันนั้น ซึ่งหมายถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดที่มีคุณภาพสูงอันเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนสําหรับ
การตอยอดการพัฒนาและใชบริการตาง ๆ เปนพ้ืนฐานในการเชื่อมโยง คน ทรัพยากร อุปกรณดิจิทัล และ
ทุกสรรพสิ่ง 

             ๒) ทักษะดานดิจิทัล (Human Capital/ Digital Skill)  ประเทศที่พัฒนาแลวในหลาย
ประเทศไดใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลเนื่องจากเห็นถึงความสําคัญและโอกาสอันยิ่งใหญท่ี
จะเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศไทย ทักษะดานดิจิทัลจึงไดกลายเปนทักษะพ้ืนฐานที่
จําเปนในการใชงานและสรางประโยชนจากเทคโนโลยีดจิิทัล ขณะเดียวกันก็ตองเฝาระวัง ผลกระทบทางลบ
อันเกิดจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในทางมิชอบและหรือไมเหมาะสม 

             ๓) การใชขอมูลผานเครือขาย (Data Driven) เปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตอง
กลาวถึงเพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมใหไปสู Industry ๔.๐ ไดนั้นปจจัยสําคัญคือ การใชขอมูลผาน
เครือขายเมื่อโลกจริงและโลกเสมือนถูกผนวกรวมเขาดวยกัน ภาคบริการโดยเฉพาะภาคการเงินและการ
ธนาคารเปนตัวอยางของการเปลี่ยนผานท่ีรวดเร็วและเห็นเดนชัดที่สุด เนื่องจากเปนภาคเศรษฐกิจของการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนระบบอัตโนมัติมาใชมากมาย
ในทุกขั้นตอน ตลอดจนหลายกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบนโลกของความเปนจริงถูกยายไปในโลกออนไลนเกิดการ
สรางและแลกเปลี่ยนขอมูลจํานวนมหาศาลโดยเฉพาะใน Social Media และทําอยางไรจึงจะสราง
ประโยชนจากการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเหลานี้ 

              ๔) เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Digital Disruption) เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยจะเขามา
ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ กติกา โครงสรางของทุกสิ่งเกิดการพลิกโฉมรูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบ



 

30 
 

ธุรกิจและเศรษฐกิจโลก เชน มีอีเมลทําใหคนสงจดหมายทางไปรษณียนอยลงสมารทโฟนมีกลองถายรูป 
ทําใหอุตสาหกรรมกลองเปลี่ยน รวมถึงรูปแบบการเก็บขอมูลที่เปลี่ยนไปอยูบนคลาวดคอมพิวติ้ง เปนตน 

             ๕) การสรางบริการสาธารณะในระบบดิจิทัล (Digital Public Service) หลายประเทศ
ปรับตัวและใหความสําคัญตอการพัฒนาบริการสาธารณะ เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและความสะดวกสบาย
ในการดํารงชีวิตใหกับประชาชน ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ การสรางระบบบริการขนสงมวลชนที่ผูใชบริการ
สามารถวางแผนการเดินทางผาน Mobile Application เปนตน ดังนั้นบริการสาธารณะจะกลายเปนระบบ
ดิจิทัลท่ีทุกคนเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาและสรางความสะดวกใหกับทุกคนในสังคม 

๒. เปาหมายของการเปลี่ยนผานสูดิจิทัลไทยแลนดในระยะ ๕ ป  
    การปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

(Innovation Driven Economy) เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ
จากฐานรากในทุก ๆ มิติ ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่จะนําพาประเทศไทยไปสูวิสัยทัศนของรัฐบาลในดาน
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางสังคม และความยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง
ประชารัฐ โดยนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปนแผนแมบท
ของการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญ 
เพ่ือนําพาประเทศไทยไปสู Digital Thailand ซึ่งหมายถึงยุคสมัยในอีกสองทศวรรษขางหนาที่ประเทศไทย
สามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล อยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษยและทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไปสูความมั่นคงมั่งค่ัง และยั่งยืน  ภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา ๖ ดาน ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางสังคมคณุภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจทิัล 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
    ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี ้

ไดกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ ๕ ป 
ที่สอดคลองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(มาตรา ๖) และใชนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๘๐ เปนกรอบนําความคิดในการวางแผนไปสูการปฏิบัติ 
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              ภาพที่  ๒ - ๕ กรอบนําความคิดในการวางแผนไปสูการปฏิบัต ิ
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        พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ นโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มี เปาหมายและแนวทาง 
อยางนอยดังตอไปนี ้
  (๑) การดําเนินการและการพัฒนาใหการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยวิธีการอยาง
หนึ่งอยางใดที่ทําใหสามารถใชรวมกันหรือเชื่อมโยงกันไดหรือวิธีอ่ืนใดที่เปนการประหยัด ทรัพยากรของ
ชาติและเกิดความสะดวกตอผูที่เก่ียวของ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณประจําป 
  (๒) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตอง
ครอบคลุมโครงขายการติดตอสื่อสาร แพรเสียง แพรภาพในทุกรูปแบบไมวาจะอยูใน ภาคพ้ืนดิน พ้ืนน้ํา 
ในอากาศ หรืออวกาศและเปาหมายในการใชคลื่นความถ่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและประโยชนของประชาชน 
  (๓) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการใหบริการหรือแอปพลิเคชันสาหรับประยุกต ใชงานดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (๔) การสงเสริมใหเกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองกัน เพ่ือใหการ
ทํางานระหวางระบบสามารถทํางานเชื่อมโยงกันไดอยางมีความมั่นคงปลอดภัย อยูในสภาพพรอมใชงาน
รวมตลอดทั้งทําใหระบบหรือการใหบริการมีความนาเชื่อถือ และมีแนวทางการสงเสริมใหเกิดการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลใการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและมีหลักประกันการ
เขาถึง และใชประโยชนของประชาชนอยางเทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัต ิ 
  (๕) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล การ
พัฒนาใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรางหรือเผยแพรเนื้อหาผานทางสื่อที่กอใหเกิด ประโยชนตอ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ  
  (๖) การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน ใหเกิดความพรอมและความรูดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชนใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสรางความตระหนักและรูเทาทันสื่อและสารสนเทศอ่ืน สงเสริมและสนับสนุน
ใหลดความเหลื่อมล้ําการเขาถึงบริการที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (๗) การพัฒนาคลังขอมูลและฐานขอมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรูรวมทั้งการสงเสริม เพื่อใหมี
ระบบที่เปนศูนยแหงการเรียนรูและใหบริการขอมูลการบริหารจัดการความรูรวมท้ังการสงเสริม เพ่ือใหมี
ระบบที่เปนศูนยแหงการเรียนรูและใหบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยซึ่งเอ้ือตอการนําไปใช
ประโยชนในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 

                           
                         ภาพที่ ๒ - ๖ กรอบการดําเนินงานตาม มาตรา ๖ 
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       ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม : ประเด็นขับเคลื่อน  
   ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อการเปลี่ยนผานรายยุทธศาสตร 
            การเปลี่ยนผานไปสูการเปนประเทศที่ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัล 

ไดอยางเต็มศักยภาพหรือ “Digital Transformation” ในบริบทของไทยจะหมายถึงการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับและประยุกตใชกับทุกสวนของระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต
ระดับฐานราก กระบวนการทํางาน จนถึงกระบวนการสรางคุณคาใหกับลูกคาและกลุมผูใชประโยชน 
ซึ่ง “คน” คือ กลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ เพ่ือการปรับเปลี่ยนประเทศไทยใหเปนประเทศไทย ๔.๐ โดย
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะเปนเครื่องมือในการ
แปลงนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมใน ๖ มิติท่ีสอดคลองกับ ๖ ยุทธศาสตรของนโยบายและแผนระดับชาติ ดังกลาว ภาพที่ ๒ - ๘ 

 
 

 
             

ภาพที่ ๒ - ๗   ประเด็นขับเคลื่อนใน ๖ มิติท่ีสอดคลองยุทธศาสตร 
 
         การ เปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทั ลที่ เ กิด ข้ึนอย างก าวกระโดดไดส งผลต อ 

การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกในทุก ๆ ดานแมกระทั่งกระบวนการทํางานของภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ 
สามารถนําเอาเทคโนโลยีเหลานั้นมาปรับใชกับการใหบริการประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ  
การกําหนดนโยบายตาง ๆ รวมไปถึงการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความทาทายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนซึ่งจะทํา 
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ใหรูปแบบการทํางานการใหบริการ และการดําเนินการตาง ๆ ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีความ
ทันสมัย รวดเร็ว นาเชื่อถือ และโปรงใส มุงสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางสมบูรณ  

           

๒.๒.๔ แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทยกาวที่ ๒ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
         วิสัยทัศน 
         “รัฐบาลดิจิทัลเปดเผยเชื่อมโยงและรวมกันสรางบริการทีมีคุณคาใหประชาชน” และไดมี 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม ดังที่ไดกลาวมานี้ได ถูกเรงรัด (Catalyst) การ
เปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นไปเมื่อเกิดสถานการณการระบาดของโรค Covid-19 ในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาจนถึงปจจุบันท่ีทําใหเกิดปรากฏการณทางสังคมที่เรียกวา “ความปกติใหม หรือ New Normal ที่
ประชาชนจะตองเวนระยะหางและหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาทําใหความจําเปน (Demand) ของเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้นกวาชวงกอนหนาที่จะเกิดการระบาดของโรค จากสถานการณนี้ทําใหหนวยงานภาครัฐที่มี
หนาท่ีในการใหบริการประชาชนจะตองเรงรัดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหบริการ จากการ
ใหบริการโดยตรงกับประชาชนตองเปลี่ยนมาใหบริการผานชองทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้นซึ่งการจะดําเนินการ
ใหบริการภาครัฐสามารถใหบริการผานชองทางดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบไดนั้น หนวยงานภาครัฐจําเปนที่
จะตองดําเนินมาตรการตาง ๆ เชน การปรับเปลี่ยนขอมูลภาครัฐใหเปนดิจิทัล (Digitization) การบูรณาการ
บริการและขอมูลภาครัฐเพ่ือที่จะใหหนวยงานภาครัฐสามารถใหบริการผานชองทางดิจิทัลไดอยางเบ็ดเสร็จ
และไรรอยตอ 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือบูรณาการ การดําเนินงานรวมกันระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
๒. เพ่ือใหมีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/ โครงการที่ชัดเจนมุงสูจุดหมายเดียวกัน 
๓. เพ่ือกําหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่สําคัญ สําหรับกําหนด

ประเด็นแผนบูรณาการประจําปงบประมาณ  
๔. เพ่ือกําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานรอง ในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวของ 

พรอมกรอบงบประมาณในการดําเนินงาน 
๕. เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานภาครัฐ จัดทําแผนดําเนินงานที่สอดลองกับ 

พระราชบัญญัติการบริการงานและการใหบริการภาครัฐผารระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไดมีการกําหนด

ยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจํานวน ๔ ยุทธศาสตร รวมกรอบงบประมาณเบื้องตนจํานวน 
๖,๕๐๐ ลานบาท ซึ่งใหความสําคัญใน ๖ ประเด็น ไดแกการศึกษา , สุขภาพและการแพทย การเกษตร, 
ความเหลื่อมล้ําทางสิทธิสวัสดิการประชาชน, การมีสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบไดของประชาชน, การ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประกอบดวย  

          ยุทธศาสตรที ่๑ ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
          ยุทธศาสตรที ่๒ อํานวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
          ยุทธศาสตรที ่๓ ผลักดันใหเกิดธรรมาภบิาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางาน 

ของภาครัฐ  
          ยุทธศาสตรที ่๔ พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  
         ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยทั้ง ๔  ยุทธศาสตร มุงหวังไปสู

เปาหมายของประเทศในดาน “การลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน  
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การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 
การสรางใหเกิด ความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได และการสรางการมี
สวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของประเทศ” 

          โดยยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไดมีการกําหนดกรอบแนวทางของการ
พัฒนาตามสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเปนกรอบโครงสรางระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย (Digital Government Ecosystem) โดยมีองคประกอบที่ เชื่ อมโยงและสัมพันธ กัน  
๗ องคประกอบมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. การพัฒนาที่เปนพื้นฐาน (Foundation)  
              เปนการพัฒนาพื้นฐานเพ่ือสนับสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในองคประกอบอ่ืน ๆ 

ซึ่งประกอบดวย 
            ๑.๑ การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐ  
                  เพื่อใหบุคลากรภาครัฐมีความพรอมสําหรับปฎิบัติงานและใหบริการประชาชน

ผานระบบดิจิทัลล ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 

           ๑.๒ การจัดทํานโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ  
                 เพื่อกําหนดแนวทางและปรับแกไขขกฎระเบียบที่เก่ียวของที่เอ้ือตอการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลตามองคประกอบตาง ๆ ใหสอดคลองตาม พ.ร.บ. การบริหารงานและการใหบริการผานระบบ
ดิจิทัลไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลระบบดิจิทัลของประเทศไทย และกําหนดใหเปนหนาที่
ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)  

            ๑.๓ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
                  เพ่ือใหหนวยงานภาครฐัมีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจําเปนใชงานรวมกัน อาทิเชน ระบบ

คลาวดและศูนยขอมูลภาครัฐ (GDCC) โดยกระทรวงระบบดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ระบบ GIN 
และคลาวดภาครัฐซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) รวมทั้ง สํานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.)  

           ๑.๔ การจัดทํามาตรฐาน (Standard) 
                 เพื่อใหการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยมีมาตรฐานความปลอดภัย และ

สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการขอมูล และการใหบริการรวมกันได เชน กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 
มาตรฐานขอมูลเปดภาครัฐซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (สพร.) สํานักงานคณะกรรมดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนกส (สพธอ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

๒. การพัฒนา นวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation) 
               เปนการพัฒนาชองทางเพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชน สถาบันวิจัย นักวิจัยจากสถาบัน 

อุดมศึกษา และนักวิจัยจากหนวยงานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาบริการและการทํางานของหนวยงานภาครัฐ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (สพร.) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 



 

36 
 

(Depa) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ (Nectec) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(NIA) และสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

๓. การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล  (Digital Platform)  
               เปนการพัฒนาแพลตฟอรมกลางสนับสนุนการทํางานของหนวยงานภาครัฐ  

เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและการใหบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จมีรายละเอียด ดังนี้   
               ๓.๑ แพลตฟอรม กลางสนับสนุนการทํางานภาครัฐ (Back Office) 
                    เปนการพัฒนาแพลตฟอรมสําหรับการทํางานและการบริหารงานภายใน

หนวยงานภาครัฐ รวมถึงแพลตฟอรม สําหรับการวางแผนงานและการกํากับการทํางานของหนวยงาน
ภาครั ฐ  เช น  ระบบสารบรรณอิเ ล็ กทรอนิ กส  (e -Saraban) ระบบการ จัดซื้ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส 
(e-Procurement) หรือระบบการวางแผนทรัพยากรภาครัฐ (ERP) ซึงรับผิดชอบการพัฒนาโดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) และกรมบัญชีกลาง 

 ๓.๒ แพลตฟอรมกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Exchange Platform) 
                    เปนแพลตฟอรมสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เพ่ือ

สนับสนุนการใหบริการ และการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ 
(Government Data Exchange Center: GDX) ระบบสารสนเทศเชื่อมตอฐานขอมูลประชาชน (Linkage 
Center) เปนตน โดยการพัฒนาแพลตฟอรมการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐนี้ จะชวยลดการเรียกสําเนาจาก
ประชาชน 

           ๓.๓ แพลตฟอรมกลางสนับสนุนบริการภาครัฐ (Common Platform) 
                  เปนการพัฒนาชองทางการรับบริการสําหรับประชาชนและภาคธุรกิจในรูปแบบ

ของการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ End - to - End service process  โดยมีการพัฒนาระบบ
การพิสจนและยืนยันตัวตน (Digital ID & Signature) ซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(สพร.) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและ
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data Platform) ที่รับผิดชอบโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร.) 

๔. การใหบริการประชาชนผานแพลตฟอรมกลางบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
(Customer Experience via End - to - End Services) 

           เปนการพัฒนาแพลตฟอรมกลางสําหรับการใหบริการประชาชน ภาคธุรกิจและ
ชาวตางชาติการใหบริการขอมูลเปดภาครัฐ เพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจเขาถึงขอมูลภาครัฐ และการ
สงเสริมการมีสวนรวมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน ชองทางการใหบริการชาวตางชาติ (Foreigner 
Portal) เพื่ออํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวและการประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบโดย
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  

        ๔.๑ ชองทางการใหบริการประชาชน (Citizen Portal)  
                เปนการใหบริการสําหรับประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะเปนการรวมบริการ

สําหรับประชาชนที่จําเปนมารวมไวที่แพลตฟอรมกลางนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวก และลดขั้นตอนการเขา
รับบริการของประชาชน รวมไปถึงการลดหรือยกเลิกการเรียกเก็บสําเนาเอกสารของประชาชนในการเขา
รับบริการของภาครัฐ ซึ่งรับผิดชอบโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และกระทรวงการคลัง  
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         ๔.๒ ชองทางการรับคําขออนุญาต เพ่ืออํานวยความสะดวกใหภาคธุรกิจ (Business Portal)    
                เปนการมุงเนนการใหบริการกับภาคธุรกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขารับ

บริการภาครัฐ โดยจะชวยลดข้ันตอนการออกใบอนุญาตที่มีความซับซอน และเก่ียวของกับหลายหนวยงาน 
เพ่ือทําใหสามารถลดระยะเวลา และตนทุนในการดําเนินการของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (สพร.) และหนวยบริการที่เก่ียวของ 

         ๔.๓ ชองทางการใหบริการชาวตางชาติ (Foreigner Portal)  
                เปนการพัฒนาชองทางการใหบริการสําหรับชาวตางชาติ เพื่อเปนการอํานวย

ความสะดวกในการทองเท่ียวและการประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

๕. การปรับกระบวนการใหบริการภาครัฐ (Core Service Processes)  
              เปนการดําเนินงานที่ครอบคลุมการพัฒนาแพลตฟอรมกลางและการใหบริการภาครัฐ 

โดยการดําเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการใหบริการภาครัฐ จากการทํางานแบบอะนาล็อก 
หรือก่ึงดิจิทัลใหเปนการทํางานและการใหบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบซึ่งเปนบทบาท
สําคัญของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ในการขับเคลื่อน  

๖. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)        
              เปนการสนับสนุนใหภาครัฐนําขอมูลที่มีการรวบรวม จากการทํางานและการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานมาวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงบริการภาครัฐ และพัฒนานโยบายที่สอดคลองกับ
ลักษณะของความตองการของผูรับบริการ (Customer Centric) ทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ โดยแบง
ออกเปน ๒ ระบบประกอบดวย 

          ๖.๑  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
                  เปนระบบสําหรับการติดตามการใชงบประมาณภาครัฐ ความคืบหนา และ 

ผลการดําเนินงานตามที่ไดมีการกําหนดไวตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงนโยบายและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งเปนความรับผิดชอบของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง 
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

         ๖.๒ การจัดทําและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data and Analytics) 
               เปนการนําขอมูลจากการใหบริการประชาชน รวมทั้งขอมูลจากการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐที่ไดมีการรายงานผานระบบ GFMIS มาจัดทําชุดขอมูลขนาดใหญ และวิเคราะหขอมูล
ภาครัฐผานระบบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญซึ่งจะชวยใหนําผลการวิเคราะห มาพัฒนาการบริการ
สําหรับประชาชน และการพัฒนานโยบายภาครัฐใหมีความสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

๗. ภาคีรวมดําเนินการ (Partners/Owners)  
           การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามสถาปตยกรรมและระบบนิเวศของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นี้จะไมสามารถที่จะดําเนินการไดหากขาดหนวยงานภาคีตาง ๆ ไดแก กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้
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สถาปตยกรรมและระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไดมีการออกแบบแผนภาพ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ดังนี้   

 
         ๗.๑ แผนภาพสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย         
                 

                
   
 

                           ภาพที่ ๒ – ๘ แผนภาพสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล   
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         ๗.๒ แผนภาพระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย         
 

 
 

                      ภาพที่  ๒ – ๙ แผนภาพระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

              ๗.๓ แผนภาพสถาปตยกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐของประเทศไทย         

 

                    ภาพที่  ๒ - ๑๐ แผนภาพสถาปตยกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ 
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              จากภาพที่ ๒ – ๑๑ แสดงถึงสถาปตยกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐองคประกอบ
ที่เก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนขอมูลขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX) ประกอบดวย 
๓ องคประกอบหลัก ไดแก  
 ๑. หนวยงานเจาของขอมูล 

               มีการดําเนินการจัดเตรียมขอมูลภาครัฐใหเปนขอมูลดิจิทัลทัลตามธรรมาภิบาลขัอมูล
ภาครัฐ (Data Governance Framework) โดยเมื่อขอมูลที่เก่ียวของใหหนวยงานแปลงเปนขอมูลดิจิทัล 
ตามธรรมาภิบาลขอมูลแลวนั้น ใหหนวยงานจะตองนําสั่งขอมูลท่ีสามารถแลกเปลี่ยนและเปดเผยไดเขาศูนย
แลกเปลี่ยนขอมูล 

      ๒. ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล  
          เปนระบบกลางในลักษณะของชองทาง (Gateway) สําหรับการแลกเปลี่ยนขัอมูลระหวาง

หนวยงานภาครัฐ ซึ่งจะประกอบไปดวย 
         ๒.๑ ระบบการรับขอมูลซึ่งหนวยงานภาครัฐจะสงขอมูลที่ไดมีการจัดทําใหเปนดิจิทัล ตาม

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐแลวสงเขาสูศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ (Data Publishing) ซึ่งระบบ 
จะทําการบันทึกการสงขอมูลเขาสูระบบแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงการบันทึกการเรียกดูขอมูลจากหนวยงาน
ตาง ๆ หรือระบบล็อก (Logging System)  

         ๒.๒ บัญชีขอมูล (Data Catalogue) เมื่อขอมูลถูกสงเขาสูแพลตฟอรมศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ แพลตฟอรมจะบันทึกขอมูลที่มีการสงผานศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ
ในรูปแบบของบัญชีขอมูล เพ่ือใหพรอมสําหรับการเรียกดขอมูลจากหนวยงานใหบริการ หรือหนวยงานที่
ตองการใชขอมูล  

        ๒.๓ การกําหนดชั้นของขอมูล (Authorization Layer) คือการกําหนดประเภทของขอมูล 
ที่สามารถแลกเปลี่ยนและเปดเผยได หรือเปดเผยไมไดซึ่งเปนการบริหารจัดการและการกํากับขอมูลท่ีมี
ความปลอดภัย ตลอดจนกํากับระยะเวลาในการเขาถึงขอมูลของภาครัฐ โดยการแบงชั้นของขอมูลนี้
หนวยงานเจาของขอมูลมีความจําเปนที่จะตองจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในรูปแบบ (Format) และ
มาตรฐาน (Standard) เดียวกันซึ่งการที่จะเขาถึงชั้นของขอมูลภาครัฐจะตองอยูภายใตมาตรการของการ
เขาถึงขอมูลภาครัฐ (Protocol)  

         ๒.๔ ระบบความปลอดภัย (Security) คือแพลตฟอรมศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล
ภาครัฐ จําตองไดรับการออกแบบระบบความปลอดภัยที่สอดคลอง เปนไปตามมาตรฐานสากล  โดย สพร.  
มีหนาที่จะตองออกแบบและพัฒนาระบบความปลอดภัยดังกลาว เพ่ือไมใหขอมูลรั่วไหลไปยังผูที่ 
ไมเก่ียวของ หรือผูทีไ่มมีสิทธิเขาถึงขอมูลภาครัฐ   

          ๒.๕ มุมมองของขอมูลที่เปดเผยได (Authorized View) คือชองทางสําหรับใหหนวยงาน
ภาครัฐสามารถที่จะเขามาเรียกดูขอมูลผานแพลตฟอรมศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ การเรียกดู
ขอมูลไดนั้นจะตองมีการยืนยันตัวตนของผูใชงาน รวมถึงการแสดงสิทธิในการเขาถึงขอมูลภาครัฐของ
หนวยงานที่เรียกขอมูล ซึ่งเมื่อหนวยงานยืนยันตัวตนเขาสูระบบแลว เมื่อเรียกขอมูลจากแพลตฟอรม
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐจะสามารถจําแนกสิทธิการเขาถึงชั้นขอมูลของหนวยงานไดในทันที 
ซึ่งถาหนวยงานเรียกดูขอมูลที่ไมตรงกับสิทธิที่กําหนดขึ้นระบบจะแสดงผลการปฏิเสธการใหขอมูล   

        ๓. ระบบการใหบริการ สามารถแบงออกเปน ๒ สวน ประกอบดวย 
            ๓.๑ ระบบสืบคนขอมูลกลางซึ่งทําหนาที่เปนศูนยขอมูลเปด และระบบการสืบคนขอมูล

สําหรับการใหบริการของหนวยงานภาครัฐซึ่งหนวยงานจะสามารถเรียกขอมูลตามลําดับชั้นที่หนวยงาน



 

41 
 

ไดรับอนุญาตใหเขาถึงชั้นของขอมูล เพ่ือการใหบริการภาครัฐตามที่ประชาชนและภาคธุรกิจรองขอ หรือ
สําหรับการนําขอมูลไปวิเคราะห เพ่ือตัดสินใจเชิงนโยบาย หรือเพ่ือการปรับปรุงบริการภาครัฐ 

           ๓.๒ การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) เปนสวนของการใหบริการ
ประชาชนและธุรกิจตามที่รองขอ โดยประชาชนหรือธุรกิจจะตองไดรับการยืนยันตัวตนเมื่อขอเขารับบริการ 
จากนั้นระบบจะเริ่มกระบวนการใหบริการจากขอมูลที่ถูกสงมาจากระบบแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบ
ดังกลาวจะทําใหประชาชนสามารถรับบริการไดตลอดเวลา (๒๔ ชั่วโมงตอวัน ๗ วันตอสัปดาห)  

         จากการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐแลวนั้น หนวยงานผูรับขอมูล/ผู ใหบริการ 
จะสามารถนําขอมูลไปใหบริการประชาชนที่เขามาใชบริการผานศูนยการใหบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  
(End - to - End Service) ซึ่งเปนบทบาทการพัฒนาโดยสํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๒.๓ ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรหนวยงาน 
          ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตไิดดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงาน ดังนี ้
๒.๓.๑ แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

           วิสัยทัศน 
          "เปนสถาบันอิสระในการรวมสรางสังคมใหเคารพสิทธิมนุษยชน” 
         พันธกิจ 
         ๑. ดําเนินงานใหเกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี ระหวาง

ประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม 
          ๒. สงเสริมความรูความเขาใจและสรางความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน 

แกทุกภาคสวนอยางทั่วถึง และคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกัน 
          ๓. ทํางานรวมกับทุกภาคสวนในลักษณะเครือขายอยางเปนระบบดวยการ

ปฏิบัติงาน ที่มีมาตรฐาน 
          ๔. ประสานความรวมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 
 
 เปาประสงค 
 เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน และพันธกิจ ไดกําหนดเปาประสงคการดําเนินงานของ

คณะกรรมการ  สิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยแบงเปน เปาประสงคหลัก และเปาประสงครอง ดังนี ้
 เปาประสงคหลัก 
 ทุกภาคสวนของสังคมมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมท้ัง

เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
           เปาประสงครอง 
            ๑. ขอเสนอแนะของ กสม. เกิดผลใหมีและเปลี่ยนแปลงในดานนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยจะตองปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 
            ๒. กสม. มีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะการทําางานเชิงรุกและเนน
ประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบตอสังคมทั้งดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
            ๓. กสม. มีความเขมแข็งทางวิชาการเพ่ือเปนสถาบันหลักในดานสิทธิมนุษยชน  
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           ๔. การดําเนินงานของ กสม. ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงยิ่งข้ึน 
           ๕. การยกสถานะ กสม. ใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 กรอบยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
      เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ไดกําหนดยุทธศาสตรที่จะดําเนินการในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ดังตอไปนี ้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมและติดตามใหทุกภาคสวนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิ

มนุษยชนตามที่ไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณี
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ เนนการดําเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอยางเปนระบบ เพื่อปองกันและแกปญหา 
ดานสิทธิมนุษยชน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ มุงการทํางานรวมกับเครือขายภายในประเทศและพันธมิตร 
ในเวทีระหวางประเทศเพ่ือใหเกิดการสรางพลัง (Synergy) ในการทํางานรวมกัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมความรูความเขาใจและสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน สื่อสารเก่ียวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสําคัญของ กสม.  
ตอสาธารณชนอยางถูกตองและทั่วถึง 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางและพัฒนากระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ
องคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดม่ันคุณธรรมและความโปรงใส 

 
 

ภาพที่ ๒ - ๑๑ ยทุธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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๒.๓.๒ นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ชุดที่ ๔ 
           ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ไดเริ่มปฏิบัติหนาที่หลังจากมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เม่ือวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ตระหนักถึงความทาทายในการเขามา
ทําหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในสภาวะที่เกิดวิกฤติการแพรระบาดของ 
โรคไวรัสโควิด ๑๙ ซึ่งมีผลกระทบกับชีวิตและสิทธิของผูคนในทุกดาน ไมวาดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
ทําใหประชาชนบางกลุมไดรับผลกระทบอยางรุนแรงอยางไมเคยมีมากอน รวมถึงความทาทายจากการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมและโลกปจจุบันจากความกาวหนาของเทคโนโลยี ผลกระทบของระบบ
นิเวศ และความซับซอนของปญหาความเหลื่อมล้ําทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

          กสม. ตระหนักดีวาสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องของทุกคนในสังคม ที่จะตองรวมมือกัน
ในการสงเสริม ปองกันและแกไขปญหา เพื่อนําพาสังคมไทยไปสูการเคารพในสิทธิมนุษยชน และการอยู
รวมกันอยางสันติสุข ดวยความเชื่อมั่นและการมีสวนรวมเปนสําคัญ ขณะเดียวกัน การทํางานของ กสม. 
จะตองมีความโปรงใส กลาหาญ เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ เปนกลาง และสรางสรรค เปนที่พึ่งของ
ประชาชนได  กสม. จึงไดกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงานของ กสม. ชุดที่ ๔ ไวดังนี ้

          ๑. มุงเนนการคุมครองสิทธิมนุษยชนดวยความรวดเร็วและเปนธรรม โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือใหประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชน และการ
แกไขปญหาอยางทันทวงที รวมทั้งการแกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปญหาเชิงโครงสราง
อยางเปนระบบ โดยจะรวมมือกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแกไข
ปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาค ี

         ๒. สงเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย การเคารพความแตกตางในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอ่ืนใด 
รวมทั้งการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใตกรอบของกฎหมาย อันจะนําไปสูความปรองดองในสังคม  
การไมเลือกปฏิบัติ ไมใชถอยคําที่แสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น หรือสรางความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของผูอ่ืน เพ่ือใหทุกคน ทุกกลุมในสังคม อยูรวมกันไดโดยสันติ 

         ๓. สรางและสนับสนุนกระบวนการความรวมมือขององคกรเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศ ใหมีความเขมแข็งในการขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชน โดยรวมกับทุกภาคสวน ทั้งภาค
ประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุนใหม 

          ๔. สรางความเชื่อมั่นตอบทบาทของ กสม. ในระดับสากล โดยผลักดันใหมี 
การแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ยังอาจไมสอดคลองกับหลักการปารีส ในประเด็นหนาที่และอํานาจของ 
กสม. ท้ังนี้ เพื่อให กสม. มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในบทบาทหนาที่เพ่ือความผาสุกของประชาชน กอใหเกิด
ความเชื่อมั่นแกประชาชนและประชาคมระหวางประเทศ จนสงผลให กสม. ไดรับการปรับสถานะจากระดับ 
B กลับคืนสูสถานะ A ซึ่งจะชวยให กสม.ทําหนาท่ีเพื่อปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหประชาชนไดดี
ยิ่งข้ึน และเปนการเรียกคืนศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศดวย 

          ๕. เรงพัฒนาสํานักงาน กสม. ใหมุงสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง บนฐานคิด 
ในการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังขอมูล (Big Data) มาใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองคความรูขององคกร (KM) รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองคกรใหดีและมีความสุขในการทํางาน  



๔๔ 
 

บทที่ ๓  
บทวิเคราะหสถานภาพองคกรและดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ในการปกปองคุมครองและสง เสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเ พ่ือใหภารกิจ ดั งกลาวดําเนินไป 

อยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารงานภายในสํานักงานฯ 

และการบรกิารประชาชน  ทั้งนี้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงาน กสม. ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- ๒๕๖๙ ) มีประเด็นการวิเคราะหหลาย ๆ ดาน  ผูวิเคราะห ไดรวบรวมขอมูลและศึกษาภาพรวมขององคกร 

ศึกษาขอมูลเดิมที่มีอยู  รวบรวมความคิดเห็น ขอเสนอแนะปญหา และสํารวจสถานภาพปจจุบัน  

ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานขอมูล  และกระบวนการทํางาน โดยนําขอมูลมาวิเคราะหและ

กําหนดแผนงาน เพ่ือเตรียมความพรอมของสํานักงาน กสม. ในยุคดิจิทัล วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ใหสอดคลองกับความตองการและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานดิจิทัลและสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของสํานักงาน กสม. เพ่ือประกอบการจัดทําแผนดิจิทัล ฯ  ดังนี้ 

๓.๑ วิเคราะหปจจัยดานการบริหารจัดการ 
๓.๒ วิเคราะหปจจัยดานบุคลากร  

๓.๓ วิเคราะหแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ (ฉบับที่ ๓) สํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๓.๔ วิเคราะหสถานภาพปจจุบันและความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล    

สามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี ้

๓.๑ วิเคราะหปจจัยดานการบริหารจัดการ 
           การบริหารจัดการของสํานักงาน กสม. มีหลายๆ ดาน จึงไดมีการวิเคราะหดานเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิ จิทัลภาพรวมท้ังองคกร ตั้งแต ป  พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผูบริหารยังไมคอยได 
ใหความสําคัญมากตอการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบในรูปแบบดิจิทัล ยังไมมีแผนสํารองขอมูล และยังไมได 
นําเกณฑบริหารจัดการภาครัฐมาใชปรับปรุงองคกร ดานบริหารจัดการขอมูลใหทันสมัย ถูกตอง ๑๐๐ % 
ขั้นตอนการดําเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความลาชา  นโยบายดาน ความปลอดภัย (Security) 
ยังไมมีการกําหนดแนวปฏิบัติใหชัดเจนและการประกาศใช และยังไมผานการรับรองของหนวยงานดานนโยบาย
ความปลอดภยั 

           จากปญหาขางตน นั้น สํานักงาน กสม. ตองมีการวางแผนงานในอนาคต และผูบริหาร
ระดับสูงตองใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน กสม. โดยการนําระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการทํางาน เพ่ือพัฒนาองคกรและควรปรับปรุงโครงสรางองคกรของสํานักงาน กสม. 
และ ยกระดับความสําคัญของหนวยงานที่ดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีกําลังท่ีเหมาะสมเพิ่มขึ้น และใหความสําคัญ
ในการวางแผนและพัฒนาระบบดิจิทัล ตลอดจนขอเสนอแนะในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศใหควบคูไปกับองคความรูทางดานกฎหมาย สถานการณโลก
ปจจุบัน ซึ่งมีการวิเคราะหปจจัยที่สําคัญ ดังนี ้

           ๓.๑.๑ วิเคราะหปจจัยดานงบประมาณ 
            ที่ผานมางบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงาน กสม. ไดรับจํานวน 

ที่เพียงพอ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน ภารกิจพอสมควร แตไมไดตามแผนพัฒนาตาม 
แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ ซึ่งงบประมาณ ดังกลาว สวนใหญมาจาก 



๔๕ 
 

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามความจําเปนซึ่ง กสม. ไดใหความเห็นชอบและหาแนวทางหรือวิธีการใหไดมา
ซึ่งงบประมาณที่เหมาะสมสําหรับการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและรองรับ
ภารกิจตาง ๆ ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และการบริการประชาชนใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

           ๓.๑.๒ วิเคราะหปจจัยดานสถานที่ 
                    สํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน สํานักงาน กสม. เปนที่ตั้งของศูนยขอมูล (Data Center 

Room) ตั้งอยูที่ศูนยราชการทําใหงายตอการประสานงานและการติดตอ แตก็มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในชวงที่มีการจราจรติดขัดและจากการอยูรวมกันของหลากหลายองคกรภายใตอาคารใหญเดียวกัน 
หากเกิดเหตุไมปลอดภัยกับหนวยงานอื่น ๆ ก็อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
สํานักงาน กสม. ภายใตโครงสรางพ้ืนฐาน เชน น้ํา ไฟ อาคาร และอ่ืน ๆ ใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น ๆ 
และปจจัยดานความเสี่ยงของระบบเครือขายไมสามารถเลือกใชตามที่ตองการได จําเปนตองใชตามหนวย
อาคารและสถานที่ติดตั้ง (Provide) ไวใหบางครั้งมีความลาชา/หรือมีขอจํากัดในการใชงานได และระบบไฟฟา
ของอาคารก็มีสวนสําคัญ ๆ 

๓.๒. วิเคราะหปจจัยดานบุคลากร  
           ๓.๒.๑ วิเคราะหปจจัยดานบุคลากรของสํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถอธิบาย 

กรอบของโครงสรางและอัตรากําลัง อธิบายไดดังภาพขางลางนี ้

 
 

ภาพที่ ๓ - ๑ แสดงกรอบโครงสรางสํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
 

           บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน กสม. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระบบงานสารสนเทศตาง ๆ ของหนวยงานสามารถบริหารจัดการไดแตยังขาดความเชี่ยวชาญ 
และรอบรูในเชิงลึกและมีโครงสรางอัตรากําลังนอยกวาปริมาณงานท่ีมีอยู ประกอบกับอัตรากําลังของ 
สํ านักดิจิ ทัลสิทธิมนุษยชน สวนใหญมิ ใชนั กวิช าการคอมพิวเตอร  จึ ง ไม ไดมี พ้ืนฐานการศึกษา 

ฝายชวยอํานวยการ 
(๒) 

 กลุมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ฐานขอมูล (๔) 

 กลุมงานคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย (๓) 

 กลุมงานสารสนเทศ (๖) 

เจาพนักงานธุรการ
อาวุโส ๑ 

 อํานวยการระดับตน ๑   อํานวยการระดับตน ๑  อํานวยการระดับตน ๑ 

             

- เจาพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน หรือ 

อาวุโส  ๑ 
 
 
 
 
 

  - นักวิชาการคอมพิวเตอร  
ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
เชี่ยวชาญ  ๒ 
 -  นักวิชาการสิทธิ
มนุษยชนปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
เชี่ยวชาญ ๑  
 - นักสารสนเทศ ๑ 
 

 -  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ปฏิบัติการ  หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
เชี่ยวชาญ ๑   
-  นักสารสนเทศ  ๑ 

 

    - นักวิชาการสิทธิ
มนุษยชนปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
เชี่ยวชาญ 1 
   - นักสารสนเทศ  ๑ 
   - เจาหนาท่ีหองสมุด ๓ 
 



๔๖ 
 

ทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบเครือขายและการสื่อสาร โดยตรงแตเรียนรูดวยตนเอง
จากประสบการณทํางานและการฝกอบรมเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

 - ใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางใหเหมาะสมกับการเติบโตของการใชดิจิทัลเทคโนโลยี 
ในอนาคต 

 - ใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญและเชี่ยวชาญพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ
ระบบงานในปจจุบันและอนาคต 

           ๓.๒.๒ วิเคราะหปจจัยดานบุคลากรทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รายละเอียด ดังนี้  

๑) โดยภาพรวมเจาหนาที่สนใจและใชเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางาน แตยังมี
บางสวนที่ไมไดใหความสําคัญและขาดความตระหนักในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงงานใหได
ประสิทธิภาพดีข้ึน  ยังไมมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการทํางานและแกปญหาความลาชาของการดําเนินการ 
รับเรื่องรองเรียนมาจากการติดตอสื่อสาร การแสวงหาขอเท็จจริงตองนํามาซึ่งการประกอบเรื่อง และสามารถ 
ทําไดรวดเร็วขึ้น  

      - บุคลากร ไมยินยอมใชระบบสารสนเทศ อาจจะมองวามีความยุงยากซับซอน   
 - บุคลากรมีภาระงานมาก ไมสนใจการอบรม และกลไกการใชงานตาง ๆ  
 - บุคลากรขาดวินัยตอการบันทึกและจัดเก็บขอมูล ไมเห็นคณุคาและความสําคัญ

         ของขอมูล (Data) และขอมูลสารสนเทศ (Information) 
๒) บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจและทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานหรือกอใหเกิดประโยชนอยางคุมคาตองใหการสนับสนุนในเรื่องของ
การฝกอบรมอยางตอเนื่องตอบุคลากรใหมีความรู 

๓) การรับรูเขาใจบทบาทความรับผิดชอบตอระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย  
ควรใหมีการสนับสนุน การสรางทักษะและทัศนคติที่ดีในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรของ
สํานักงาน กสม. สม่ําเสมอ เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนักรู มีความเขาใจและยอมรับ 

๔) จัดใหมีผูชํานาญการภายนอกมารวมปฏิบัติการในบางโครงการเพ่ือใหเกิด 
การถายทอดทักษะความรูใหกับบุคลากรของสํานักงาน กสม. เปนการลดชองวางในการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
และมีความเขาใจ  

๕) เตรียมความพรอมในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการกาวสูไทยแลนด ๔.๐  
กาวสูสํานักงานดิจิทัล และพรอมใชงานดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

 

๓.๓ วิเคราะหแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ (ฉบับท่ี ๓) สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

           ๓.๓.๑ วิสัยทัศน (Vision) 
          “เปนองคกรที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 
                    สรุปการวิเคราะหแผนแมบท ฉบับที่ ๓ ของ สํานักงาน กสม. มีทั้งโครงการที่ได

ดําเนินการตามแผน โครงการที่ไมไดดําเนินการตามแผน เนื่องมาจากไมไดรับงบประมาณ อาจจะรายละเอียด
ของโครงการไมชัดเจน และโครงการที่ดําเนินการแตไมอยูในแผนงานที่กําหนด ประกอบกับเทคโนโลยีและ 
การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในการจัดทําแผนปฏิบัติฉบับใหมนี้ ไดวิเคราะหและ 
นําโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ มาปรับปรุงและตอยอดแผนการงานใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน   

  
 



๔๗ 
 

๓.๔ วิเคราะหสถานภาพปจจุบนัและความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
การวิเคราะหสถานภาพปจจุบันและความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงาน กสม.  

จึงจําเปนตองมีขอมูลที่ถูกตองนาเชื่อถือ และทันสมัยเพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ มีประเด็นการวิเคราะห
ทั้งในดานขอมูลและกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของกับงานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเตรียมความพรอม 
ของสํานักงาน กสม. ในยุคดิจิทัล จึงมีแนวทางวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับความตองการ
และการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานดิจิทัลและสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงาน กสม.  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานไดมีการวิเคราะหความตองการออกเปน  ๕ ดาน ไดแก   

๓.๔.๑ การวิเคราะหความตองการดานขอมูล   
๓.๔.๒ การวิเคราะหระบบสารสนเทศและระบบเครือขายการสื่อสาร    
๓.๔.๓ การวิเคราะหระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 

                              (Client) และอุปกรณตอพวง 
๓.๔.๔ การวิเคราะหระบบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Computer Security System)  
๓.๔.๕ ภาพรวมสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน กสม. 
๓.๔.๖ บทสรุปการวิเคราะหปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

มีรายละเอียดการวิเคราะห ดังนี ้
๓.๔.๑ วิเคราะหความตองการขอมูล  

การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยท่ีผานมามีปญหาดานการใชขอมูล
และกระบวนการทํางานซึ่งยังไมไดจัดเก็บและใชขอมูลที่อยูในรูปแบบดิจิทัลมากนัก แมแตรายงานเชิงวิชาการตาง 
ๆ ยังใชในรูปแบบกระดาษเปนสวนใหญ ดังนั้น ขณะนี้สํานักงาน กสม. กําลังอยูระหวางการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล เพ่ือจัดเก็บขอมูลตาง ๆ โดยสํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการดูแลระบบ
สารสนเทศและการจัดเก็บขอมูลในระบบ ทั้งนี้ในบางสวนของระบบ เชน ระบบรับเรื่องรองเรียนรองทุกข  
ที่มาจากชองทางตาง ๆ อาจมีความซับซอนและไมมีขอมูลท่ีครบถวนเพียงพอที่สามารถตอบสนองตอ 
ตามความตองการของผูปฏิบัติงานและผูที่เก่ียวของไดสําหรับการสํารองขอมูลของบุคลากรนั้นยังใหเปน 
ความรับผิดชอบของแตละบุคคล 

จากการศึกษา กรณีการจัดการขอมูลตาง ๆ พบวายังมีปญหาในสวนของการกําหนด
มาตรฐานขอมูลอยูซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในการบรูณาการระหวางระบบงานตาง ๆ ภายในหนวยงาน 
หรือแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ ดังนั้น สํานักงาน กสม. จึงควรกําหนดมาตรการ 
หรือนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการขอมูลและกําหนดมาตรฐานขอมูลใหครอบคลุมขอมูลทั้งหมดตลอดจน
แนวทางการดําเนินการเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของที่ชัดเจนรวมทั้งตองมีมาตรการ 
ในการรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพของขอมูลตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 

จากปญหาขางตนนั้น จึงตองวางแผนการออกแบบระบบสารสนเทศตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของสํานักงาน กสม. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ) ฉบับนี้ จึงมีแนวคิดในการแกไขปญหาที่ 
ผานมาและวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับความตองการและดําเนินการตามยุทธศาสตรตาง ๆ 
ไดแก 
   - การจัดทําบัญชีขอมูล (Data Catalog) ทั้งหมดเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางระบบและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานและใหประชาชนเขาถึงไดงาย 

  - เผยแพรขอมูล/ อบรม เสริมสรางความรู ความเขาใจ 
   - ปรับปรุงโครงสรางขอมูลในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหมใหมีมาตรฐาน
ขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน  



๔๘ 
 

   - จัดวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานไดรวดเร็ว  
ลดขั้นตอนในการทํางาน สะดวก รวดเร็ว 

ที่ผานมาสํานักงาน กสม. ยังไมเคยจัดทําบัญชีรายการขอมูล (Data Catalogue) 
หรือจัดความสัมพันธของขอมูลกับหนวยงานในการสราง ปรับปรุง เรียกใชและลบขอมูลจากระบบสารสนเทศ 
ที่มีอยู พรอมท้ัง ศึกษา วิเคราะหความตองการของระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใหม และสรุปความสัมพันธ
ของขอมูลกับหนวยงาน ไดดัง ตารางที่ ๓ - ๑ – ๓ - ๓ โดยมีความหมายของสัญลักษณท่ีใชในตารางดังนี ้

   ๑) สถานะของการดําเนินการขอมูล  
       C (Create)        หมายถึง สรางขอมูล / บันทึกขอมูล 
       R (Read)        หมายถึง อานขอมูล / เขาถึงขอมูล 
       U (Update)        หมายถึง แกไขปรับปรุงขอมูล  
       D (Delete)        หมายถึง ลบขอมูล 
       S (Supporter)      หมายถึง หนวยงานสนับสนุนขอมูล 
       O (Owner)        หมายถึง หนวยงานเจาของขอมูล / หนวยงานเจาของระบบ 
       A (Administrator) หมายถึง หนวยงานที่มีหนาที่ดูแลขอมูล / ผูดูแลระบบ 

   ๒) ประเภทของระบบสารสนเทศ 
       F (Front Office)    หมายถึง ระบบงานหลัก (Core Business) / ระบบงานบริการ
              ประชาชน ประกอบดวย ระบบรองเรียนดานสิทธิมนุษยชน  
              (Core Business) และระบบสารสนเทศดานการเผยแพร 
             ประชาสัมพันธและการใหบริการ  
       B (Back Office)     หมายถึง ระบบงานสนับสนุน เพ่ือใหภารกิจหลักบรรลุเปาหมาย  

   ๓) สถานะของระบบ 
       FO (Finish Online)      หมายถึง ระบบที่ใชงานอยู 
       DO (Developer Online)   หมายถึง ระบบอยูระหวางการพัฒนา 
       FA (Finish Stand Alone)   หมายถึง ระบบพัฒนาแลวเสร็จและทํางานแยกอิสระ 
       ME (Manual Expect)       หมายถึง ระบบที่ทํางานดวยมือและมีแผนท่ีจะพัฒนา
              ในอนาคต 
       E (Expect)                      หมายถึง ระบบที่คาดวาจะพัฒนาในอนาคต 

 
ความสัมพันธดังกลาวแสดงดังตารางตอไปนี้   

                            - ความสัมพันธระหวางขอมูลกับหนวยงาน (ปจจุบัน) แสดงตารางที่ ๓-๑ 
                            - ความสัมพันธระหวางขอมูลกับระบบสารสนเทศ (ปจจุบัน) แสดงตารางที่ ๓-๒ 
                            - ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศกับหนวยงาน (ปจจุบัน) แสดงตารางที่ ๓-๓ 



๔๙ 
 

 ตารางท่ี ๓ - ๑ : ความสัมพันธระหวางขอมูลกับหนวยงาน 

ลําดับ ขอมูล 
หนวยงาน * 

สคส. สมต. สกม. สบก. สฝป. สรป. สกค. สสค. นตส. สดส. 

๑ ขอมูลผูรองเรียน CRUDO CRUDO RS RS R R R R R A 

๒ ขอมูลผูถูกรองทุกข CRUDO CRUDO RS RS R RS R R R A 

๓ ขอมูลเรื่องรองเรียน CRUDO CRUDO RS R R R R R R A 

๔ ขอมูลประเด็นการตรวจสอบ CRUDO CRUDO RS RS R R R R R A 

๕ ขอมูลประเด็นสิทธิ R CRUDOA R R R R R R R A 

๖ ขอมูลการขึ้นทะเบียนผูเชี่ยวชาญ R R CRUDO R R R R R R A 

๗ ขอมูลกฎหมาย R R CRUDOA R R R R R R A 

๘ ขอมูลการประเมินสถานการณสิทธิ R R RS R CRUDO R R R R A 

๙ ขอมูลทะเบียนเครือขาย R R CRUDOA R R R R CRUDO  R A 

๑๐ ขอมูลระบบสารบรรณ CRUD CRUD CRUD CRUDOA CRUD CRUD CRUDO CRUD CRUD CRUD 

๑๑ ขอมูลแผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณ CRU  CRU CRU CRU CRUDOA CRU CRUDO CRU CRU A 

๑๒ ขอมูลพัสดุ /ขอมูลครุภัณฑ R R R CRU DOA R R R R R A 

๑๓ ขอมูลประวัติขาราชการ พนักงาน ลูกจาง R R R CRU DOA R R R R R R 

๑๔ ขอมูลการเบิกจายเงินเดือนบุคลากร  R R R CRU DOA R R R R R R 

๑๕ ขอมูลฝกอบรมของบุคลากร R R R CRU DOA R R R R R R 

๑๖ ขอมูลประวัติเงินเดือนบุคลากร R R R CRU DOA R R R R R R 

๑๗ ขอมูลการลงเวลา,วันลา,บุคลากร R R R CRU DOA R R R CRU R CRUDA 

๑๘ ขอมูลขาวประชาสัมพันธ R R R R CRUR CRUD R CRUO CRU A 

๑๙ ขอมูลหนวยงานที่เก่ียวของ  R R R R R R R R R CRUDOA 



๕๐ 
 

ลําดับ ขอมูล 
หนวยงาน * 

สคส. สมต. สกม. สบก. สฝป. สรป. สกค. สสค. นตส. สดส. 

๒๐ ขอมูลทะเบียนราษฎร R R R R R R R R R   CRUDOA 

๒๑ ขอมูลการประชุมตางประเทศ R R R R R CRUDO R R R CRUDA  
๒๒ ขอมูลทะเบียน กสม. แตละชุด R R R R R R CRUDO R R CRUDO  

 

* หนวยงานภายใน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 สกม. : สํานักกฎหมาย สคส : สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน  

 สบก. : สํานักบริหารกลาง  สฝป. : สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน                                            

 สรป. : สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สกค. : สํานักกิจการ กสม. 

 สสค. : สํานักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สมต. : สํานักมาตรฐานและการติดตามการคุมครองสิทธิมนุษยชน                                                

 สดส. : สํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน                                               นตส. : หนวยตรวจสอบภายใน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

 ตารางที่ ๓ - ๒ : ความสัมพันธระหวางขอมูลกับระบบสารสนเทศ (ปจจุบัน) 

ลําดับ ขอมูล 

ระบบสารสนเทศ (ประเภท/ สถานะของระบบ) 

ระบบ 

รองเรียน 

ระบบ

แอพพลิเคชั่น 

สํานักงาน 

กสม. 

ระบบ

ตรวจสอบ 

การละเมิด

สิทธิ 

ระบบขอมูล

บุคลากร 

(Dpis) 

ระบบงาน 

สารบรรณ 

อิเล็กทรอ 

นิกส 

ระบบ

หองสมุด      

อัตโนมัติ 

ระบบ

เว็บไซต 

ระบบ 

QR  

Code 

ระบบ 

แจงซอม 

ระบบ 

อื่น ๆ  

F  F F B B F  B B 

๑ ขอมูลผูรองเรียน FO DO         

๒ ขอมูลผูถูกรองทุกข FO  DO DO       

๓ ขอมูลเรื่องรองเรียน FO          

๔ ขอมูลประเด็นการตรวจสอบ   DO        

๕ ขอมูลประเด็นสิทธิ FO          

๖ ขอมูลการข้ึนทะเบียนผูเชี่ยวชาญ          E 

๗ ขอมูลกฎหมาย   DO        

๘ ขอมูลการประเมินสถานการณสิทธิ          DO 

๙ ขอมูลทะเบียนเครือขาย DO          

๑๐ ขอมูลระบบสารบรรณ     FO      

๑๑ ขอมูลแผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณ          ME 

๑๒ ขอมูลพัสดุ /ครุภัณฑ          E 

๑๓ ขอมูลประวัติขาราชการ พนักงาน ลูกจาง    FO       

๑๔ ขอมูลการเบิกจายเงินเดือนบุคลากร     ME       

๑๕ ขอมูลฝกอบรมของบุคลากร    ME       

๑๖ ขอมูลประวัติเงินเดือนบุคลากร    ME       



๕๒ 
 

ตารางท่ี ๓ – ๒ (ตอ) : ความสัมพันธระหวางขอมูลกับระบบสารสนเทศ (ปจจุบัน) 

ลําดับ ขอมูล 

ระบบสารสนเทศ (ประเภท/ สถานะของระบบ) 

ระบบ 

รองเรียน 

ระบบ

แอพพลิเคชั่น 

สํานักงาน 

กสม. 

ระบบ

ตรวจสอบ 

การละเมิด

สิทธิ 

ระบบขอมูล

บุคลากร 

(Dpis) 

ระบบงาน 

สารบรรณ 

อิเล็กทรอ 

นิกส 

ระบบ

หองสมุด      

อัตโนมัติ 

ระบบ

เว็บไซต 

ระบบ 

QR  

Code 

ระบบ 

แจงซอม 

ระบบ 

อื่น ๆ  

F F F F B B F B B B 

๑๗ ขอมูลการลงเวลา,วันลา,บุคลากร   ME        

๑๘ ขอมูลขาวประชาสัมพันธ      FO FO    

๑๙ ขอมูลหนวยงานที่เก่ียวของ FO          

๒๐ ขอมูลทะเบียนราษฎร          ME DO DO        

๒๑ ขอมูลการประชุมตางประเทศ      E     

๒๒ ขอมูลทะเบียน กสม. แตละชุด      E    E 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 F (Front Office) หมายถึง    ระบบงานหลัก (Core Business) / ระบบงานบริการประชาชนประกอบดวย ระบบรองเรียน  (Core Business) และระบบ 
                                                            สารสนเทศดานการเผยแพรประชาสัมพันธและการใหบริการ  
 B (Back Office)  หมายถึง ระบบงานสนับสนุน  
สถานะของระบบ 
 FO (Finish Online) หมายถึง ระบบท่ีใชงานอยู 
 DO (Developer Online) หมายถึง ระบบอยูระหวางการพัฒนา 
 FA (Finish Stand Alone) หมายถึง ระบบพัฒนาแลวเสร็จและทํางานแยกอิสระ 
 ME (Manual Expect) หมายถึง ระบบที่ทํางานดวยมือและมีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต 
 E (Expect) หมายถึง ระบบที่คาดวาจะพัฒนาในอนาคต 
 



๕๓ 
 

ตารางท่ี ๓ - ๓ : ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศกับหนวยงาน (ปจจุบัน) 

ลําดับ ระบบสารสนเทศ ประเภท สถานนะ 
หนวยงาน 

สคl สมต. สกม. สบก. สฝป. สรป. สกค. สสค. นตส. สดส. 
๑ ระบบรองเรียน F FO O O S R S R R R R A 
๒ ระบบตรวจสอบการละเมิดสิทธิ F DO O O S R S S S S R A 
๓ ระบบเว็บไซตสํานักงาน กสม. F FA S S S S S S O S S OA 
๔ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ F FA S S S  S S O S S OA 
๕ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระดับกรม 
F FA S  S S O S S S S S SA 

๖ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส B FO S S S O S S S S S SA 

๗ ระบบแจงซอมคอมพิวเตอร R R R R R R R R R R R OA 

๘ ระบบการประชุมทางไกล 

(Zoom Meeting) 

B FA R R R R R R R R R SOA 

๙ ระบบจองหองประชุม 

   (e- Meeting) 

B FA R R R O R R R R R SA 

๑๐ ระบบ QR Code B FA R R R O R R R R R SA 

 

 

 



๕๔ 
 

๓.๔.๒ การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 
จากขอมูลที่ไดเก็บรวบรวม และไดวิเคราะห จากปญหาการใชงานระบบสารสนเทศ 

ในปจจุบัน ขอมูลท่ีไดจากกผูเก่ียวของและขอเสนอแนะตาง ๆ โดยนํามาจัดประเภทระบบสารสนเทศ  
เพ่ือการบริการและสนับสนุนการทํางานภายในไดขอสรุป ดังนี้  

1) ขอมูลระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
แบงเปน ๓ ประเภท คือ (๑) ระบบงานบริการ (Front Office) (๒) ระบบงานสนับสนุน (Back Office) และ 
(๓) ระบบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (IT Security) มีรายละเอียด ดังนี ้
 

๑. ระบบงานบริการ 
    (Service System) 

- ระบบรองเรียน ระบบฐานขอมูล NHRC   
- ระบบที่อยูระหวางการพฒันา  
- ระบบฐานขอมูล  
- ระบบ Application สํานักงาน กสม. 
- ระบบแผนงานสิทธิมนษุยชน. 
 

๒. ระบบงานสนับสนุน 
    (Support System) 

- ระบบเว็บไซตสํานักงาน กสม. 
- ระบบ QR Code ระบบแจงซอมคอมพิวเตอร 
- ระบบอินทราเน็ต (NHRC Portal) 
- ระบบจองหองประชุม (E-Meeting) 
- ระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) 
 

๓. ระบบความ่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
     (IT Security) 

- ระบบบริหารและจัดการสิทธิ์ (Authentication 
Server) 
- ระบบการปองกันการบุกรุก (PSI : Intrusion 
Prevention System ) 
- ระบบรักษาความปลอกดภัยเครือขาย ( Filewall) 
- ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรบนเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย (Anti Virus Server) 
- ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรบนเครื่องคอมพิวเตอร
ลูกขาย (Aanti-virus) 
- ระบบสํารองขอมูล (System Backup Server) 
- ระบบบริการจัดการจราจรคอมพิวเตอร  (Log 
Management System) 
- ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเมลอิเล็กทรอนิกส 
(Mail Dataway) 
 

    

ภาพที่ ๓ - ๒ แสดงระบบสารสนเทศของสํานักงาน กสม. 

 

 

 



๕๕ 
 

ประกอบดวยระบบสารสนเทศตาง ๆ ดังนี ้
๑.๑) ระบบงานบริการ (Front Office)   

       ๑.๑.๑) ระบบสารสนเทศดานสิทธิมนุษยชน (Core Business) ประกอบดวย 
            ระบบรองเรียน (Complain.Nhrc.or.th) 
       คําอธิบายระบบ : ระบบบริหารจัดการเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิ
ใหกับประชาชนโดยประชาชนท่ีถูกละเมิดสามารถยื่นเรื่องรองเรียนพรอมติดตามสถานะการดําเนินการ 
ผานระบบไดดวยตนเอง 
       ขอมูลที่เ ก่ียวของ : ขอมูลผูรอง ขอมูลผูถูกรอง ชื่อเรื่องรองเรียน 
ประเด็นการรองเรียน ไดแก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิทางการศึกษา สิทธิพลเมือง สิทธิเด็ก ประเภท
เรื่อง ประเด็นเรื่อง หนวยงานที่เก่ียวของ สถานะการดําเนินการ และขอมูลผูใชงานระบบ 
       หนวยงานที่ เ ก่ียวของ : Owner สํานักคุมครองฯ สํานักเฝาระวังฯ  
สํานักมาตรฐานฯ    
       ๑.๑.๒) ระบบเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
(www.nhrc.or.th) 
       คําอธิบายระบบ : ระบบเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
สํานักงาน กสม. 
       ขอมูลที่เก่ียวของ อาทิ : ขอมูลองคกร ขาวประชาสัมพันธ ขาวจัดซื้อจัดจาง 
กฎหมาย บริการของสํานักงาน กสม. มติ กสม. รายงานผลการดําเนินการรายป  
       หนวยงานท่ีเก่ียวของ : Owner สดส. สสค Supporter หนวยงาน
ภายในทุกหนวยงาน  
       ๑.๑.๓) ระบบแอปพลิเคชันสิทธิมนุษยชน : ThaiRight (อยูระหวางการพัฒนาระบบ) 
       คําอธิบายระบบ : ระบบ Mobile Application โดยประชาชนผูถูกละเมิด
สามารถยื่นเรื่องรองเรียนพรอมติดตามสถานะการดําเนินการผานระบบไดดวยตนเอง รองรับระบบปฏิบัติการ 
Android และ iOS 
       ขอมูลที่เกี่ยวของ : ขอมูลผูรอง ขอมูลผูถูกรอง ขอมูลเรื่องรองเรียน 
(ประเด็นตาง ๆ ที่ถูกละเมิด) ประเภทเรื่อง ประเด็นเรื่อง หนวยงานที่เกี่ยวของ สถานะการดําเนินการ ขอมูล
ผูใชงานระบบ 
       หนวยงานที่เกี่ยวของ : Owner สดส. Supporter หนวยงานภายในทุก
หนวยงาน  
 

๑.๒) ระบบงานสนับสนุน (Back Office) ประกอบดวย 
       ๑ .๒ .๑)  ระบบเว็บ ไซต อินทรา เน็ตสํ านักงาน กสม.  :  NHRC Intranet 
(intranet.nhrc.or.th) 
       คําอธิบายระบบ : ระบบเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภายใน
หนวยงาน 
       ขอมูลที่เก่ียวของ : ขอมูลขาวสารภายในองคกร หนังสือเวียน/ประกาศ/
ระเบียบ/คําสั่ง 
       หนวยงานที่ เก่ียวของ : Owner สดส.  Supporter หนวยงานภายใน 
ทุกหนวยงาน 
 
 



๕๖ 
 

       ๑.๒.๒) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (saraban.nhrc.or.th/ ) 
       คําอธิบายระบบ : ระบบรับ-สง หนังสือราชการ และระบบเวียน 
หนังสือราชการ  
       ขอมูลที่เกี่ยวของ : ขอมูลหนังสือราชการ ประเภทหนังสือ (ภายนอก/ 
ภายใน) ขอมูลการดําเนินการ ขอมูลผูใชงานระบบ 
       หนวยงานที่เก่ียวของ : Owner สบก. โดย สดส Supporter หนวยงาน
ภายในทุกหนวยงาน  
       ๑.๒.๓) ระบบจองหองประชุม e-Meeting   
       คาํอธิบายระบบ : ระบบจองหองประชุม   
       ขอมูลท่ีเกี่ยวของ : ขอมูลวันที่ประชุม ขอมูลหองประชุม ขอมูลเรื่อง
ประชุม ขอมูลผูใชงานระบบ 
        หนวยงานที่เกี่ยวของ : Owner สบก. Users หนวยงานภายในทุกหนวยงาน
       ๑.๒.๔) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : DPIS  
       คาํอธิบายระบบ : ระบบงานบุคคล โดยสํานักงาน ก.พ. 
       ขอมูลท่ีเก่ียวของ : ขอมูลบุคลากร (ขาราชการ พนักงานราชการ) ขอมูล
สวนบุคคล ขอมูลประวัติการทํางาน ขอมูลผูใชงานระบบ 
       หนวยงานท่ีเก่ียวของ : Owner ระบบของ ก.พ. โดย สบก. ไดนํามาใชใน
ระดับกรม    
       ๑.๒.๕) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส : GFMIS   
       คาํอธิบายระบบ : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ โดยกระทรวงการคลัง 
       ขอมูลที่เก่ียวของ : ขอมูลการเงินการคลัง 
       หนวยงานที่เก่ียวของ : Owner สบก. (กลุมงานคลัง) 
       (๑.๒.๖) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสํานักงาน : @Nhrc.or.th  
         (https://mail.nhrc.or.th/.....) 
       คําอธิบายระบบ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสํานักงาน ดวย Microsoft 
Exchange  
 

๒) แนวทางปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริการ ระบบฐานขอมูล ซอฟตแวร
ประยุกต 
     แนวทางการบรูณาการระบบงานสารสนเทศ ระบบงานฐานขอมูล เพ่ือการบริการ
และการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ มีแนวทางดังนี ้
     ๒.๑) นําเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine) มาใช 
ในการปรับปรุงโครงสรางการติดตั้งและบริการระบบงานสารสนเทศและระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
ของหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการทํางานในลักษณะหรือการใหบริการผานระบบคลาวดได  
     ๒.๒) บูรณาการและสรางมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและจัดเก็บ
ฐานขอมูลของระบบงานตาง ๆ เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลกลางของหนวยงาน (Data Warehouse) ใหมี
มาตรฐานและสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบงานภายในและหนวยงานภายนอกภาครัฐ
ดวยกัน เพ่ือลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูล การเพ่ิมคุณภาพของฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐ รวมถึง
สามารถใหบริการขอมูลท่ีจําเปนแกหนวยงานภาคเอกชน ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของได  
ดวยมาตรฐานการใหบริการขอมูลผานบรกิาร Web Service (XML)  



๕๗ 
 

     ๒.๓) จัดทําระบบการจัดทํารายงานเชิงวิเคราะหขอมูล เชิงสถิติ เพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจของผูบริหาร (Business Intelligent : BI) โดยการนําขอมูลจากฐานขอมูลกลางของสํานักงานฯ 
มาใชเปนขอมูลในการวิเคราะหจัดทํารายงานตามความตองการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๔) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล การใหบริการระบบงาน
สารสนเทศและการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศ ดวยการตรวจสอบ การควบคุมสิทธิ์การเขา 
ใชงาน (Authentication & Authorization Service) ที่เปนมาตรฐานจากระบบบริหารจัดการสวนกลาง 
ของหนวยงาน เชน Active Directory, LDAP เปนตน รวมถึงการพัฒนาไปสูการทํา Single Sign On (SSO) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและประสิทธิภาพในการใหบริการใหดียิ่งข้ึน 
     ๒.๕) พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการในรูปแบบของ Service ตาง ๆ ใหสามารถ
ใหบริการผานอุปกรณพกพา เชน Smart Phone ได ใหมีความสะดวกและปลอดภัย (การเขารหัสขอมูล 
ที่ใหบริการ) รวมถึงการบริการที่เก่ียวของกับธุรกรรมทางการเงินของงานบริการของหนวยงาน ใหรองรับ 
การบรกิารผานระบบการจายเงนิออนไลน (e-Payment) ใหแกภาคประชาชน หรือหนวยงานที่ขอรับบริการได 

๓) ระบบงานสารสนเทศดานอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
     ๓.๑)  จัดทําระบบสื่อสารดวยเสียงผานระบบเครือขาย (VoIP) 
     ๓ .๒ ) จัดทําระบบประชุมทางไกลผานระบบเครือข าย (Voice & Video 
Conference) และระบบ Zoom Meeting 
     ๓.๓) จัดทําแผนและงบประมาณในการซอมบํารุ งเชิงรักษา (Preventive 
maintenance) และการซอมแซมอุปกรณที่ชํารุด (Corrective Maintenance) ของเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล /เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย/อุปกรณเครือขาย และระบบงานสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบริการไดอยางรวดเร็วและสามารถแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ อันเปนการเตรียมความพรอมใหบริการ
ประชาชนผูมาติดตอหรือการบริการระหวางหนวยงานรัฐอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๔) จัดฝกอบรมแนะนําความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีเครือขายใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ใหสามารถใชงานระบบงานสารสนเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

๓.๔.๓ วิเคราะหสถานภาพเครือขายสื่อสาร 
ปจจุบันสํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ตั้งอยูที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดยมีการจัดทํา
หองปฏิบัติการสารสนเทศ (Data Center) เพ่ือใชในการติดตั้งและบริหารจัดการอุปกรณระบบเครือขาย เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย และระบบงานสารสนเทศเพ่ือใหบริการแกเจาหนาที่ภายในของสํานักงาน กสม. ประชาชน 
และหนวยงานอื่น ๆ ที่ขอรับบริการ โดยมีรายละเอียดของระบบเครือขาย ดังภาพที่ ๓ - ๓  



๕๘ 
 

         
ภาพที่ ๓ - ๓ แสดงแผนผังระบบเครือขายสํานักงาน กสม. 

 
๑) ระบบเครือขายภายใน  

     ระบบเครือขายภายในมีการติดตั้ง เพ่ือใหมีการใชงานภายในหนวยงานและ 
ใชระบบสารสนเทศภายในเฉพาะเจาหนาที่ของสํานักงาน กสม. ใหมีความคลองตัวเหมาะสมและการใชงาน 
ใหมีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีการติดตั้งผาน Link ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และการเชื่อมตอระบบ
เครือขายภายใน มีการเชื่อมตอผานอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย ๒ กลุม โดยแบงการทํางานได ดังนี้ 
     ๑.๑) อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายหลัก (Core Switch) และอุปกรณกระจาย
สัญญาณสําหรับเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Distribution / Server Switch) ซึ่งทําหนาที่เชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และเชื่อมตอไปยังอุปกรณ Access Switch  
ของหนวยงานผูดูแล บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหบริการกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
     ๑.๒) อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
(Access Switch) และสายสัญญาณ UTP สําหรับเชื่อมตอไปยังเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ซึ่งอยูภายใต 
การดูแลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
     การใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตของบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) มีขนาด
ความเร็วในการใหบริการที่ ๒๐๐/๒๐๐ Mbps เปนเครือขายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศความเร็ว ๑๐๐ Mbps 
เปนเครือขายหลักในการใหบริการอินเตอรเน็ตของสํานักงาน กสม. ซึ่งดวยปริมาณความตองการใชงาน 
ในปจจุบัน รวมกับในบางครั้งระบบเครือขายโดนรบกวนโดยผูไมประสงคดี เชน การติดไวรัสคอมพิวเตอร 
การโดนโจมตีจากภายนอก การใชงานอินเทอรเน็ตในลักษณะที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เปนตน ทําให
การใชบริการอินเทอรเน็ตของสํานักงานฯ มีความลาชา หรือติดขัดในบางชวง จึงควรมีการกําหนดนโยบาย 
ในการใหบริการ การควบคุมปองกันการบุกรุกจูโจมทั้งจากภายในและภายนอกใหรัดกุมชัดเจน เพื่อการบริหาร

 

 



๕๙ 
 

จัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการกําหนดแนวทางการใชงานรวมกันระหวางเครือขายผู
ใหบริการทั้งหมดท่ีสํานักงาน กสม. มีอยูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และใชสํารองไดในกรณีเครือขายหลักเกิด
ขอขัดของขึ้น 

๒) แนวทางการปรับปรุงเครือขายสื่อสาร 
     ดานการบริหารจัดการเครือขายของสํานักงาน กสม. ควรมีการบูรณาการ 
ใหสามารถรองรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความพรอมในการใหบริการ ดังนี ้
     ๒.๑) ดานอุปกรณระบบกระจายสัญญาณเครือขาย ใหมีการปรับปรุงอุปกรณ
กระจายสัญญาณเครือขายหลัก (Core Switch) และอุปกรณเชื่อมตอหลักใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เชน 
การรองรับการเชื่อมตอแบบ 10GB รองรับการทํางานแบบ HA ได เปนตน รวมถึงการออกแบบการเชื่อมตอ 
ใหมีอุปกรณแตละสวน (Segment) ๒ ชุด โดยมีการทํางานในลักษณะ Cluster หรือ HA ได รวมถึง 
การออกแบบการเชื่อมตอสายสัญญาณระหวางอุปกรณใหมีการเชื่อมตอในลักษณะ Aggregation เพ่ือใหระบบ
มีความเสถียรและมีความพรอมใชงานตลอดเวลารองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได 
     ๒.๒) ดานอุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขาย ใหมีการปรับเปลี่ยนหรือ 
ตองปรับปรุงคุณสมบัติอุปกรณรักษาความปลอดภัยที่มีอยู (Update Security Signature) ใหสามารถปองกัน
รูปแบบการโจมตีหรือบุกรุกในรูปแบบใหมหรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ รวมถึงการจัดหาอุปกรณปองกัน
และรักษาความปลอดภัยเฉพาะดานเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับระบบงานสารสนเทศที่มีการใหบริการ 
ของสํานักงาน กสม. เชน อุปกรณรักษาความปลอดภัยการใหบริการผานเว็บไซต (Web Application Firewall 
: NG-WAP) เพ่ือปองกันระบบงานสารสนเทศ ระบบงานฐานขอมูลฯ ที่มีการใหบริการผาน Web Browser  
ใหมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

๓) ดานการบริหารจัดการ 
     ๓.๑) การบริหารจัดการไอพี จัดทําแผนการปรับปรุงหมายเลขไอพีของอุปกรณ
คอมพิวเตอรภายในสํานักงาน กสม. ใหเปนหรือรองรับการทํางานรวมกับเครือขาย IPv6 ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ และมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการจัดหาเครื่องมือสําหรับชวยในการบริหาร
จัดการ เชน IPv6 Gateway, IP Address Management  เปนตน 
     ๓.๒) จัดทําระบบเฝาระวังและแจงเตือน สําหรับการบริหารจัดการ เฝาระวัง 
การทํางานของระบบเครือขาย รวมถึงการจัดทํารายงานการใชงานระบบเครือขายเพ่ือประกอบการวิเคราะห 
การพัฒนา ปรับปรุงระบบของผูบริหารไดรวดเร็ว  
     ๓.๓) ดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหมีการวางแผนการบริหารจัดการ 
การเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตใหสามารถทํางานลักษณะ Load Balance Link เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และเสถียรภาพในการใชงานอินเทอรเน็ตของสํานักงาน กสม. รวมถึงเปนการเพิ่มชองทางการใหบริการ
ระบบงานสารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดดียิ่งขึ้น และจัดหาอุปกรณหรือระบบในการบริหารจัดการ
การใชทรัพยากรอินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชนสูงสุด มาบริหารจัดการและควบคุมการใชงานของผูใชงานได  
เชน อุปกรณประเภท Internet Access Management (IAM) เปนตน 
     ๓.๔) ดานการใหบริการระบบเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ใหมีการบริหารจัดการ 
ผานศูนยกลาง (Wireless Controller) และมีการตั้งคาการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ใหมีความ
ปลอดภัย ใชงานไดครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ที่ตองการ รวมถึงการจัดทําระบบ Wireless Controller สํารองเพ่ือให
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง สําหรับกรณทีี่ตัวหลักเกิดปญหาชํารุดขัดของ เนื่องจากทิศทางการใชงานระบบ
เครือขายผานอุปกรณที่ เชื่อมตอแบบไรสาย (Mobile Device) จะมีปริมาณมากข้ึนตอไปในอนาคตถึง  
๓ เทาจากเดิม 
 
 



๖๐ 
 

๓.๔.๔ วิเคราะหระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
๑) สภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของสํานักงาน กสม. ในปจจุบันมีใหบริการอยู  

๒ รูปแบบ คือ ในแบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีเปน Physical Server (Standalone) และเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine : Virtualize Server) โดยมีการติดตั้งใหบริการอยูภายใน
หองปฏิบัติการสารสนเทศ (Data Center)  

๒) การคาดการใชงาน ในอนาคตสํานักงาน กสม. มีแผนที่ขอความรวม มือ 
และใชบริการจากระบบคอมพิวเตอรเสมือนของ Government Cloud Service (G-Cloud) ของสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) รวมดวย ซึ่งปจจุบันสํานักงาน กสม. กําลังอยูระหวาง ศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทํา
แผนในการบูรณาการการจัดสรรทรัพยากรในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมือนมาชวยในการบริหารจัดการ 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ และตองปรับปรุงระบบงานที่ติดตั้งอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบเดิม 
(Physical Server) ที่มีอายุการใชงานมานานเขามาสูระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนสวนกลาง 
(Variation Server Farm) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและเปนโครงสรางการไปสูระบบคลาวด รวมถึง
เปนไปตามแนวนโยบายโครงการบริการคลาวดภาครัฐ (Government Cloud Service) ไดดวย 

ในดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนในหอง
ศูนยขอมูลกลาง (Data Center) ปจจุบันมีระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air) ๒ ชุด 
ระบบสํารองไฟฟาสําหรับจายและสํารองกระแสไฟเมื่อเกิดเหตุขัดของดานกระแสไฟขึ้นจํานวน ๒ ชุด ระบบ
ดับเพลิงสารเคมีอัตโนมัติ ระบบเฝาระวังและควบคุมการเขา - ออก และมีการเชื่อมตอกับระบบกําเนิดไฟฟา
อาคาร เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดปญหาดานกระแสไฟฟาขึ้น 

๓) แนวทางการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
     จากขอมูลขางตน ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเปนระบบที่มีความสําคัญในการเปนแหลง
ทรัพยากรพื้นฐานใหระบบบริการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและงานระบบสารสนเทศตาง ๆ ของสํานักงาน กสม. 
สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง และมีผูดูแลที่มีความชํานาญในการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ในหอง 
ศูนยปฏิบัติการสารสนเทศใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องตลอดเวลา ดานการบริหาร
จัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของสํานักงาน กสม. ควรมีการวางแผนการจัดการใหมีการจัดสรรการทํางาน 
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมือน (Virtual Machine) ไดดังนี้ 
     ๓.๑) ออกแบบและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณจัดเก็บขอมูล
ภายนอก พรอมอุปกรณเชื่อมตอที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดทํา Virtual Server Farm พรอมจัดหา
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติที่จําเปนตอการจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนมาใชงาน 
     ๓.๒) ทําการแปลงระบบงานที่ติดตั้งบน Physical Server ท่ีมีอายุการใชงาน 
มานาน หรือมีประสิทธิภาพไมเพียงพอตอการใหบริการท่ีดี ไปสูระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการใหบริการระบบงานนั้น ๆ รวมถึงปองกันเหตุขัดของอันอาจเกิดจากสภาพของ 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมชํารุดเสียหายได 
     ๓.๓) ปรับคาการทํางานของระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน
ใหสามารถใชคุณสมบัติพิเศษตาง ๆ ของระบบใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน การทํา V-Motion, DRS, HA เปนตน 
     ๓.๔) จัดทําระบบสํารองระบบงานและฐานขอมูลในระบบงาน เพื่อรองรับเหตุ
ฉุกเฉินตาง ๆ ใหสามารถกูคืนระบบและฐานขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
     ๓.๕) วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการทํา DR-Site หรือ Backup Site  
โดยใชประสิทธิภาพและคุณสมบัติของระบบบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน ในการดําเนินการ
และนําไปสูการใชงานและใหบริการบนระบบคลาวดได 
 

 



๖๑ 
 

๓.๔.๕ ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) และอุปกรณตอพวง 
สํานักงาน กสม. มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายใหกับเจาหนาที่ทุกสํานัก/

หนวย เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนสามารถวิเคราะหได ดังนี้  
๑) สภาพปจจุบันในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงาน กสม. มีเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ จํานวน ๓๐๐ ชุด เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) จํานวน ๔๙ เครื่อง 
เครื่องพิมพและชนิดมัลติฟงกชั่น จํานวน ๑๕๒ เครื่อง เมื่อทําการวิเคราะหสัดสวนอุปกรณตามปที่จัดซื้อ  
พบวากวารอยละ ๖๕ ของเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ และมากกวารอยละ ๕๐ ของเครื่องคอมพิวเตอร 
แบบพกพา และมากกวารอยละ ๗๐ ของเครื่องพิมพ มีอายุการใชงานนานเกิน ๕ ป ทําใหประสิทธิภาพ 
ในการใชงานลดนอยลง ไมเหมาะสมตอการใชงานรวมกับระบบหรือซอฟตแวรประยุกตในปจจุบัน และยังตอง
ใชงบประมาณในการดูแลรักษา ซอมบํารุง จากการชํารุดเสียหายตามสภาพการใชงานบอยครั้ง 

๒) การสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ จึงควรจัดทํา
แผนงานและงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรทดแทน และเพ่ิมเติมใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหนาที่ของเจาหนาที่สํานักงาน กสม. ซึ่งจากผลการวิเคราะหไดจัดกลุม ดังนี้  
     ๒.๑) การกําหนดอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ใหเหมาะสมตอ 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน กสม. นาจะพิจารณาตามปจจัยตาง ๆ คือ 
            ๒.๑.๑) เพ่ือใหรองรับการใชงานตามความตองการและรองรับกับเทคโนโลยี
ใหม ๆ ไดมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายใหแกผูปฏิบัติงานซึ่งนับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่และการใหบริการประชาชน โดยอายุการใชงาน ก็ใหมีการใชตามกระทรวงดิจิทัล 
(กระทรวง ICT เดิม) กําหนดทุก ๆ ๕ ป ซึ่งสามารถเปลี่ยนทดแทนตามอายุการใชงานได และสามารถหัก 
คาเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชงานได ๓ ป 
            ๒.๑.๒) ตามขอเท็จจริงในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงาน กสม. 
สวนใหญมีอายุการใชงานมากกวา ๕ - ๘ ป อาจจะกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เชน    

           (๑) เครื่องทํางานไดชาใชเวลาประมวลผลนาน ทํางานประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานต่ํา 
             (๒) เครื่องขาดความเสถียร หยุดการทํางานบอย ๆ (Hang Over) 
             (๓) เครื่องติดไวรัส ทําใหแฟมขอมูลหายไมสามารถปฏิบัติงานได 
     ๒.๒) กําหนดปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย เพื่อใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน  กสม. ในปจจุบันนี้สํานักงาน กสม. ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบ ๑ : ๑ แตการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรยังไมเกิดความคุมคาในการปฏิบัติงาน 
     โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่รับผิดชอบทั้งหนวยงานและบุคลากร ในขณะนี้
ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนใกลเคียง ๑ : ๑  มีการจัดซื้อ/จัดหา รวมทั้ง ขาราชการ/พนักงานราชการ
และลูกจางโครงการ ตองมีแนวทางในการดําเนินการในชวงแผนงานบุคลากร โดยกําหนดตามลักษณะงาน 
ที่รับผิดชอบของทั้งหนวยงานและบุคลากร ไดแก การใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสาร การใชงาน
คอมพิวเตอรเพ่ือการคนควาหาความรูพัฒนาตนเอง การใชงานคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการทํางาน 
ใหพรอมใชงานไดวิเคราะห ความเหมาะสม ความจําเปน ลักษณะการปฏิบัติงานและความคุมคา รายละเอียด
ตามตาราง ๓-๔ 
 

 
 
 
 



๖๒ 
 

ตารางที่ ๓ - ๔ : การวิเคราะหความคุมคาของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจากลักษณะการปฏิบัติงาน 
 

เจาหนาที่/ตําแหนง ลักษณะการปฏิบัติงาน ประเภทงาน 
๑. เจาหนาที่ตาง ๆ ไดแก 
   -  เ จ า หน า ที่  Call Center   
เจาหนาที่ธุรการ  
  - นักจัดการทั่วไปฯ 
  - นักวิชาการคอมพิวเตอร 

- งานที่ตองใชคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๖ ชั่วโมงตอวัน 
- งานที่ตองปฏิบัติงานประจําเครื่อง 
- งานที่ตองใชคอมพิวเตอรดูแลระบบ 
 - งานที่ตองใชคอมพิวเตอรบันทกึ
ขอมูล 
- งานที่ตองใชคอมพิวเตอรบันทึก
ขอมูลในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

- ใหคําปรึกษา ตอบคําถามทาง
โทรศพัทของระบบ Call Center 
- งานพัสดุ/ครุภัณฑ 
- งานการเงนิ/บัญชี 
- งานธุรการ 

๒. นักวิชาการสิทธมินุษยชน 
 

- งานที่ตองใชคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๔ ชั่วโมงตอวัน 
 

- สืบขอเท็จจริง  
- คนหาขอมูล 
- ธุรการ/บันทึกขอมูล 

๓. นิติกร - งานที่ตองใชคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานนอยกวา ๔ ชั่วโมงตอวัน 
 

- กฎหมาย 
-  ใหความเห็นทางกฎหมาย 
- บังคับคด ี  
- ฟองคดี 
 

 

๓) การวิเคราะหการจัดหาเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรแทนการจัดซื้อ 
     ปจจุบันสํานักงาน กสม. ใชวิธีการจัดซื้อ/จัดหาคอมพิวเตอร เพื่อใหเจาหนาที่ 
ของสํานักงาน กสม. ใชในการปฏิบัติงานและกําลังมีแผนงาน/จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม และใหเพียงพอกับการใชงาน โดยตองการมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานแบบ ๑ ตอ ๑  
ที่มีการเชื่อมตอเปนโครงขายคอมพิวเตอรและเชื่อมตอกับ Server ของสํานักงาน กสม. อันจะทําให
คอมพิวเตอรทั้งหมดสามารถใชงานทรัพยากรรวมกัน และสามารถใชระบบงานจากอินเตอรเน็ตและระบบงาน
ภายในไดจึงตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และบุคลากร 
     จากการที่ไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการจัดหาและการบํารุงรักษา/การเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร เพ่ือนํามาใชงานที่สํานักงาน กสม. แลวพบวามีขอเสนอแนะการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร  
ในปจจุบันมี ๒  แนวทางคือ (๑) การจัดซื้อมาใชงานและจางบํารุงรักษารายป  (๒) การจัดหาดวยวิธีการเชา
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมการดูแลซอมบํารุงระยะเวลา ๓ ป ซึ่งสามารถ มีขอมูลเปรียบเทียบ ตามตารางท่ี  ๓.๕ 
ขางลางนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

  ตารางที่ ๓ - ๕ : การวิเคราะหความคุมคาของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจากลักษณะการปฏิบัติงาน 

ความคุมคา จัดหา/จางบํารุงรักษารายป เชาใชงานระยะ ๓ ป 
๑ . ข อ ดี / ค ว า ม
คุมคา 
 
 
 
 

  - การบํารุงดูแลรักษาที่ทางบริษัทมี
เจาหนาที่ที่ชํานาญการมาคอยดูแล และ
ยังสามารถซอมแซมเครื่องที่มีปญหาโดย
เปนความรับผิดชอบของทางบริษัท 
  - เมื่อครบระยะเวลา ตามกําหนดของ
การใชงานตามมติ ครม. ๖ ป สามารถซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรใหมทดแทนได 

-  ได เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร /อุ ป กรณ   
รุนใหมๆ ใชรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 - สามารถใชงานไดตอเนื่องระยะยาว
อยางนอย ๓ - ๕ ป  
 
 
 
 

๒.ขอเสีย/ขอจํากัด   -  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาทดแทน 
อาจจะไมไดรับงบประมาณในการจัดหา 
  -  การจัดทําโครงการจางบํารุงรักษาตอ
ปอาจดําเนินการไมทัน  
  - เมื่อครบกําหนดระยะเวลาทดแทน 
อาจจะไมไดรับงบประมาณในการจัดหา 
  -  เม่ือระยะเวลาผานไปเครื่อง
คอมพิวเตอร ที่มีอยูก็อาจจะตกรุนหรือ
ไมไดคุณภาพเทาที่ควร  
  - อาจกลายเปนปญหาในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ท่ีทํางานได 
 
 
 
 

- เมื่อครบ ๓ ป ทรัพยสินก็เปนของ 
บริษัทผูใหเชา 
- งบประมาณสูงกวา การจัดหาและ
บํารุงรักษาเองประมาณ ๑๕ - ๒๐ % 
- เมื่อครบระยะเวลาการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรเอง แตถาทางสํานักงาน 
กสม. มีการจัดซื้อเอง เมื่อระยะเวลาผาน
ไปเครื่องที่เรามีอยูก็อาจจะตกรุนหรือ
ไมไดคุณภาพเทาที่ควร และอาจ
กลายเปนปญหาในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่ทํางานไดชาลง ตองจาง
บริษัทเขามาดําเนินการบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกป และมีปญหาเก่ียวกับ
ที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใช
งานเกิน ๕ ป ที่รอการดําเนินการ
จําหนาย 
 

 
๓.๔.๖ วิเคราะหระบบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Computer Security System)  

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เปนสิ่งที่หนวยงานดาน IT ของหนวยงาน 
ตองใหความสําคัญอยางมาก เพื่อปองกันภัยคุกคามจากผูที่ประสงครายตอหนวยงานและขอมูล บทบาท 
ของระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร คือ ปองกันผูไมประสงคดีและบุคคลภายนอกเขามา 
ทําอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งการรักษาความปลอดภัย สามารถแบงเปนประเภทได ๒ ประเภท คือ  
   ๑) การบุกรุกทางกายภาพ (เขาถึงระบบโดยตรง) เชนการเขามาคัดลอกขอมูล 
ใสแผนดิสกกลับไปการขโมยฮารดดิสกออกไปการสรางความเสียหายโดยตรงกับฮารดแวรตาง ๆ หรือการติดตั้ง
ฮารดแวรที่ดักจับ Password ของผูอื่นแลวสงไปใหผูบุกรุก เปนตน  
   ๒) การบุกรุกเครือขายคอมพิวเตอร  เชน การปลอยไวรัสคอมพิวเตอรเขามาทําลาย
ระบบหรือขโมยขอมูลการเจาะเขามาทางรอยโหวของระบบปฏิบัติการโดยตรงเพ่ือขโมย Password หรือขอมูล 
เพ่ือเปนการคุกคามแกระบบ เปนภัยคุกคามจากผูประสงคที่เขามาทําการปรับเปลี่ยนแกไข หรือลบไฟลขอมูล



๖๔ 
 

สําคัญภายในระบบคอมพิวเตอรแลวสงผลใหเกิดความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอรทําใหไมสามารถใชงานได 
ตัวอยาง เชน Cracker  เปนตน 
     - ผูใหบริการจัดการความปลอดภัย  (Management Security Service Provider 
: MSSP) ผูใหบริการจัดการ ความปลอดภัยจะคอยจับตาดูผูบุกรุกและดูแลรักษาฮารดแวรและซอฟตแวรรักษา
ความปลอดภัยของเครือขายให เหมาะสําหรับองคกรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื่องจากตนทุนในการจาง
ผูเชี่ยวชาญดานการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขายเพ่ือปองกันการดําเนินงานทางธุรกิจอาจสูงเกินไป 
   จากการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีสํานักงาน กสม. ใชงานอยูใน
ปจจุบันนี้และไดวิเคราะหบทบาทของระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย   
   ๒.๑) ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Server)   
   ๒.๒) ระบบรักษาความปลอดภัยเครอืขาย (Firewall) 
   ๒.๓) ระบบปองกันการบุกรุก (IPS : Intrusion Prevention System) 
   ๒.๔) ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Anti-Virus Server) 
   ๒.๕) ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Anti-Virus) 
   ๒.๖) ระบบรักษาความปลอดภัยระบบอิเล็กทรอนิกสเมล (Mail Gateway) 
   ๒.๗) ระบบบริหารจัดการขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log Management System)  
   ๒.๘) ระบบสํารองขอมูล (Symantec Backup Server) 
โดยมคีําอธิบายและรายละเอียด ดังนี้  
   ๒.๑) ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Server) ระบบ
พิสูจนตัวตนและกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบเครือขาย (Authentication & Authorization System)  
ดวย ระบบ Access Control คือ ระบบควบคุมการเขาใชงานเปนวิธีการ เพ่ือปองกันการโจรกรรมขอมูล 
จากบุคคลที่ไมมีสิทธิ ในการเขาใชขอมูลหรือระบบ(Unauthorized )โดยผูที่สามารถเขาใชระบบโดยผานระบบ 
(Access Control) นี้ไดจะตองไดรับการอนุญาตหรือไดรับสิทธิในการเขาใชงานกอน (Authorize) ซึ่งบุคคล 
จะมีสิทธิในการเขาใชระบบไมเทากัน เชน บางคนอาจไดแคเรียกใชขอมูลเทานั้นแตบางคนสามารถแกไข 
ขอมูลได เปนตน เมื่อไดรับสิทธิแลวตองการเขาใชระบบ จะตองมีการพิสูจนแลวปรากฏวาบุคคลผูนั้นเปนผูท่ี
ไดรับสิทธิจริงจึงสามารถเขาใชงานได 
   โดยสํานักงาน กสม. มีการจัดทําระบบ Domain : Active Directory ข้ึนเพื่อใช 
ในการบริหารจัดการรายชื่อผูใชงานระบบ (User/Password) ที่ใชในการตรวจสอบตัวตนและกําหนดสิทธิ ์
ในการเขาใชงานระบบเครือขาย ระบบงานสารสนเทศ/ระบบฐานขอมูลในลักษณะ SSO ได รวมถึงการทํางาน
รวมกับระบบควบคุมการเขาใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Authentication System) ได 
   ๒.๒) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายซึ่งการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศมีการติดตั้งอุปกรณดานความปลอดภัย ประกอบดวย 
          ๒.๒.๑) อุปกรณปองกันการโจมตีระบบเครือขาย (NG Firewall) การจัดวาง
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย มีการจัดแบงพ้ืนที่การใหบริการเครือขายออกเปนโซนตาง ๆ  
โดยใชอุปกรณรกัษาความปลอดภัยทั้ง Firewall  
          ๒.๒.๒) อุปกรณตรวจสอบและปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย (IPS)  
เปนอุปกรณในการบริหารจัดการ การจัดแบงโซนและควบคุมสิทธิการเขาใชงานรวมถึงการปองกัน รักษา 
ความปลอดภัยจากการถูกโจมตีหรือบุกรุกจากผูไมประสงคดี ไดแก 
                     - พ้ืนที่สําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับใหบริการ 
จากภายนอกเปนหลัก (DMZ : De-Militarized Zone) เชน Web Server เปนตน และพ้ืนที่สําหรับใหบริการ
ระบบงานภายในหรือระบบฐานขอมูล (Server Farm Zone) เพ่ือใหบริการระบบงานฐานขอมูล หรือระบบงาน
สารสนเทศของเจาหนาที่ภายในเปนหลัก 



๖๕ 
 

                     - พื้นท่ีสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายของเจาหนาท่ีผูใชงานระบบ
เครือขาย (Internal Zone) เปนพื้นที่สําหรับควบคุมและปองกันรักษาความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอรและ
ผูใชงานภายในเครือขายของสํานักงาน กสม. เปนหลัก 
          ๒.๒.๓) ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรแบบรวมศูนย (Antivirus Server) 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ไวรัสคอมพิวเตอร (Virus Computer) เปนโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ถูกเขียน
ขึ้นมาเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอรและขอมูลภายในเครื่องโดยไวรัส นี้สามารถสําเนา
ตัวเองและไปฝงตัวหรือซอนตัวอยูภายในหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมอื่น ที่มีอยูแลว
ไดเมื่อผูใชคอมพิวเตอรเรียกใชงานโปรแกรมที่ถูกไวรัสฝงตัวรวมอยูดวยโปรแกรมไวรัสก็จะทํางานทันที 
ตามวัตถุประสงคของผูเขียนโปรแกรมไวรัส เชน เม่ือเรียกใชโปรแกรมหรือไฟลที่มีไวรัสฝงตัวอยู จะทําใหไฟลนั้น
ถูกลบทิ้งหรือจะทําใหไฟลระบบถูกทําลายหรืออาจทําใหเครื่องคอมพิวเตอรหยุดทํางาน 
   ๒.๓) ระบบควบคุมการเขาใชระบบเครือขายและระบบการจัดเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร (Log File) ประกอบดวย 
          ๒.๓.๑) ระบบจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร มีการจัดทําระบบจัดเก็บ
ขอมูลจราจรฯ (Log Management) ติดตั้งอยูในหองปฏิบัติการสารสนเทศ (Data Center) สําหรับจัดเก็บ
ขอมูลผูใชบริการอินเทอรเน็ต โดยจัดเก็บ Log จากอุปกรณและระบบที่ทําหนาที่ Authentication และ
ควบคุมการใชบริการอินเทอรเน็ต (Internet Gateway) เพ่ือจัดเก็บขอมูลผูใช วัน เวลาและลักษณะการใชงาน
ขอมูลอินเตอรเน็ตเปนหลัก         
          ๒.๓.๒) การบริหารจัดการหมายเลขไอพี (IP Address Management) การ
บริหารจัดการไอพี แบงออกเปน ๒ สวน คือ 
                     -  สวนที่  ๑ สําหรับการจัดการ อุปกรณระบบเครือข ายและ 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ผูดูแลระบบเปนผูบริหารจัดการเพื่อจัดสรรใหกับงานบริการตางท่ีในแตละพ้ืนที่
ติดตั้ง (Zone) ทั้งในสวนของ Private และ Public IP โดยมีการใชงานรวมกันระหวาง IPv4 และ IPv6  
                     - สวนที่ ๒ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) เปนการบริหาร
จัดการจาก บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนผูดูแลระบบเครือขายระดับผูใชงาน (Client Access Switch 
& Cabling) โดยการจัดสรรไอพีผานระบบ DHCP เปน Private IPv4 อยูในปจจุบัน  
 

๓.๔.๗ ภาพรวมสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงาน กสม. 

๑) เมื่อไดมีการวิเคราะหสภาพปญหาในปจจุบันและความตองการในการใชขอมูลและ
ระบบสารสนเทศสรุปได ดังนี ้
     ๑.๑) ขาดความเปนเอกภาพของขอมูลท้ังองคกรยังไมมีความชัดเจน มีสาเหตุมา
จากการนําเขา/บันทึกขอมูล (Input) และการปรับปรุงขอมูลในระดับที่ตางกันในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา 
กระทั่งถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาอยางตอเนื่อง ทําใหขอมูลมีคุณภาพดีขึ้นระดับหนึ่ง 
     ๑.๒) ความไมชัดเจนของภาระหนาที่ และความรับผิดชอบในการปรับปรุงขอมูล
ของหนวยงานที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
     ๑.๓) ขาดการมองภาพรวมในดานการรวบรวมขอมูล / การบันทึกขอมูล  
เพื่อนํามาใชในการพัฒนาองคกรในระบบสารสนเทศ เพ่ือนํามาใชประโยชนในการวิเคราะห สังเคราะห  
เพ่ือนําเอาจุดเดนและจุดดอย มาตกผลึกทางความคิด และเลือก/นําไปใชงานใหเหมาะสมกับความตองการ  
ใหมีทั้งการสงเสริม สนับสนุน และปรับปรุงพัฒนาหากเปนจุดออน 

๒) ปญหาการบริหารจัดการขอมูล จากขอเท็จจริงระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา 
สถาปตยกรรมดาน ICT ของสํานักงาน กสม. ยังอยูในระยะที่มีการปรับปรุงและพัฒนาคอนขางมาก การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อใหรองรับจากการทํางานดวยมือ (Manual System) กาวไปสูระบบอิเล็กทรอนิกส  



๖๖ 
 

และการทํางานดวยระบบดิจิทัล มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล และเตรียมความพรอมในการบริหาร
จัดการขอมูลใหเกิดประสิทธิภาพ การจัดเก็บขอมูลใหเปนเอกภาพ และเนนใหความสําคัญการจัดทําขอมูล 
ขององคกรทั้งระบบ เพ่ือการบูรณาการขอมูลสําหรับการใชงานรวมกันและการสรางธรรมมาภิบาลขอมูล 
ของหนวยงานใหเกิดขึ้น 

๓) แบบแผนสถาปตยกรรม ICT ของสํานักงาน กสม. จึงเปนแบบผสมผสาน  
ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน เปนแบบผสมผสานกับ Web Base Technology หากในปจจุบันเนนการบูรณาการ
รวมกันทั้งระบบเครื่องแมขาย ระบบคลาวด และเทคโนโลยีแบบ Web Service เพื่อใหมีการทํางานรวมกัน
อยางยืดหยุนที่สุด โดยลดการทํางานซ้ําซอน ลดความยุงยาก การไหลของทิศทางขอมูลตอเนื่อง จึงเปนแนวทาง 
เพ่ือใหมีการวิเคราะหและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสํานักงาน กสม. อีกทั้งยังตองสอดคลองกับแผนระดับชาติ โดยเนน
สถาปตยกรรมดังกลาว ใหสามารถแกปญหา และรองรับการทํางาน ดังนี้  
     ๓.๑) สถาปตยกรรมแบบเปด โดยระบบสารสนเทศที่ใชงานไมยึดติดกับการ
ปฏิบัติการ/ ฐานขอมูล 
     ๓.๒) ชวยลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลภายในหนวยงานและมองถึงลดความ
ซ้ําซอนของขอมูลระหวางหนวยงานในอนาคต 
     ๓.๓) สามารถเชื่อมโยงระบบแบบผสมผสานกันได แมวาเทคโนโลยีที่แตกตางกัน 
     ๓.๔) มีความนาเชื่อถือ (Reliability) สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง 
     ๓.๕) มีความสามารถในการขยายตัวเพ่ือรองรับระบบงาน / ภาระงานที่มากข้ึน 
ในอนาคต 
     ๓.๖) มีการจัดการระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งดานการใชงาน
และดานการเขาถึงขอมูล 
     ๓.๗) งายตอการใชงานของผูใช (Easy to Use) ลดการทํางานท่ีซ้ําซอนในการ 
ถายโอนขอมูล 

๔) วิเคราะหออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล และระบบสารสนเทศของสํานักงาน กสม. 
เ พ่ือเปนองคกรดิจิทัลในอนาคต อีกทั้งไดนําหลักวิชาการดานสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาเปนแนวคิด จึงนําไปสูหลักคิดในการจัดวางระบบ การบริหารจัดการระบบ เพ่ือสนับสนุนการใชทรัพยากร
รวมกัน ทั้งดานฐานขอมูลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลมีความนาเชื่อถือและถูกตอง ทําใหมี 
ความคลองตัวในการบริหารขอมูล ดานสถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนลักษณะของ Web 
Framework Technology โดยระบบสารสนเทศมีการจัดกลุมและแบงเปน Application Server เปน Web 
Server  มองสถาปตยกรรมของขอมูล ซึ่งในอนาคตจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ 
ในการสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยใชขอมูลสารสนเทศ 
(Information Data) เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดเรื่องการใชขอมูลรวมกัน และกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรกําหนดมาตรฐานขอมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล สรางมาตรฐาน
ขอมูล เปนผูนําขอมูลดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอยางแทจริง ควรจะกําหนดสถาปตยกรรมขอมูล
จะตองพิจารณารายละเอียด ดังนี้   
     ๔.๑) มาตรฐานขอมูล (Data Format) เพื่อกําหนดความหมายและรูปแบบ 
ของขอมูลใหเปนแบบเดียวกัน ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหมีการใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๔.๒) มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บขอมูล (File format) เพ่ือเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
จัดกลุมขอมูลสําหรับใหบริการนําไปตอยอดในอนาคต และขอใชบริการจากหนวยงานอื่น ๆ 
     ๔.๓) กําหนดมาตรฐานของการแลกเปลี่ยนขอมูล (Data Exchange Standard 
Framework) เพื่อกําหนดรูปแบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของซึ่งกันและกัน เพ่ือใหงาย 



๖๗ 
 

ตอการเชื่อมโยงขอมูล โดยบางครั้งระบบสารสนเทศที่มีความแตกตางกันของรูปแบบการจัดเก็บ การบันทึก
ขอมูล กําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนใหสามารถทํางานรวมกันได 
 

๓.๔.๘ บทสรุปการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะดาน ICT ของ
สํานักงาน กสม.  

จากการดําเนินงานที่ผานมา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงาน 

ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอผลความสําเร็จตอการสรางความเชื่อม่ันแกผูบริโภค โดยใชขอมูล

สารสนเทศ (Information Data) เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยสรุป วิเคราะห ปญหา  

ในภาพรวมหลาย ๆ มิติ ท่ีตองนํามาพจิารณา รายละเอียดตามตาราง ที่ ๓.๖ ดังนี ้

ปญหา ผลกระทบ ขอเสนอแนะ 
๑.ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการกับ
ขอมูลหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ
ดานสิทธิมนษุยชนของประเทศ 

เกิ ดความล าช า ในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ข อ
รองเรียน 

๑. ตองมีการเชื่ อมโยงขอมูลกับ
หนวยงานอื่น ๆ และสามารถดึงขอมูล 
ดึงขอมูลมาใชรวมกันได 
๒. ตองมีมาตรฐานขอมูลรวมกัน 
 

๒. ผูรองเรียน ไมมีความชัดเจน/ขอมูล
ไมครบถวน 

เรื่องลาชา ๑. เพ่ิมชองทางใหผูรอง สงเรื่องได
อยางสะดวก พรอมเอกสารประกอบ 
 

๓. กระบวนการทํางาน ยังทํางานดวย
มืออยูหลายขั้นตอน ทําใหเกิดความ
ลาชา และติดตามงานไมได ในการ
ดําเนินการ 

ลาชาในการจัดการปญหา
ขอรองเรียน ดานบริการ
ลาชา  การบันทึกขอมูล 
ยังขาดความตอเนื่อง 

๑.รวมกันวิเคราะห ข้ันตอนปญหา
การลาชาใหชัดเจน  
๒. พิจารณาตรวจสอบวาขั้นตอนไหน
สามารถนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุน
หรือใชเปนกลไกในการทํางานให
รวดเร็วขึ้น สะดวก เขาถึงงาย 

๔. เจาหนาที่  ภาระงานมากกวาจํานวน
บุคลากรที่อยู 

ควรเพ่ิมเจาหนาที่ ใหตรงกับลักษณะ
งานดานคอมพิวเตอร หรือสถาปตย 
กรรมระบบ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. การเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก กําลังอยูระหวางเตรียม
ความพรอม 

มีขอจํากัดดานขอมูล ยังมีรูปแบบ 
ที่ไมใชฐานขอมูล กําลังอยูระหวาง
การพัฒนาระบบ 

 
                                        ตารางที่ ๓.๖ บทวิเคราะห สรุป ปญหา   



 

๖๘ 
 

บทที่ ๔ 
ยุทธศาสตรแผนงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับที่  ๑ (พ.ศ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (สํานักงาน กสม.) ไดนํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕) และแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  รวมทั้ ง 
ขอเสนอแนะจากผูบริหาร ผูใชงาน และผูที่มีสวนเก่ียวของในบริบทตาง ๆ มาวิเคราะหรวมดวย เพ่ือใหได
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงาน กสม. ท่ีสอดคลองและเหมาะสมภายใตยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
เปนองคกรท่ีมุงเนนการปรับเปลี่ยนสูสํานักงานดิจิทัล เพ่ือสงเสริมการบริการและคุมครอง 

สิทธมินุษยชนของประเทศไทยอยางมีธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตรดิจิทัลของสํานักงาน กสม. 

ยุทธศาสตรที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานและความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การปรับเปลี่ยนสูสํานักงานดิจิทัล เพ่ือการบริการและบูรณาการเชื่อมโยง
ขอมูลอยางมีธรรมาภิบาลทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาศักยภาพเครือขาย ใหมีความรู 
ความเขาใจสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๙ 
 

เพิ่ มประสิทธิภาพการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ 

 
การปรับ เปลี่ ยนสู สํ านักงาน
ดิ จิ ทั ล  เพื่ อการบริ การและ
บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลอยางมี
ธรรมาภิบาลทุกภาคสวน 

 
สงเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับ

และพัฒนาศักยภาพเครือขายใหมี

ความรู  ความเขาใจ สามารถใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน 

๑. โครงการเ พ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เครือขายสื่อสาร (สงเสริม IPV6, อุปกรณ 
ผังระบบ ฯลฯ) 

 
๑. จัดทํารายการบัญชีขอมูล (Data 
Catalog) ของสํานักงาน กสม. 

 
๑ .  โ ค ร ง กา ร เ ผยแพร ข อมู ลด าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคของประเทศ 
สูประชาชนในชองทางตางๆ (Website, 
Application, Line ฯลฯ) 

๒. พัฒนาระบบพ้ืนฐานและบริหาร
จัดการระบบเครือขายสื่อสารสูภูมิภาค 

 
๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แล ะฐานข อมู ล สิ ท ธิ มนุ ษยชน 
เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช ง า น ดิ จิ ทั ล 
ตามมาตรฐานระดับสากล  
(ประเทศไทย) 

 
๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เว็บไซต เพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ
องคกร ดวยอุปกรณเคลื่อนที่ (Internet 
of Things & Mobility) 

๓ .  โครงการส ง เสริมการ ใชบริการ
คอมพิวเตอร เสมือน (G-Cloud ภาครัฐ  
ฯลฯ )  เ พ่ื อ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ค รื่ อ ง
คอมพิ ว เ ตอร แม ข า ย ให ครอบคลุ ม 
ทุกเครือขายบริการ 

 
๓. โครงการพัฒนาระบบขอมูลเปด 
(Open Data) ของสํานักงาน กสม.   

 
๓. โครงการสรางศูนยกลางขอมูล
ขาวสาร แหลงเรียนรู  เ พ่ือสงเสริม 
สิทธมินุษยชน (Portal NHRC)  

 ๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ของเครือขาย
สารสนเทศ (VPN, Backup ฯลฯ) 

 
๔. โครงการระบบเชื่อมโยงการ 
บูรณาการขอมูลประชาชน (Citizen 
Data Integration) โดยใชเลข ๑๓ 
หลักเปนดัชนี 

 
๔. โครงการจัดทําขอมูลเพ่ือเขา ถึง
ความตองการเชิงรุก การวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และใช
การประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

๕ .  โ ค ร ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ 
เพิ่ มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 
เพื่อส นับสนุนการดํา เนินงานภายใน
สํานักงาน กสม.  BackOffice ที่มีอยู 

 
๕ .  โครงการเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
งานบริ การด านสิทธิมนุษยชน 
โดยใชประโยชนจากบูรณาการ
ฐานขอมูล  

 
๕. โครงการจัดทําเอกสารหอจดหมายเหตุ 
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธองคกร 
ดวยอุปกรณ เคลื่อนที่  ( Internet of 
Things & Mobility) 

๖. โครงการจัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

 
๖. โครงการพัฒนาระบบแผนงาน
สิทธิมนุษยชน  

  

  
 

๗. โครงการจัดทําคลังขอมูลดาน
สิทธิมนุษยชน 

  

 

ภาพที่ ๔ - ๑ โครงการภายใตยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 



 

๗๐ 
 

 
 

ภาพที่ ๔ – ๒ แสดงความสอดคลองยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

                 จากการกําหนดยุทธศาสตรดิจิทัลของ กสม. และแสดงความสอดคลองยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล พรอมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนองคกรที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนสูสํานักงานดิจิทัล 
ในอนาคต ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร มีดังนี้ ๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโครงสราง
พ้ืนฐานและความปลอดภัยสารสนเทศ ๒) ยุทธศาสตรที่ ๒ การปรับเปลี่ยนสูสํานักงานดิจิทัล เพ่ือการบริการ
และบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลอยางมีธรรมาภิบาลทุกภาคสวน และ ๓) ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริม พัฒนา
บุคลากรทุกระดับและพัฒนาศักยภาพเครือขาย ใหมีความรูความเขาใจสามารถใชเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  สามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี้    
 

๔.๑  รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร อธิบายรายละเอียด ดังนี้    
ยุทธศาสตรที ่๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานและความปลอดภัยสารสนเทศ  

   ยุทธศาสตรที่  ๑ ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบโครงสราง พ้ืนฐานที่มี
ประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยในการใชงาน เพ่ือใหหนวยงานทั้งภายใน ภายนอก และรวมถึงเครือขาย
ภาคประชาสังคมภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดสะดวก รวดเร็ว 
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และมีความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลและครอบคลุมทุกภาคสวน  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

 รอยละความพึงพอใจของเจาหนาที่ ใชบริการระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 

 รอยละของการใหบริการอยางตอเนื่องไมนอยกวารอยละ ๙๐  



 

๗๑ 
 

โครงการตามยุทธศาสตร 
(๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

(สงเสริม IPV6, อุปกรณ ผังระบบ ฯลฯ) 
(๒) โครงการพัฒนาระบบพ้ืนฐานและบริหารจัดการเครือขายสื่อสารสูภูมิภาค 
(๓) โครงการสงเสริมการใชบริการคอมพิวเตอรเสมือน (G-Cloud ภาครัฐ, ฯลฯ) เพื่อบริหารจัดการเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายใหครอบคลุมทุกเครือขายบริการ 
(๔) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายสารสนเทศ (VPN, Backup ฯลฯ) 
(๕) โครงการการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานภายใน

สํานักงาน BackOffice   
(๖) โครงการจัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
 
ยุทธศาสตรที่ ๒  การปรับเปลี่ยนสูสํานักงานดิจิทัล เพ่ือการบริการและบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลอยางมี 
                      ธรรมมาภิบาลทุกภาคสวน 

  ยุทธศาสตรที่  ๒ ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ 
การทํางานในรูปแบบดิ จิทัลและการบริการประชาชนและสรางความเปนเลิศในการใหบริการดาน 
สิทธิมนุษยชนใหมีความเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของในดานสงเสริมสิทธิขั้นพ้ืนฐานใหกับประชาชน 
โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและการใหความรวมมือขอมูลดาน 
สิทธิมนุษยชนในการทํางานที่เปนลักษณะเชิงรุกชี้แนะสังคม โดยการนําขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  
จากหลาย ๆ แหลงขอมูลมาวิเคราะห โดยใชเทคนิคสมัยใหม เชน Tabbuea 
 
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

 รอยละของความสําเร็จของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบสารสนเทศ  

 รอยละของความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร 
 

โครงการตามยุทธศาสตร 
(๑) โครงการจัดทํารายการบัญชีขอมูล (Data Catalog) ของสํานักงาน กสม. 
(๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลสิทธิมนุษยชน เพ่ือรองรับการใชงานดิจิทัลตามมาตรฐาน

ระดับสากล (ประเทศไทย)  
(๓) โครงการพัฒนาระบบขอมูลเปด (Open Data ) ของสํานักงาน กสม. 
(๔) โครงการระบบเชื่อมโยงการบูรณาการขอมูลประชาชน (Citizen Data Integration) โดยใชเลข ๑๓ 

หลักเปนดัชนี 
(๕) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการดานสิทธิมนุษยชนโดยใชประโยชนจากบูรณาการฐานขอมูล 
(๖) โครงการพัฒนาระบบและแผนงานสิทธิมนุษยชน  
(๗) โครงการจัดทําคลังขอมูลดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (กสม.) 

 
ยุทธศาสตรที่ ๓  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาศักยภาพเครือขายให มีความรู   

ความเขาใจสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 



 

๗๒ 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ เปนการยกระดับใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสงเสริมใหประชาชนเขาใจสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิต 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

 รอยละของความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร 
 

โครงการตามยุทธศาสตร 
(๑) โครงการเผยแพรขอมูลดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคของประเทศสูประชาชนในชองทางตาง ๆ 

(Website, Application, Line, ฯลฯ) 
(๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต เพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธองคกรดวยอุปกรณ

เคลื่อนที่ (Internet of Things & Mobility) สื่อสารประชาสัมพันธองคกรดวยอุปกรณเคลื่อนท่ี (Internet of 
Things & Mobility)  

(๓) โครงการสรางศนูยกลางขอมูลขาวสาร แหลงเรียนรู ดานสิทธิมนุษยชน (Portal NHRC) 
(๔) โครงการจัดทําขอมูลเพื่อเขาถึงความตองการเชิงรุก (การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ) และใช

ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารยกระดับการแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการเชิงรุก  
(๕) โครงการจัดทําเอกสารหอจดหมายเหตุ เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธองคกร ดวยอุปกรณเคลื่อนที่ 

(Internet of Things & Mobility) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบริการรับเรื่องรองเรียน   
              ( แสดงรายละเอียดของโครงการตามภาคผนวก) 
 
๔.๒  แสดงรายละเอียด ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรตาง ๆ  แสดงรายละเอียด ดังนี้    
 
 
 

 

 

 

ส ง เ ส ริ ม  พั ฒ น า แ ล ะ

ปรับปรุงการบริการและ

โครงสรางพื้นฐานด าน

เ ทค โน โ ลยี แ ล ะค ว า ม

ปลอดภัย 

 

 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลสิทธิมนุษยชนให

เปนมาตรฐานตามที่ภาครัฐ

กําหนด เพื่อใชบูรณาการ 

ทุกภาคสวน 

 

ยกระดับขีดความสามารถ

เปนสํานักงานดิจิทัลและ

การบูรณาการศูนยขอมูล

ดานสิทธิมนุษยชน โดย  

การนําขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) มาใชประโยชน 

 

พัฒนา แล ะป รั บ ปรุ ง ก า ร

บริการประชาชนใหสะดวก 

รวดเร็วและเขาถึงไดงายและ

เชื่อมโยงการบริการบูรณา

การทุกภาคสวน 

 
 

 ภาพที่ ๔ - ๓ แสดง Road Map  ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของสํานักงาน กสม. 

Strategic Digital for NHRC 

Information & 
Integration 

Infrastructure System Services 

สําหรับประชาชน 

System Services 
For work 
 

สงเสริมทักษะการเรียนรูดานดิจิทัลอยางทั่วถึง 



 

๗๓ 
 

ภาพท่ี ๔- ๔ แสดงการเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตรดานดิจิทัลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 แผนพัฒนาดจิิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(๒๐ ป) 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ ๓  
(ป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

  แผนยุทธศาสตร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต ิ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตรแผนปฏบิัติการ 
ดิจิทัล ของสํานักงาน กสม. 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตร 
การ เสริมสร า งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่  ๑  พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ใ ห
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ ยกระดับ 
คุณภาพการใหบรกิารแก 
ประชาชนดวยเทคโนโลยี 
ดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและ
ติดตามใหทุกภาคสวนของ
สังคม เกิดการเคารพสิทธิ
มนุษยชนตามที่ ได รับรอง 
ตามรั ฐธรรมนูญแห งราช 
อาณาจักรไทย กฎหมายไทย 
และพั น ธะกรณี ระหว า ง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน 
ที่ไทยตองปฏิบัติตาม 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการใหบริการโครงสราง

พื้นฐานและความปลอดภัย

สารสนเทศ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตร 
การสรางความเปนธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรที่  ๒ อํานวย
ความสะดวกภาคธุรกิจไทย
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรที่  ๒ เนนการ
ดําเนินงานที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
ของภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยขับเคลื่อนและผลักดัน
อยางเปนระบบ เพื่อปองกัน
แ ล ะ แก ป ญ ห า ด า น สิ ท ธิ
มนุษยชน 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การปรับเปลี่ยน
สูสํานักงานดิจิทัล เพื่อการ
บริการและบูรณาการเชื่อมโยง
ขอมูลอยางมีธรรมมาภิบาล 
ทุกภาคสวน 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตร 
การสรางความเขมแข็งทาง 

 ยุทธศาสตรที ่๓ สรางสังคม
คุณภาพด วย เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  ผลักดัน
ใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูล

  ยุทธศาสตรที่  ๓  มุ งการ
ทํ า งานร วม กับ เครื อข า ย
ภายในประเทศพันธมิตรใน

 ยุทธศาสตรที่  ๓   ส ง เสริม 
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
พัฒนาศักยภาพเครือขายใหมี



 

๗๔ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 แผนพัฒนาดจิิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(๒๐ ป) 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ ๓  
(ป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

  แผนยุทธศาสตร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต ิ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตรแผนปฏบิัติการ 
ดิจิทัล ของสํานักงาน กสม. 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

เ ศ รษ ฐ กิ จแล ะแข ง ขั น ได 
อยางยั่งยืน 

ภาครัฐในทุกกระบวนการ
ทํางานของภาครัฐ 

เวทีระหวางประเทศเพื่อให
เกิดการสรางพลัง (Synergy) 
ในการทํางานรวมกัน 

 

ความรู  ความเขาใจสามารถ 
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตร 
ก า ร เติ บ โ ต ที่ เ ป นมิ ต รกั บ
สิ่ งแวดลอมเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรที ่๔ ปรับเปลีย่น 
ภาครัฐสู การเปนรัฐบาล
ดิจิทัล 

 

 ยุทธศาสตรที่  ๔ พัฒนา
กลไกการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล 

  ยุทธศาสตรที่  ๔ ส ง เสริม 
ความรูความเขาใจและสราง
ความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
ส ถ า น ก า ร ณ ด า น สิ ท ธิ
มนุษยชนในประเทศไทย 
รวมทั้งผลผลงานสําคัญของ 
กสม. ตอสาธารณชนอยาง
ถูกตองและทั่วถึง 

  

ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตร 
การเสริมสรางความมั่ นคง
แ ห ง ช า ติ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ประเทศสูความมั่ นคั่ งและ
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรที่  ๕  พัฒนา
กําลั ง คนใหพร อม เข า สู 
ยุ ค เศรษฐ กิจและสั งคม
ดิจิทัล 

   ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสราง 
และกระบวนการทํางานและ
การบริหารจัดการองคกร 
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่น
คุณธรรมและความโปรงใส 

  
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปองกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 ยุทธศาสตรที ่๖ สรางความ
เชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

      



 

๗๕ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 แผนพัฒนาดจิิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(๒๐ ป) 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ ๓  
(ป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

  แผนยุทธศาสตร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต ิ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตรแผนปฏบิัติการ 
ดิจิทัล ของสํานักงาน กสม. 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

ยุทธศาสตรที่ ๗ ยุทธศาสตร 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส  

         
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๘ ยุทธศาสตร 
ก า ร พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

         

ยุทธศาสตรที่ ๙  ยุทธศาสตร
การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

         

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ยุทธศาสตร
ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

         
         

 

 



 

๗๖ 
 

 

 

                                                 ภาพท่ี ๔ – ๕ แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวของ 



 

ภาคผนวก 

 

รายละเอียดแสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมายแผนงาน/โครงการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙  

 

 



๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙

โครงการที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เครือขายส่ือสาร สํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (รองรับ IPV6 , 

อุปกรณ ผังระบบ ฯลฯ)

๑. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบเครือขายใหใชงานได

อยางสะดวก รวดเร็ว 

๒. เพื่อทดแทนอุปกรณเดิม

ที่หมดอายุการใชงาน

บุคลากรภายใน 

สํานักงาน กสม.

รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน

0 0 2,000,000 0 2,000,000 - - - - - สดส.

โครงการที่ ๒ พัฒนาระบบพื้นฐานและ

บริหารจัดการระบบเครือขายสื่อสารสูภูมิภาค

๑. สนับสนุนการใหบริการ

เครือขายสูภูมิภาค 

๒. เพื่อการบริการประชาชน

เจาหนาที่ กสม. 

(ภูมิภาค) ประชาชน

รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน

0 0 2,000,000 0 2,000,000 - - - - - สสค. / สบก.

 สดส.

โครงการที่ ๓ สงเสริมการใชบริการ

คอมพิวเตอรเสมือน (G-Cloud ภาครัฐ ,ฯลฯ)

 เพ่ือบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ใหครอบคลุมทุกเครือขายบริการ

๑. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่

จัดเก็บขอมูลและเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย 

๒. เพื่อใหบริการประชาชน

  - เจาหนาที่ กสม.  

  - ประชาชน

รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน

0 0 0 15,000,000 0 - - - - - สดส.

โครงการที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเครือขาย

สารสนเทศ (VPN ,Backup)

๑. เพื่อใหสํานักงาน กสม. มี

ระบบเครือขายและระบบ

สารสนเทศและพื้นที่ในการ

จัดเก็บขอมูลใหมีความ

ปลอดภัยและเพียงพอ

 - เจาหนาที่ กสม. 

- ประชาชน

รอยละของ

ระบบมีความ

ปลอดภัย

0 0 0 0 10,000,000 - - - - - สดส.

โครงการที่  ๕ การบูรณาการและเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานภายในสํานักงาน BackOffice

 ที่มีอยูใหรองรับการปฏิบัติงานผานระยะไกล 

(Remoting System)  เชน ระบบ 

e-Samraban, e-Meeting ฯลฯ

๑. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน ระบบ

สารสนเทศสํานักงาน 

๒.พัฒนาระบบเพ่ือรองรับ

และสนับสนุนการทํางาน

ผานระบบดิจิทัล

เจาหนาที่ สํานักงาน

 กสม.

รอยละการ

เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การทํางาน

0 0 500,000 0 5,000,000 - - - - - สบก.  สดส.

ตัวชี้วัด งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

๑. เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ใหบริการ

โครงสราง

พื้นฐานและ

ความปลอดภัย

สารสนเทศ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตาราง แสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กลุมเปาหมายและแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙

ยุทศาสตร DIG แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย



๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙

ตัวชี้วัด งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตาราง แสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กลุมเปาหมายและแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙

ยุทศาสตร DIG แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย

โครงการที่ ๖ จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพ

อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

เพ่ิมประสิทธิภาพและ

ทดแทนอุปกรณ

เจาหนาที่และ

บุคลากร กสม.

รอยละของ

เครื่อง

คอมพิวเตอร

กับจํานวน

เจาหนาที่ สก

สม..

0 4,650,000 0 5,850,000 0 - - - - - สดส.

โครงการที่ ๗ การบํารุงรักษาระบบเครือขาย

และระบบสารสนเทศ

๑. ใหการใชงานระบบ

เครือขายสารสนเทศใหใช

งานไดอยางตอเนื่อง 

๒.เพื่อใหระบบสารสนเทศ

ของสํานักงาน กสม. ใชงาน

อยางตอเนื่อง

เจาหนาที่และ

บุคลากร กสม.

รอยละความ

สําเร็ขของ

การดําเนินงาน

4,150,000 4,150,000 4,650,000 4,650,000 5,650,000 - - - - - สดส.

4,150,000 8,800,000 9,150,000 25,500,000 24,650,000

โครงการที่ ๘ จัดทํารายการบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) ของสํานักงาน กสม.

เพ่ือเตรียมความพรอมกาวสู

สํานักงานดิจิทัลเพ่ือบริการ

ประชาชน

  - เจาหนาที่ กสม.  

  - ประชาชน

รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน

461,000 0 0 600,000 0 - - - - - สดส.

โครงการที่ ๙ การพัฒนาระบบพัฒนาระบบ

สานสนเทศและฐานขอมูลสิทธิมนุษยชน เพ่ือ

รองรับการใชงานดิจิทัลตามมาตรฐานระดับ

สากล (ประเทศไทย)

  เพ่ือใหบริการขอมูลแก

ประชาชน ดวยรูปแบบ

มาตรฐานสูระดับสากล

  - เจาหนาที่ กสม.  

  - ประชาชน

รอยละ

ความสําเร็จ

ของการจัดทํา

ระบบฯ

8,000,000 0 0 0 2,000,000 - - - - - สดส.

 ๒. การ

ปรับเปลี่ยนสู

สํานักงานดิจิทัล

เพื่อการบริการ

และบูรณาการ

เชื่อมโยงขอมูล

ขอมูลอยางมี     

     ธรรมาภิบาล

รวมยทุธศาสตรท์ ี๑



๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙

ตัวชี้วัด งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตาราง แสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กลุมเปาหมายและแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙

ยุทศาสตร DIG แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย

โครงการที่ ๑๐ พัฒนาระบบขอมูลเปด 

(Open Data ) ของสํานักงาน กสม.

 เพ่ือใหบริการขอมูลแก

ประชาชน

ประชาชน/ รอยละ

ความสําเร็จ

ของการจัดทํา

ระบบฯ

0 0 0 500,000 0   -   - - - - สดส.

โครงการที่ ๑๑ ระบบเชื่อมโยงการบูรณาการ

ขอมูลประชาชน (Citizen Data 

Integration) โดยใชเลข ๑๓ หลักเปนดัชนี

เพ่ือเชื่อมโยงบูรณาการเลข 

๑๓ หลักเปนดัชนี

ประชาชน รอยละ

ความสําเร็จ

ของการใช

ระบบ

0 0 500,000 0 0 - - - - - สดส.

โครงการที่ ๑๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

งานบริการดานสิทธิมนุษยชนโดยใช

ประโยชนจากบูรณาการฐานขอมูล

เพ่ือลดสําเนากระดาษ 

อํานวยความสะดวกให

ประชาชน

ประชาชน รอยละ

ความสําเร็จ

ของการเพ่ิม

ประสิทธิภาพฯ

0 0 0 2,000,000 1,000,000 - - - - - สดส. 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

โครงการที่ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบ

แผนงานและงบประมาณ /ระบบแผนงาน 

(ERPระบบพัสด)ุ  * ของบป พ.ศ. ๒๕๖๖

เพ่ือยกระดับการทํางานสู

สํานักงานดิจิทัล

เจาหนาที่ กสม. รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน

โคงการฯ

2,900,000 2,977,000 0 0 0 - - - - - สดส./ 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

โครงการที่ ๑๔ โครงการจัดทําคลังขอมูลดาน

สิทธิมนุษยชน

เพ่ือนําขอมูลขนาดใหญ 

สนับสนุนการตัดสินใจใน

ทํางานเชิงนโยบาย

เจาหนาที่/ประชาชน รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนิน

โครงการฯ

0 0 0 0 5,000,000 - - - - - สดส), 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

11,361,000 2,977,000 500,000 3,100,000 8,000,000

โครงการที่ ๑๕ โครงการพัฒนา

สถาปตยกรรมองคกร (EA)  ของสํานักงาน 

กสม.

เพ่ือยกระดับการทํางานสู

สํานักงานดิจิทัล

จํานวนผูเขา

เย่ียมชม

เว็บไซต

4,000,000 0 0 - - - - - สดส.รวมกับ

 หนวยงานที่

เกี่ยวของ

รวมยุทธศาสตรท่ี  ๒

๓.สงเสริม

พัฒนาบุคลากร

ทุกระดับและ

พัฒนาศักยภาพ

เครือขาย ใหมี



๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙

ตัวชี้วัด งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

ตาราง แสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กลุมเปาหมายและแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙

ยุทศาสตร DIG แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย

โครงการที่ ๑๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบเว็บไซต ของสํานักงาน กสม.

๑. เพื่อเปนเพ่ิมชองทางการ

สื่อสารองคกร 

๒.

ประชาชน รอยละของ

การเพ่ิม

ชองทาง

ประชาสัมพันธ

4,000,000 0 0 0 0 - - - - / สสค.รวมกับ 

สดส.

โครงการที่ ๑๖ โครงการสรางศูนยกลาง

ขอมูลขาวสาร แหลงเรียนรู เพ่ือสงเสริมสิทธิ

มนุษยชน (Portal Nhrc)

เพ่ือใหมีศูนยกลางขอมูล

ขาวสารดานสทิธิมนุษยชน

ประชาชน รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนิน

โครงการฯ

0 0 0 3,000,000 0 - - - - - สํานักง 

สงเสริม ฯ

โครงการที่ ๑๗ โครงการจัดทําขอมูลเพ่ือ

เขาถึงความตองการเชิงรุก ( การวิเคราะห

ขอมูลขนาดใหญ ) และใชการประกอบการ

ตัดสินใจของผูบริหาร

วิเคราะหความตองการของ

ประชาชนในเชิงรุกและ

ดําเนินการแกไข ปญหา  ได

ทันที

ประชาชน รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนิน

โครงการฯ

0 0 0 0 12,000,000 - - - - - หนวยงานที่

เกี่ยวของ

โครงการที่ ๑๘ จัดทําเอกสารหอจดหมายเหตุ

 เพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธองคกร 

ดวยอุปกรณเคล่ือนที่ (Internet of Things

 & Mobility)

บริการขอมูล ขาวสาร 

ใหกับประชาชน

รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนิน

โครงการฯ

0 0 0 1,000,000 1,000,000 - - - - - สสค.รวมกับ

 หนวยงานที่

เกี่ยวของ

4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 13,000,000รวมยุทธศาสตรที่ ๓

เครือขาย ใหมี

ความรู ความ

เขาใจสามารถใช

เทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน


