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เพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ใน
ระยะเวลาอีก 3 ปีข้างหน้า ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลของการดำเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการปกครองที่ผานมา ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต 
                 โดยแผนนี้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างมาตรฐาน
การให้บริการสารสนเทศภายในองค์กรเพื ่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเร่งพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริการตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกตลอดจนประชาชน
โดยทั่วไปได้อยางโปร่งใส รวดเร็ว และตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการปกคองเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนอง ต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของกรมการปกครองต่อไป 
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รัฐบาลได้กำหนดให้ประเทศเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ “Digital Economy” 
โดยมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580 
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของ
ประเทศที่ยั ่งยืน ตลอดจนการบริหารงานของภาครัฐให้เป็นองค์กรรัฐบาลดิจิทัล  ซึ่งกำหนดให้ทุก
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
ทัดเทียมประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โลกในยุคที่เทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
เข้าด้วยกันเสมือนเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลต่อการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมที่
ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารและการใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการ
ให้บริการของภาครัฐ 

กรมการปกครอง มีภารกิจหน้าที ่เกี ่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั ่นคง 
ภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน 
เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคม
อย่างยั่งยืน  

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2568) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลในปัจจุบัน ศึกษาทิศทาง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การจัดการ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการปกครอง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ “การบริหารและการบริการภาครัฐเพื่อประชาชนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล” และมีเป้าหมายอยู่ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ปรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล 
3. ก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้อย่างบูรณาการ 
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการกำกับดูแลการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล  
รายละเอียดเนื้อหาในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง พ.ศ.2566 -2568  

มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้แก่ 
แผนระดับ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนระดับ 2  
             2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   
             2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
             2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
             2.4 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ( 2566 – 2570 
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แผนระดับ 3  
             3.1 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
                    (พ.ศ.2561 – 2580) 
             3.2 (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570  
             3.3 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  
             3.4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
             3.5 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2566 – 2570  

ดังนั้นเพื่อให้ส่วนราชการภายในกรมการปกครองมีกรอบการพัฒนาที่ทันสมัย  มีแนวทางการ
ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามแผน 3 ระดับ ตลอดจนสภาวะแวดล้อมและแนวทางการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กรมการปกครองจึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๖8 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการพัฒนางานด้านดิจิทัลในภาพรวมของกรมการปกครอง 
โดยมุ้งเน้นให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยที่ได้มีการ
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สร้างกลไกให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
บูรณาการการ ทำงานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกประชารัฐในการเร่งการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพ่ือให้กรมการปกครองก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ พ.ศ.2566 – 2570 
“พื้นที่เข้มแข็ง ประชาชนผาสุกในสังคมที่มั่นคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” การไปสู่เป้าหมายขององค์กร
อย่างเป็นรูปธรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของ
กรมการปกครอง ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง ในฐานะเป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๔๖8 
ฉบับนี้ขึ้น โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทาง มาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทุกระดับ 
                                อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการจากทุก
หน่วยงานที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของ
กรมการปกครองจึงไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่จำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับการจัดทำภูมิทัศน์ดิจิทัล
ของไทยในระยะเวลา 20 ปี 
 



    
   แผนปฏิบัตกิารด้านดิจิทัลกรมการปกครอง (พ.ศ. 2566 - 2568) 
 

4 
 

 

 
ภูมิทัศน์ดิจิทลัของไทยในระยะเวลา 20 ปี 

 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับนี้มุ่งยกระดับด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการปกครอง
สู่เป้าหมายการให้บริการที่ตอบสนองประชาชน และ ลดความเหลื่อมล้ำ การเพ่ิมความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากร การสร้างความโปร่งใส ที่เน้นการเปิดเผย ข้อมูลแก่ประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอ
และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 

 
 
 
 

 

1.1 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕๖8 
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                   ความคาดหวังของกรมการปกครองในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือแผนปฏิบัติการ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน สนับสนุนผลักดันให้เกิดการบริหารงานและการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัลของกรมการปกครอง มุ ่งหวังให้กรมการปกครองปรับเปลี ่ยนเป็นองค์กรดิจ ิทัล (Digital 
Transformation) และสามารถเป็นผู้นำในการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรผ่านแพลตฟอร์มกลางดิจิทัล (Digital Platform)  การพัฒนาระบบเครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (Network Centric Operations) การส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาพรวมของกรมการปกครอง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI), ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology), การ
เชื ่อมต่อทุกสรรพสิ ่ง ( Internet of Things : IoT), เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื ่อนที ่เพื ่อการเชื ่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบทุกท่ีทุกเวลา (Mobile/Wearable Computing) เป็นต้น และการมีเทคโนโลยีเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้มทีักษะความสามารถด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 

1.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง พ.ศ. 2566 – 2568   
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1.3 แนวคิดการพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยนกรมการปกครองสู่องค์กรยุคดิจิทัล 
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ส่วนที่ 2  

สภาพทั่วไปและขอ้มูล

พื้นฐานกรมการปกครอง  
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2.1  บทบาทหน้าที่
ภารกิจ 

การแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

สำนักงานเลขานุการกรม  

กองการสื่อสาร  

กองการเจ้าหน้าที่   

กองคลัง 
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กองวิชาการและแผนงาน  

วิทยาลัยการปกครอง  

สำนักการสอบสวนและนิติการ  
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สำนักกิจการความม่ันคงภายใน  

สำนักบริหารการทะเบียน 
 

 

 

 

สำนักบริหารการปกครองท้องท่ี  
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สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน  

ที่ทำการปกครองจังหวัด  

ที่ทำการปกครองอำเภอ  

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอ  
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2.2 โครงสร้างการบริหารงานของกรมการปกครอง  
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2.3 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง 
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ส่วนที่ 3 
 

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ให้ดำเนินการ
ปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล โดยหัวข้อ ข. ด้านการให้บริการราชการแผ่นดิน บัญญัติให้  

(๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทำบริการ 
สาธารณะเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล 
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  

(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน  

(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอย่าง 
แท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธ์ิ
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที ่ถูกต้อง โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม ่ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครอง
ป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา  

(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปดิเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไก 
ในการป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน  
 

 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้มีแผน 3 ระดับ ประกอบด้วย 
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                            แผนระดับ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 
โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่  แผนระดับที ่ 2 และ 3 อย่างเป็นระบบ 
(ยุทธศาสตร์ชาติ สามารถใช้กับแผนระดับท่ี 1 เท่านั้น) 
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                 แผนระดับ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ให้บรรลุตาม 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบตัิในแผนระดับ 3  ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก ่ 
 
 
                      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  23 ประเด็น 
                      แผนปฏิรูปประเทศ  13 ประเด็น 
                      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 ยุทธศาสตร์ 
                      นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 16 นโยบาย  
 
 
 
 

        
 
              
                    แผนระดับ 3 หมายถึง แผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจส่วนราชการที่
สอดคล้อง สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 หรือจัดทำขึ้นตามกฎหมาย
กำหนด หรือจัดขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ 
ประกอบด้วย 
                      แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
                      แผนปฏิบัติราชการรายปี 
                      แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง 
                      แผนอ่ืน ๆ  
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วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 
 

   
3.1.1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
เน้นการบริหารจ ัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย เอกสาร อธิปไตย 
และความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
มุ่งเน้นการพัฒนา คน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ ่  ให ้ม ีความพร ้อม 

สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งส่วนราชการ เอกชน ประชาสังคม  
     1)  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี  

แผนระดับที่ ๑ 
 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  
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     2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ บูรณาการความร่วมมือความสามัคคีประชาชนภายในประเทศ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา  
     3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  กำหนดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของกรมการปกครอง เช่น ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารราชการทั ่วไป ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง โดยสนับสนุนการบูรณาการ
ใช้งาน ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนราชการภายใน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน  
การปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data), เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology), การเชื่อมต่อ (Internet of Things : IoT) 
เป็นต้น เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของกรมการ
ปกครอง  เป้าหมายสำคัญเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมการปกครองพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เสริมสร้าง  ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงของประเทศ  

 

 

3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาที่มุ ่งเน้นการยกระดับ
ศ ั ก ย ภ า พ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
หลากหลายม ิ ต ิ  บนพ ื ้ นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ ต่อยอด
อด ีต ปร ับป ัจจ ุบ ัน และสร ้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต การเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิต (Productivity) 
บนพื้นฐานของการพัฒนาและใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล  การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม พัฒนาคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนรัฐบาลให้ประเทศสร้างรายได้  
 
 
 
 



    
   แผนปฏิบัตกิารด้านดิจิทัลกรมการปกครอง (พ.ศ. 2566 - 2568) 
 

22 
 

     1)  เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
     2) ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้างความรู้และโอกาสใน
การเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบรนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยง
ด้านดิจิทัลที่เป็น มาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน  
     3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่าง
กรมการปกครองกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง 
ตลอดจนมีการบูรณาการการใช้งานทรัพยากรพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นร่วมกันบนพื้นฐานของ
ความปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่
การพ่ึงพาตนเอง และเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

 

 

 
 

 

 

3.1.3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เพื ่อปรับเปลี ่ยนภาครัฐที ่ยึดหลัก 
“ภ าคร ั ฐ ขอ งป ร ะช าช น  เ พ่ื อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาท ภารกิจ บทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือ
ในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปร ับว ัฒนธรรมการทำงานให้มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงาน
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
สิ้นเชิง และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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     1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส 
     2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น 
ทุกภารกิจ และภาครัฐมีความทันสมัย ตามหัวข้อ “องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสม  กับบริบท
การพัฒนาประเทศ” และ “พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย”               
     3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยถือหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” กำหนดให้กรมการปกครองปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ปรับปรุงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ กฎข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื ่องขอ ง
เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต  การประยุกต์ใช้
เครื่องมือนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัฒนาขีดความสามารถในภาพรวมของ
กรมการปกครอง  
 
 
 
 
 

                       

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็น
ส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติสู่
แผนระดับต่าง ๆ ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็น
ร่วม และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมาย
ของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เ ด ี ย ว ก ั น  โ ดยแผนแม ่ บ ทภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย 

          สถานการณ์และแนวโน้มที่เก่ียวข้องของแผนแม่บท  

          เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี   

           แนวทางการพัฒนา  

           แผนงาน/โครงการ ที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   
 

3.2 แผนระดับที่ 2 
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                             เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย การ
พัฒนาประเทศที่กำหนดหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม มีภาครัฐของ
ประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น  23 แผนแม่บท มีประเด็นที่เกี่ยวข้องตาม
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕๖8) จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 
                  3.2.1.1 ยุทธศาสตร์ประเด็นความม่ันคง 
                   กรอบแนวทางการดำเนินการหลักที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงได้กำหนดเอาไว้ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข”  
                   1) เป้าหมาย ที่ 1 ประชาชน อยู่ดี กินดี และมีความสุข    
                   2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ  
                       2.1) แนวทางการพัฒนาสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก
ความสามัคคี ความสำนึกรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ ้นกับประชาชนทุกหมู ่เหล่า 
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการ
พัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม  
                       2.2) เป้าหมายของแผนย่อย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความ
เข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา         

                  3.2.1.2 ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
                               เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาด
เหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูงตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็น
ประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐ
ของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”   
                               1) เป้าหมาย พัฒนาการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการ
ดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มี
ข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน   
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                               2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
                                   2.1 การพัฒนาบริการประชาชน  
                                         2.1.1) แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน มีการเชื ่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร แล ะ
หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ ของผู้รับบริการ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  
                                         2.1.2) เป ้าหมายของแผนย่อย การนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ 
                                   2.2 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ   
                                         2.1.1) แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ                                  
                                         2.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย เพิ ่มโอกาสในการแข่งขันและ
ประโยชน์ในการใช้ชีวิต ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                  3.2.1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
                               การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนา
ประเทศจากประเทศท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม                      
                               1) เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขัน ด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
                               2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
                                   2.1 ด้านสังคม  
                                         2.1.1) แนวทางการพัฒนา สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน ส่งเสริมองค์ความรู้
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล ตลอดจน
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล                                   
                                        2.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์
ความรู้พื้นฐานทางสังคมและองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ 
การปฏิรูประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูป
ประเทศ  ซ ึ ่ งต ้องดำเน ินการเพ ื ่ อบรรลุ
เป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่  
     ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคีปรองดองการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ความสมดุลระหว่างการพัฒนา ด้านวัตถุกับ
การพัฒนาด้านจิตใจ   

          สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ 
     ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน 
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

           รวมทั้งได้บัญญัติให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั ้นตอนการดำเนินการปฏิรูป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านต้องสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งต้ังเพ่ิมเติมคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ รวม 13 ด้าน 
             แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
                      1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การบริการภาครัฐมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มี
ความเป็นธรรม โปร่งใส/ตรวจสอบได้ เข้าถึงทุกกลุ ่มโดยเน้นการให้บริการตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ ระบบฐานข้อมูลมีมาตรฐาน บูรณาการ
การเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ดียิ่งขึ้น  
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลักดันให้องค์กรเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล 
ดิจ ิท ัล (Digital Government Transformation) พัฒนาระบบเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล เพื ่อรองรับการ
ให้บริการและความเป็นอยู่ของประชาชน มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ประชาชนขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

3.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง  
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การบริการประชาชน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเปิดให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  
  3) กิจกรรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
  4) เป้าหมายกิจกรรม การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ การนำ
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 

 
 

การกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้
ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือให้ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ได้กำหนดเป้าหมายหลักของ
การพัฒนาจำนวน 5 ประการ ได้แก่ 

1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 

ภายใต้บริบทโลกใหม่ 

เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา
ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใด
เรื่องหนี่ง ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา 
จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ หรือมุ่งหวังจะ ‘มี’ 
เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนา ที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  มี 6 หมุดหมาย  
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม มี 3 หมุดหมาย 
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 หมุดหมาย 
4. มิติปัจจัยผลัดดันการพลิกโฉมประเทศ มี 2 หมุดหมาย 

 
 

3.2.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(แผนระดับท่ี 2) 
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                โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง  พ.ศ. 2566 – 2568 
สอดคล้องกับ มิติที่ 4 : ปัจจัยผลัดดันการพลิกโฉมประเทศ  หมุดหมายที่ 12 และ หมุดหมายที่ 13 
                หมุดหมายที่ 12 ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่การขับเคลื่อนที่ใช้นวัตกรรมเป็น
ฐานมีหลายปัจจัยที่สนับสนุน ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบาทในการเรียนรู้
และเสริมสร้างสมรรถนะมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาและแพลตฟอร์มฝึกอบรมจำนวนมาก รวมถึงคนไทยมี
ความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นที่  เพื่อเพิ่มสมรรถนะ อย่างไรก็ตาม ยังขาดระบบฐานข้อมูล 
กำลังคนของประเทศและข้อมูลสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานของแต่ละอาชีพ กลยุทธ์ในการพัฒนา 
ได้แก่ 
               กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
                              กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะท่ีจำเป็นและ 
                                               เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
                              กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะท่ีจำเป็นเพื่อการประกอบ 
                                               อาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต 
               กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 
                              กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 เพ่ิมกำลังคนที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาภาคการผลิตเป้าหมาย 
                                               โดยสร้างกลไกระดับชาติเพื่อรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
                              กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้าง 
                                               และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและ 
                                               บริการการจัดการและการตลาด 
                หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน  ภาครัฐ
เป็นกลไกหลักในการดูแลประชาชนให้กินดีอยู่ดีและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีหน้าที่และ
บทบาทสำคัญในการให้บริการประชาชน และการนำนโยบายสาธารณะ แผนการพัฒนาประเทศ สู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ต้องปรับตัวให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ภาครัฐมีข้อจำกัดในหลายประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการตอบโจทย์ประชาชน 
โดยเฉพาะการที่โครงสร้างภาครัฐยังมีขนาดใหญ่หน่วยงานภาครัฐจำนวนมากที่มีการทำงานซ้ำซ้อนขาด
การบูรณาการการทำงานร่วมกัน การให้บริการของภาครัฐมักเกิดปัญหาความล่าช้า และการให้บริการ
ไม่ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง กระบวนการทำงานภาครัฐยังไม่สนับสนุนการทำงานรัฐบาลดิจิทัลแบบ
ครบวงจร ภาครัฐขาดการจัดเก็บและการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นระบบและบูรณาการ 
โดยเฉพาะการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐซึ่งปัจจัยสำคัญ อีกประการหนึ่งระบบการจ้างงานภาครัฐไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ 
ทั้งในมิติระบบการสรรหา ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
กำลังคนได้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์การพัฒนา  
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               กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
                              กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการ 
                              บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 
               กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ 
                              กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล  
                              กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล 
               กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้
มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ 
                              กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 

 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
“ประเทศไทยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
การโจมตีทางไซเบอร์ การยกระดับมาตรฐานรักษา
ความมั่ นคงปลอดภ ัย ไซ เบอร์  และลดการก่ อ
อาชญากรรมทางไซเบอร์” 
เป้าหมาย :  ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการป้องกัน

รับมือความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และ
อาชญากรรมไซเบอร์ 
กลยุทธ์    : กลยุทธ์หลักท่ี ๑  การปอ้งกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบ
ต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ 
               กลยุทธ์หลักที่ ๒ การเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา การใช้ไซเบอร์
เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ 
  
นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 15 การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 
“การยกระดับระบบงานข่าวกรองแห่งชาติในการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง เชิงยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว พร้อมทั้งขยายเครือข่ายเฝ้าระวังเพ่ือสนับสนุน งานขา่วกรอง และการวางระบบงานข่าวกรอง
เพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่สำคัญ” 
 

3.2.4 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
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เป้าหมาย    : การยกระดับระบบข่าวกรองแหง่ชาติ ในการเฝ้าระวัง ประเมิน ตอบสนอง และแจ้งเตือน  
สถานการณท์ี่มีความเสี่ยงอันจะนำไปสู่ภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ 
กลยุทธ์      : กลยุทธ์หลักท่ี ๒ การพัฒนาและขยายเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น นอกภาครัฐ 
                 ให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้านการขา่วกรอง 
                 กลยุทธ์หลักท่ี ๓ การเชื่อมโยง บูรณาการ และแจ้งเตือนข้อมูลด่านการข่าว เพ่ือรักษา 
                 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 16 การบูรณาการขอ้มูลด้านความมั่นคง 
“การจัดทำและเชื่อมโยงบัญชีข้อมูลด้านความม่ันคงขนาดใหญ่เชิงดิจิทัลให้สามารถนำไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ” 
เป้าหมาย : การมีฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน ที่เก่ียวขอ้งสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ด้านความมั่นคงสามารถนำไปสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือแกไ้ขป่ัญหาความมั่นคงระดับชาติ 
กลยุทธ์         : กลยุทธ์หลักที่ ๑  การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล ด้านความมั่นคงเพ่ือประกอบการ 
                                         ตัดสินใจเชิงนโยบาย 
                    กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 

 นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จัดทำโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลของประเทศ ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่
ย ั ่งย ืนโดยใช้ เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ที ่ม ีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อให้ประเทศมี
โครงสร้างพื ้นฐานด้านไอซีที โดยเฉพาะอย่างยิ ่งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) 
กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความรอบรู้  เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้
อย่างรู้เท่าทัน อุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพ่ิมข้ึน ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีโอกาสใน

3.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

3.3.1.1 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
            (พ.ศ. 2566 – 2580) 

3.3.1 แผนของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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การสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทั้งนี้  ได้ดำเนินการโดยยึดถือหลักการพื้นฐาน คือ ความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล  

         วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
                   ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน
มนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืนเป้าหมาย 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

                   เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรม 
                และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

                สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล 
                เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

                เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนิน 
                ชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

                ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
                และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มี 
                ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

                       เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
บรรลุผลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 

1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ  :  เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได ้ 
2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ขับเคลื่อน 
New  S-Curve เพ่ิมศักยภาพสร้างธุรกิจ เพ่ิมมูลค่า  
3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั ่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์ อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม  
4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส  

                                                         อำนวยความสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  
5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน  
6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัยเชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคง
ปลอดภัย  
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                 เป้าหมายหลักในการพัฒนาหรืออาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็น
กลไก ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้าและการบริการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์  ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ  
 

 

 

 
 

 

วิสัยทัศน์  “บริการภาครัฐ สะดวก โปร่งใส ทันสมัย  
ตอบโจทย์ประชาชน” 

โดยพระราชบ ัญญ ัต ิด ั งกล่ าวกำหนดให ้มี การจ ัดทำ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือกำหนดทิศทางการบริหารงาน 
ภาครัฐและการจัดทำบริการดิจิทัลสาธารณะ เพื่อเป็นกรอบ
การพัฒนาของประเทศสำหรับการเปลี่ยนผ่านภาครัฐเข้าสู่  
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกัน สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2566 – 2570 ขึน้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ 
และให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ  โดย
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570  

มีวัตถุประสงคห์ลัก 3 ประการ ได้แก่ 
 1. เพ่ือพัฒนาบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน พร้อมสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 2. เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ  
 3. เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญตัิ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และสร้างความต่อเนื่องในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย 
 
 

3.3.1.2 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
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                    มุ่งยกระดับภาครัฐไทยสู่เป้าหมายการให้บริการที่ตอบสนองประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ำ การเพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ การสร้างความโปร่งใส ที่เน้น
การเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน โดยไม่ต้องร้องขอและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างมูลค่าเพ่ิมอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุ่น          

               คล่องตัว และขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น 
                   นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลมีทิศทางที่ชัดเจนและเกิดขึ้นได้
จริงในเชิงปฏิบัติ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในด้านที่มุ่งเน้นสำคัญ ไว้ทั ้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ 
การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน สิ่งแวดล้อม การเกษตร 
การท่องเที่ยว การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แรงงาน การยุติธรรม และการมี
สว่นร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน 
 

 
 
 

  
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 
2570)  เป็นแผนที ่จัดทำขึ ้นเพื ่อให้ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจ และการติดตามการประเมินผลให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนด้านความมั ่นคงแห่งชาติ นโยบายของ 
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและบริบทที่เกี่ยวข้อง หน้าที่
และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาถึง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ 
สามารถสรุปได้ 4 ประการ  

 
 

3.3.2.1 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

 

3.3.2 แผนของกระทรวงมหาดไทย   
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    1) ด้านการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการเลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปกครองและการบริหาร หน่วยราชการส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการรักษาความม่ันคงของชาติ 
    2) ด้านเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชน ซึ่งจะต้องประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวง ทบวง
กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การคุ้มครองผู้เช่านา การพัฒนา
แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน เป็นต้น  
    ๓) ด้านสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น  

     4) ด้านการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุมชนการจัด
ที ่ด ินการให้บริการขั ้นพื ้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและการให้บริการ
สาธารณูปโภค ในเขตเมือง เป็นต้น 

   วิสัยทัศน์           “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน เข้มแข็ง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
 

โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย 

 

               อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 
   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การ

อำนวย ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน ทะเบียน
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ราษฎร ความมั ่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื ่นตามที่มีกฎหมาย
กำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
                ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน และพัฒนา   
                     เศรษฐกิจฐานราก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ให้เติบโต อย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

      เป้าหมาย 
           1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสังคมสงบสุข  
           2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง 
           3. ภูมภิาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับ การพัฒนาอย่างสมดุล            
           4. องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 

กระทรวงมหาดไทย จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิ การด ิจ ิท ั ลของ 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 สำหรับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช ้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี ้วัดและประเมินผลการดำเนินงานและ
บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วิสัยทัศน์ 
“เป็นกระทรวงชั้นนำที่มีศักยภาพในการประยุกต์และบริการ

ภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
เป้าหมาย  “ปี 2565 เป็นกระทรวงที่มีศักยภาพการบริการ 
และ การดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” 

 
 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration) 

         เป้าประสงค์: เพื่อการบูรณาการระบบงานฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
สำคัญให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกันลดความซ้ำซ้อนใน
การจัดหาและลงทุน  

         แผนงาน 1.1 การบูรณาการฐานข้อมูลหลักกระทรวงมหาดไทย  

3.3.2.2 แผนปฏิบัติการดิจทิัลของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5)  

 

 
 
 
 
-v’ 
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         แผนงาน 1.2 บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย     
         แผนงาน 1.3 การบูรณาการระบบ GIS  

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services)  
                     เป้าประสงค์: กระทรวงมหาดไทยมีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกบริการ  

                     แผนงาน 2.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน  
                     แผนงาน 2.2 การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations)  
                    เป้าประสงค์: มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพื่อการ
จัดการองค์กรอย่างครอบคลุม  
                    แผนงาน 3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื ่อการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การ
บัญชาการและบริหารความต่อเนื่อง  
                    แผนงาน 3.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล  
                    แผนงาน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง  
                    ประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation) 

         เป้าประสงค์: บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล  

         แผนงาน 4.1 กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด  
         แผนงาน 4.2 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         แผนงาน 4.3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วย  
                          เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 
❖ วิสัยทัศน์ (Vision)        

                    “พ้ืนที่เข้มแข็ง ประชาชนผาสุก ในสังคมที่มั่นคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”     
❖     ค่านิยม (Core Value)    

                     “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 
 
 
 

3.3.3 (ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2566 – 2570   

 
 
 
 
 
-v’ 
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❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
พ ัฒนาศ ั กยภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และอำนวยความเป็น
ธรรมให ้ส ั งคมสงบสุข
ประชาชนมีความผาสุก 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภ ัย  ในช ีวิต 
และทรัพย์สินและ
สังคมสงบสุข 

๑. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
    อันมีพระมหากษัตริย์ริทรงเป็นประมุข 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบ 
    เรียบร้อย และการรับมือภัยคุกคามทุก  
    รูปแบบ 
๓. พัฒนาระบบงานสอบสวนและการอำนวย 
    ความเป็นธรรมให้มีมาตรฐาน เป็นที่พ่ึงของ 
     ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ความมั่นคงภายใน  

ในระดับพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็งมีเอกภาพ 

 

การบริหารราชการ
ในระดับ พ้ืนที่มี

ความเขม้แข็งเปน็ 
ที่พ่ึงให้กับประชาชน 

๑. ส่งเสริมให้อำเภอเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อน 
    การบริหารราชการส่วนภมูิภาคท่ีมี 
    ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
๒. พัฒนากลไกฝ่ายปกครองในการรักษาความ 
    มั่นคงภายในมีประสิทธิภาพ สามารถลด 
    ความขัดแย้งและความไม่สงบเรียบร้อยใน 
    พ้ืนที ่
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง  
    เข้มแข็งพ่ึงตนเอง ตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
พัฒนาระบบบริการและ
ข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย   
มีคุณภาพเพ่ือความมั่นคง
และการพัฒนาประเทศ 

 
 

ระบบบริการและ
ฐานขอ้มูล มี

คุณภาพทันสมัย 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลให้มี 
    คุณภาพทันสมัยตอบสนองความต้องการ 
    ของประชาชน 
๒. ผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอกมีความ 
    พึงพอใจ และเชื่อมั่นในคุณภาพของการ 
    ให้บริการ 
๓. ยกระดับพัฒนาการให้บริการแบบดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
พัฒนาการบริหารองค์กร
และบุคลากรตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให้มีขีด

องค์กรสมรรถนะสูง 
ทันสมัย ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  
    โปร่งใส ทันสมัยและเป็นสากล 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพ 
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สมรรถนะสูง ทันสมัย
รองรับต่อความ
เปลี่ยนแปลง  

 

    สูงในการปฏิบัติราชการ พร้อมรับต่อการ 
    เปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี  
    พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 67 ก 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำ
บริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะ
ในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้อง และเชื ่อมโยงเข้า
ด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
    (1) การนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ 
     (2) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลที ่จำเป็นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื ่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานของ 
หน่วยงานของรัฐให้มี ความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมี
ความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพและนำไปสู ่การบริหารราชการและการบริการ
ประชาชนแบบบูรณาการรวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
     (3) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ
น่าเชื่อถือ 

3.4.1 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
-v’ 

3.4  กฎหมาย และมาตรฐานด้านการพัฒนา
ดิจิทัล 
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      (4) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบ
และช่องทางดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ 
และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ 
      (5) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด
ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล 
รวมทั้งพัฒนาให้มีกลไกการใช้ข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ 

 

 
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก 
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติ 
โดยให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร 
ไม่ว่าการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยนั้น ได้กระทำใน
หรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม อย่างไรก็ตามได้มีการ

ประกาศพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อการขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายฉบับข้างต้น ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้ตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มาตราทุกมาตราของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
จะมีผลบังคับใช้ 
 
         

ประกาศราชก ิจจาน ุ เบกษา เล ่ม 136 ตอนที ่  69 ก ว ันท ี ่  27 
พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานเอกชนต้องดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มี
ประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 
 

 

3.4.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 
 
 
-v’ 

3.4.3 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 
 
 
-v’ 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 46 ก/หน้า 1/10 กันยายน 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยหน่วยงานของ
รัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
   (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
   (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 
   (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการ
ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
   (4) มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน 

นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 
 
 

 

 

 

3.4.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

 
 
 
 
 
-v’ 
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ส่วนที่ 4  
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ

ด้านดิจิทลักรมการปกครอง   
(พ.ศ. 2566 – 2568) 
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                                             สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการสำรวจสภาพการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการปกครองในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิ่งสนับสนุนการทำงานด้านระบบสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

     4.1.1 ด้านการบริหารจัดการ 
   เพื่อให้การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการปกครอง
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 607/2561 เรื่อง 
แต่งตั้งผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมการปกครอง และคณะทำงานเทคโนโลยี
สารสนเทศประจำกรมการปกครอง โดยแต่งตั้งรองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  (Department Chief Information Officer : 
DCIO) ประจำกรมการปกครองโดยให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

4.1.1.1 บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการปกครอง การจัดทำแผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการปกครองให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการปกครองให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ 

4.1.1.2  กำกับดูแล ดำเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ และการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 

4.1.1.3  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมการปกครอง 

4.1.1.4  เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารและบริการของกรมการปกครอง 

4.1.1.5  กำกับ ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนดและการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

4.1.1.6  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(DCIO) ของกระทรวงและกรมต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน 

4.1.1.7  ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล 
4.1.1.8  เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1.1.9  กำกับ ดูแล และประสานงานในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 
4.1.1.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย 

 

4.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็น 
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    4.1.2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     กรมการปกครองได้ดำเนินการในเรื่องการวางแผน พัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางเครือข่ายใยแก้วนำแสงให้
ครอบคลุมทุกส่วนงานของกรมการปกครอง สำหรับรองรับการทำงานและภารกิจ  และการใช้งานระบบ
สารสนเทศ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบริหารและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพอันเป็นกลไกที่สำคัญที่จะนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพของการทำงาน และการบริการ
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการของกรมการปกครอง  รวมถึงเป็นเส้นทาง
สำหรับการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรและการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคลากรของกรมการปกครอง 
และการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
 
 
 

ลำดับ รายการ ขนาดช่องสัญญาณ 

1 กรมการปกครอง (คลองหลอด) WAN 200 Mbps 
2 กรมการปกครอง (วังไชยา)  WAN 500 Mbps 
3 กรมการปกครอง (วังสุนันทา) WAN 100 Mbps 
4 กรมการปกครอง (พหลโยธิน) WAN 100 Mbps 
5 กรมการปกครอง (คลอง6)  WAN 100 Mbps 
6 ศ ูนย ์ อำนวยการบร ิหา รจ ั งหวั ด

ชายแดนภาคใต้ยะลา 
FTTX500/100 Mbps 

7 อส.ชะอำ  FTTX500/100 Mbps 
8 อส.ท่าสาบ FTTX500/100 Mbps 
9 ที่ทำการปกครองอำเภอ 878 FTTX500/100 Mbps 
10 ที่ทำการปกครองจังหวัด 76 FTTX500/100 Mbps 
11 จำนวนจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย 

(DOPA_FREE_WIFI) 
878 จุด 
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         4.1.3 ด้านสิ่งสนับสนุนการทำงาน 
  การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในที่นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมเบื้องต้นของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่จำเป็น
ต่อการบริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร แต่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ตรวจสอบทางทะเบียนครุภัณฑ์และการจัดสรรงบประมาณ โดยผลการสำรวจพบว่ากรมการปกครอง 
(ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค) มีสถานภาพการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 4.1.4 ด้านระบบสารสนเทศ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการปกครองมีการปรับเปลี ่ยนเทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถใช้งานรวมกันได้
อย่างคุ้มค่า กรมการปกครองได้มอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองเป็นส่วนงาน
หลักท่ีทำหน้าที่สนับสนุนและประสานการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมการ
ปกครอง ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร การบริการ และสนับสนุนการทำงาน
ตามภารกิจ 
   4.1.4.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
       ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ประกอบด้วย 
 

ลำดับ รายการ จำนวน (เครื่อง) 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 750 8,690 
2 Notebook 95 1,342 
3 เครื่องสแกนเนอร์ 31 511 
4 เครื่องพิมพ์สี 5 812 
5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว - ดำ 351 3,389 
6 โปรเจคเตอร์ 10 112 
7 เครื่องสำรองไฟ 106 975 
8 เครื่องแฟกซ์มัลติฟังก์ชั่น 44 1,233 
9 เครื่องถ่ายเอกสาร 10 1,541 

10 กล่องถ่ายรูป/วีดีโอ 10 1,722 
11 อ่ืน ๆ 120 17,232 

 รวม 1,532 37,559 
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       1) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
           ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2531 โดยสำนักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ระดับกรม มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ทันกับความต้องการ กฎ ระเบียบ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว ปรับปรุงการเก็บข้อมูลบุคคลได้ถึงระดับต่ำกว่าสำนั ก/กอง 
5 ระดับ การใช้งานตามโครงสร้างตามมอบหมายงาน เพื่อให้สามารถใช้งานในการบริหารงานบุคคล
ให้แก่ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น URL: http://hr2.dopa.go.th/admin/index.html 

 

 
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

 

       2) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
      ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการปกครองได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบจากระบบงานเดิมเป็นระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ทุกสำนัก/กองภายใน
สามารถรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารกรมการปกครองในฐานะหน่วยรับผิดชอบการตรวจสอบติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของสำนัก /กองผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ได้
ส่งผลให้การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล URL: http://dopacrr.dopa.go.th/esar 
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 ระบบรายงานผลการปฏบิัติราชการ 

     3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
          ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Doc) คือ 
ระบบให้บริการรับส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการ และลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบ
หนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานฟังก์ชั่นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้อง 
ตามข้อ 6 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล ี ่ยนข ้อม ูลระหว ่างหน ่วยงานภาคร ัฐ ลดการใช ้กระดาษ ได ้อย ่างเต ็มร ูปแบบ  URL: 
http://edoc.dopa.go.th 
 
 

 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
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                          4) ระบบรับสมัครข้าราชการ พนักงานราชการ 
     เป็นระบบที ่พัฒนาขึ ้น เพื ่อช่วยในด้านการบริหารจัดการการรับสมัคร
ข้าราชการ พนักงานราชการใหม่ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ประกอบด้วย การเตรียมข้อมูล
การรับสมัคร การเปิดรับสมัคร การจัดห้องสอบ การประกาศผลสอบในแต่ละขั้นตอนการสอบ และการ
จัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ ในส่วนการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์รับข้าราชการ พนักงานราชการใหม่ 
ผู้สนใจสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของแต่ละตำแหน่งที่เปิดสอบ บันทึกข้อมูล
การสมัคร ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และผลการสมัครได ้ด ้วยตนเองผ ่านทางเว ็บไซต์  URL: 
http://job.dopa.go.th/DOPA.Register.Web 
 
 

 
ระบบรับสมัครข้าราชการ พนักงานราชการ 

   4.1.4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 
       1) เว็บไซต์กรมการปกครอง 
      เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมการปกครอง ตำแหน่งที่อยู่อย่างเป็นทางการ 
www.dopa.go.th นั้น ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอมาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
นับตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาและเปิดเว็บไซต ์

 

         
เว็บไซต์กรมการปกครอง 
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   2) ระบบกลางการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ Online กรมการปกครอง 
        กรมการปกครองให้ความสำคัญในการดำเนินการให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน ไม่ว่าจะอาชีพใด สถานะใด ก็จะได้รับ
บริการจากภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ กรมการปกครองจึงได้พัฒนา 
Platform กลางการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ online ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มความสามารถให้รองรับการ
ให้บริการที่มากขึ้นของทั้งหน่วยงานภายในกรมการปกครอง และหน่วยงานภายนอก ถือเป็นการ
ขับเคลื่อนการให้บริการแบบออนไลน์ (e-Service) ของภาครัฐ บนช่องทางเว็บไซต์ Dopa Citizen 
Services และ Mobile application ภายใต้แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen 
Portal Roadmap) ซึ่งรัฐบาลมีเจตนารมณ์ มุ่งผลักดันให้แผนนี้เป็นระบบกลางของประเทศ (Citizen Portal) 
ที่รวบรวมงานบริการภาครัฐไว้ในแหล่งเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อราชการ
ผ่านทางออนไลน์ และเป็นการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับ 10 flagships (ส่วนที่ 2 การยกระดับการบริการ
ประชาชนเพ่ือความยั่งยืน) ของกรมการปกครอง URL: https://citizenservice.dopa.go.th 

 

 
ระบบกลางการให้บริการภาครัฐผา่นระบบ Online กรมการปกครอง 

        3) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
      กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) 
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน แทนระบบเดิมที่
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องมาเผชิญหน้าแสดงตน เพ่ือยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ เป็นการ
สร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความสะดวก รวดเร็วผ่านช่ องทางดิจิทัล 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตน
ของระบบเดิมและเพ่ือสนับสนุนการบริการประชาชนภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะต้องปรับตัวและวิธีการ
เพ่ือตอบสนองงานบริการแนวใหม่ที่ไม่ต้องเผชิญหน้า หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
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ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

    4) ระบบ e-DOPA License 
        ระบบออนไลน์เกี่ยวกับงานอนุญาตของกรมการปกครองซึ่งประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ เช่น งานทะเบียนอาวุธปืน งานการพนัน งานโรงแรม 
งานขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานสมาคม มูลนิธิ งานเรี่ยไร งานสถานบริการ  
ระบบงานโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ระบบคำสั่งในระบบประกอบด้วยการจัดทำปรับปรุง ซ่อม 
บันทึก จำหน่าย และเพิกถอน 

 
ระบบ  e-DOPA License 

    5)  การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) 
    การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยอำนวยความสะดวก
ด้านการสัญจรข้ามแดนโดยการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนให้แก่ประชาชนไทยที่เดินทางเข้าออก
บริเวณพ้ืนที่ชายแดนตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักบริหารการทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
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ระบบการออกหนังสือผ่านแดน E-Border Pass 

      6) ระบบ Linkage Center 
    การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลประชาชนที่จัดเก็บระหว่างหน่วยงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน 
สนับสนุนการให้บริการประชาชน และกำหนดยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลาย ๆ 
มิติ โดยให้สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื ่อมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ข้อมูล (Gate Way) ตามท่ีส่วนราชการร้องขอ URL: https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th 

 
ระบบ Linkage Center 

      ๗) ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
           สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) ตามที่ส่วนราชการร้อง
ขอ เพื่อให้การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ประชาชนที่จัดเก็บ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
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      ๘) ระบบเบิกจ่ายงบประมาณกรมการปกครอง e-fms 
          ระบบรับและนำเงินส่งเงินและระบบงบประมาณ เมือบันทึกรายการ
ขอเบิกเข้าระบบแล้ว จะได้รับเลขที่เอกสารจากระบบทันที และหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการ
อนุมัติเอกสารขอเบิกและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย ทำให้มีระบบการบริหารงานด้าน การงบประมาณ 
บัญชี การเงิน การคลัง การรับจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบเดียวกัน ลดขั้นตอน ลดภาระของ
หน่วยงาน ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ระบบเบิกจา่ยงบประมาณกรมการปกครอง e-fms 

      ๙) ระบบ thaiqm 
          ฐานข้อมูลในระบบ Thai QM เป็นการดำเนินการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้จำกัดแค่มิติใดมิติหนึ่ง แต่ครอบคลุมความ
เดือดร้อนทุกเรื่อง เพื่อนำมาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และ กรรมการหมู่บ้าน ในฐานะทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง ไปขับเคลื่อนเพื่อหมู่บ้านของตนเอง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

 
ระบบ Thai QM 

 



    
   แผนปฏิบัตกิารด้านดิจิทัลกรมการปกครอง (พ.ศ. 2566 - 2568) 
 

52 
 

  4.1.5  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานและภารกิจกรมการปกครอง 
   1) จำนวนชุดข้อมูลตำบลประเทศไทย 
       เป ็นฐานข้อมูลเพื ่อการพัฒนาพื ้นที ่แบบบูรณาการ (DataBase) ที ่มี
ประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว และเป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Single opened-
data system) ให้ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกันหมวดหมู่ของเอกสารที่ให้บริการดาวน์โหลด URL: https://opendata_tst.dopa.go.th 
 

ลำดับ รายการ 
1 ข้อมูลที่ตั้งและสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 
2 ข้อมูลสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ 
3 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย 
4 ข้อมูลการบริหารงานปกครองและความม่ันคง 
5 ข้อมูลสาธารณสุข 
6 ข้อมูลด้านที่ดินและการผังเมือง 
7 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
9 ข้อมูลด้านเกษตรกรรม 

10 ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว 
11 ข้อมูลด้านสังคมและการศึกษา 

  

 
จำนวนชุดข้อมูลตำบลประเทศไทย 
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   2) ระบบการถ่ายทอดสด (DOPA Channel) 
       กรมการปกครองได้จัดให้มีการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ภายในองค์กรของ
กรมการปกครอง (DOPA Channel) ขึ ้น เพื ่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื ่อสารจากส่วนกลางและ
ถ่ายทอดข้อสั่งการจากการประชุมไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ การติดตามการ
มอบหมายนโยบายที่สำคัญ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรายงานข่าวภารกิจและความเคลื่อนไหว
ของหน่วยงานที่ทันต่อเหตุการปัจจุบัน ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของกรมการปกครอง ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ท่ัวประเทศ รวมถึงใช้สนับสนุนภารกิจหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับกรมการปกครอง 
และงานราชการในพ้ืนที ่URL: https://www.comdopa.com/dopachannel 
   ๓) ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (DOPA VCS) 
       กรมการปกครองได้มีระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ หรือ Video 
Conference System : VCS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารสองทางที่นิยมนำมาใช้สำหรับการสื่อสาร
ภายในองค์กร ระหว่างหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ห่างไกลกันหรือมีข้อจำกัดในการ
เดินทาง เป็นระบบที่ช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปเข้าร่วม
ประชุมโดยเฉพาะจังหวัดและอำเภอที่อยู่ห่างกันมากๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในพ้ืนที่
เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบในพ้ืนที่ได้ตลอดเวลา 
 
    
                  4.1.6 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
                   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT) ของการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการปกครอง เป็นการพิจารณาสภาวะแวดล้อม/ตัวแปร ทั้งภายนอกและ
ภายใน ซึ่งมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย นำมาสู่บทสรุป 
SWOT ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength)   จุดอ่อน (Weakness) 
• ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญดา้น IT 
• เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่นในการบริหาร

จัดการ 
• มีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน IT ที่ทันสมัยและ

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
• มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สำนักงานฯ ได้อย่างพอเพียง 
• มีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/นโยบาย/แผนงาน ที่
เกี่ยวข้องกับ IT เพื่อให้เกิดมาตรการในการ
ปฏิบัติงาน 

• ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแหล่ง หลายระบบ 
ไม่มีมาตรฐานข้อมูล ขาดการบูรณาการฐานข้อมูล 

• ข้อมูลในระบบขาดการปร ับปร ุงให ้เก ิดความ
ทันสมัย ทำให้การใช้งานระบบฐานข้อมูลไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

• มีฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครือข่ายหลายระบบ 
หลายร ุ ่น บางส ่วนในปัจจ ุบ ันใช ้งานได ้ไม ่ดี  
เท่าที่ควร การบำรุงรักษาไม่ครบถ้วน 

• ระบบ IT ยังไม่มีการรับรองตามมาตรฐานในด้าน
การบริหารจัดการ และมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในระดับสากล 
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• บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดี มีการเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

• มีระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ 

• มีระบบรักษาความปลอดภยัของฐานข้อมูลที่มี 
ประสิทธิภาพ 

• มีคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ดูแลโครงการดา้น IT 

• บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู ้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ทั้งหมด 

• บุคลากรด้าน IT มีจำนวนน้อย ขาดแรงจูงใจและ
ความก้าวหน้าไม่ชัดเจน เมื่อเทียบกับสายงานอื่น ๆ 
และไม่เพียงพอต่อปรมิาณงานและขาดความรู้
ความเข้าใจด้าน IT  

• สัดส่วนด้านงบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการ 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

• นโยบายรัฐบาลดิจิทัลสนับสนุนการนำเทคโนโลยี  
     ดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานภาครฐั 
• เทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคม

ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
• หน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการบูรณาการข้อมูล

เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองคก์รในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็น “เครือข่าย
สารสนเทศ” 

• การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีมสี่งผล
ให้ราคาอุปกรณ์ด้าน IT ลดลงอย่างรวดเร็ว เอื้อต่อ
การพัฒนาด้าน IT 

• การเข้ามาของเครือข่าย Gin ระบบ Cloud และ 
Big Data ทำให้มีนวัตกรรมและช่องทางใช้งาน
เพิ่มขึ้น 

 

• ขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
• ความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง  

กฎระเบียบไม่สอดคล้องในการนำไปสู่การปฏิบัติ 
• ภัยคุกคามจากการบุกรุกเข้าระบบมีมากขึ้น เช่น 

ไวรัสมัลแวร์ แรนซัมแวร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เป็นต้น 

• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที ่รวดเร็ว ทำให้มีการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT มีความเสี่ยง
และค่าใช้จ่ายสูง 

• การบังคับใช้กฎหมาย IT ที่ออกมาทำให้เกิดความ
ยุ่งยากในการให้บริการระบบงานต่าง ๆ 

• การใช้ Software ที่ไม่มลีิขลิทธิ์อาจทำให้เกิดการ
ฟ้องร้องเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 

             
               4.1.7 กรอบแนวคิด 
                        จากการทบทวนข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องและการวิเคราะห์  SWOT Analysis สามารถ
นำไปสู่การกำหนดกรอบความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง พ.ศ.๒๕๖6 
– ๒๕๖8 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕๖8 ต้องมีความ
สอดคล้องตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับกระทรวง 
โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง  

                      ๒) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านซอฟต์แวร์ที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้  
                      ๓) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล และ 
กำหนดแนวทางความก้าวหน้าในการรับราชการที่ชัดเจน  
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                      ๔) การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม  
และส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล  
                      5) การพิจารณาบรรจุข้าราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามความจำเป็นในตำแหนง่ที่
มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เพื่อให้สามารถการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน   
                      6) การพัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                      ๗) การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรและผลผลิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ลดความซ้ำซ้อนและมีความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน  
                     8) การพัฒนาระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations)  
                      9) การส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ 
ดำเนินงานในภาพรวมของกรมการปกครอง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data), เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud  Technology), การเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง (Internet of 
Things : IoT), เทคโนโลย ีอ ุปกรณ์ เคล ื ่อนท ี ่ เพ ื ่อการเช ื ่อมต ่ออ ินเทอร ์ เน ็ตแบบทุกท ี ่ท ุกเวลา 
(Mobile/Wearable Computing) เป็นต้น  
                      11) สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องมือด้าน IT ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
                      12) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานบนเครือข่ายและพัฒนาขีด
ความสามารถด้านไซเบอร์ในภาพรวมของกรมการปกครอง 
                      13) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศดิจิทัลร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก  
                       14) สนับสนุนให้มีการใช้งานโปรแกรมเปิด (Freeware) ที่ผ่านการรับรอง ความ
ปลอดภัยจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาโปรแกรม , ป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดทางลิขสิทธิ์และปิดช่องโหว่ของการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
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“การบริหารและการบริการภาครัฐเพื่อประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่องค์กร
ดิจิทัล” 

 
 
 
 
 

 
 
 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาบูรณาการระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนภารกิจขององค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

             ๔.  พัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันด้าน 
                  เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

4.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัลของกรมการปกครอง (พ.ศ. 2566 - 2568) 

 4.2.1 จุดยืน (Positioning) 

4.2.๒ วิสัยทัศน์ (Vision) 

4.2.3 พันธกิจ (Mission)  
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 ปี 2566 - 2568 “การบริหารและการบริการภาครัฐเพื่อประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล” 

๑.  โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล 

3.  พัฒนาระบบและบูรณาการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้พร้อมใช้งาน 
     ตลอดเวลา 
๔.  พัฒนาทักษะบุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมขีดสมรรถนะความสามารถใน 

     การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
๕.  พัฒนาทักษะบุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมขีดสมรรถนะความสามารถ 

     ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

4.2.4 เป้าหมาย (Goal)   

 

4.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
 



    
   แผนปฏิบัตกิารด้านดิจิทัลกรมการปกครอง (พ.ศ. 2566 - 2568) 
 

58 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านดิจิทลัของกรมการปกครอง  

พ.ศ. 2566 – 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่  

                    

                          พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงที่ทุกหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทุกที่ ทุกเวลา เช่น การใช้งานระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
(Cloud Computing)  โครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานสามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกหน่วยงาน และการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
การสำรองข้อมูล (Backup and Recovery) ที่ให้สามารถรองรับความต้องการในการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์   
                                                1. การบรูณาการระบบฐานข้อมูลที่สำคัญให้เป็นเอกภาพสามารถทำงานร่วมกันได้ 
                          อย่างเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน  
                                                2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ให้มี 
                          ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสารระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและเครื่องมือสื่อสาร 
                          ดิจิทัลที่สามารถใช้สื่อสารได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
กลยุทธ์ 
                                                ๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและ 
                          แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บูรณาการข้อมูลดิจิทัลจากแหล่งข้อมูลใน  
                          รูปแบบต่าง ๆ ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว 
                                                2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความ 
                          พร้อมในการใช้งานและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันและเสริมสร้างความม่ันคง 
                          ปลอดภยัทางไซเบอร์  
                                                3. พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีเถียรภาพและให้ครอบคลุมทั่วประเทศมี 
                          เสถียรภาพ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด  
                                                1. ร้อยละระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ 
                                                2. ร้อยละผู้ใช้งานระบบสื่อสารภายในองคก์รที่รองรับการทำงานดิจิทัล 
                                                3. ร้อยละของพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์   
                          อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางมาตรฐานสากล  
 

 

 

 

 

 

                    มุ่งเน้นให้บริการภาครัฐที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส ให้เป็นองค์กรของประชาชน เพื่อประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน ปรับวิธีการทำงานเป็น “การให้บริการที่ให้ความสำคัญกับ
ผู้รับบริการ” ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือเป็นการทำงานบนระบบดิจิทัล
ทั้งหมด สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ขับเคลื่อนโดยความต้องการของผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาส
ให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของผู้ให้บริการได้อย่างสะดวก  

เป้าประสงค์    
                    ๑. บริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกบริการ 
                    2. ปรับปรุงด้านบริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับ 
                        บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                    3. มีระบบคลังความรู้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าถึงได้โดยง่าย 
กลยุทธ์ 
                    ๑. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก เข้าถึงบริการได้ 
                        ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
                    2. พัฒนาช่องทางการให้บริการและระบบบริการประชาชนด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                    3. พัฒนาระบบคลังความรู้และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชนรับรู้ 
                        เข้าถึงได้โดยง่าย 
ตัวช้ีวัด 
                    ๑. จำนวนระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเข้าถึง และอำนวยความ 
                        สะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
                    2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกรมการปกครอง 
                    3. ร้อยละ 80 ของงานบริการให้บริการประชาชนด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม และของ 
                        ข้อมูลความรู้ที่ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์   
 

                 “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” หมายความว่ามาตรการหรือการดำเนินการ
ที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่อให้ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของกรมการปกครองมีความ
มั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ตลอดจนบุคลากรมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค์ 
                    ๑. ความม่ันคงปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ และความพร้อม 
                        ของเทคโนโลยีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
                    ๒. การพัฒนาความก้าวหน้าด้านไซเบอร์ของกรมการปกครองให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  
                    3. การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
กลยุทธ์ 
                    1.การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพ 
                       พร้อมใช้งาน เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ 
                    2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลและสถานที่สำรองข้อมูลฉุกเฉิน และการ 
                        ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังการบุกรุกระบบสารสนเทศ 
                    3. การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ทรัพยากร 
                        สารสนเทศภายในองค์กร และด้านความปลอดภัย (Security Awareness Training)  
                    4. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                        ของกรมการปกครอง (Security Operation center หรือ SOC) 
ตัวช้ีวัด 
                    ๑. ระดับความสำเร็จของการจัดให้มีมาตรฐานและข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ 
                        เพ่ือใช้เป็นแนวทางการเสริมสร้างการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ร้อยละ ๘๐  
                    ๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
                    ๓. ระดับความสำเร็จของการประเมินความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคง 
                        ปลอดภัยไซเบอร์ ร้อยละ ๗๐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทุกระดับ 
                    อย่างต่อเนื่อง                                                                           

                    เพื่อให้องค์กรมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่
สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัว
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์  
                    ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 
                        ดิจิทัลและมีค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ  
                    2. เพื่อให้มีระบบสื่อสารระหว่างบุคลากรในหน่วยและระหว่างอุปกรณ์/เครื่องมือดิจิทัล  
                        ที่สามารถใช้สื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
                    3. เพิม่บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอต่อปริมาณงานขององค์กรเพื่อเป็น 
                        กำลังสำคัญในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต 
                         

กลยุทธ์           
                    1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
                    2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กรที่รองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัล  
                    3. จัดทำหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล/จัดการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
                        ดิจิทัล/จัดทำสื่อสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
                    4. การจัดสรรบุคลากร สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความกาวหน้าในสายงานด้าน 
                        เทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด 
                    ๑. จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ 
                    2. จำนวนผู้ใช้งานระบบสื่อสารภายในองคก์รที่รองรับการทำงานของระบบดิจิทัล  
                    3. จำนวนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล / ร้อยละของจำนวน 
                        องค์ความรู้ที่เผยแพร่ / ร้อยละ 
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ส่วนที่  5 

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งกับแผนปฏิบตักิารฯ 
การนำไปดำเนินการและการติดตาม

ประเมินผล    
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            5.๑.๑ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมการปกครอง มีรองอธิบดี
กรมการปกครอง ฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ /ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(Department Chief Information Officer: DCIO) เป็นประธานกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้ 
            (๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
                 ของหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัล 
                 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
                 คอมพิวเตอร์  
            (๒) กำกับดูแล เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด 
                 กรมการปกครอง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐานเดียวกันในการ 
                 พิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
           (๓) บูรณาการด้านงบประมาณ และระบบงานที่มีอยู่เดิมและท่ีจะพัฒนาขึ้นในอนาคตให้ 
                สามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการ 
                ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง   
          (๔) ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยี 
               สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง และ 
               ผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  
          (5) ติดตามแผนงานและโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดหาระบบ 
               คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง และรายงานให้ 
               กระทรวงมหาดไทยทราบ 
          (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีอธิบดีกรมการปกครองและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ระดับสูงประจำกรมการปกครองมอบหมาย 
            5.๑.๒ คณะทำงานกลั ่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร มี
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองเป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยให้คณะทำงาน
ดังกล่าวมีหน้าที ่ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการเกี ่ยวกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร เพื ่อกลั ่นกรองคุณสมบัติเฉพาะของเครื ่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคาพื ้นฐานเกี ่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์
ของกรมการปกครอง เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนออธิบดีกรมการปกครองเพื ่ออนุมัติ
โครงการ ต่อไป  

 5.1  การบริหารจัดการ 
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โครงการรองรับแผนงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑  

 
 

ลำดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วย

รับผิดชอบ 
ตัวชีวัด เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

2566 2567 2568 
1 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน

และการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อทดแทน
ระบบเดิม 

8,600,200 8,600,200 8,600,200 สำนักบริหาร
การทะเบียน 

1. จำนวนฐานขอ้มูลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอื่นใช้
ร่วมกันได้  
2. จำนวนงานภาครฐัที่เชื่อมโยง
ระบบคอมพิวเตอรก์ับระบบ
ฐานขอ้มูลประชาชนกลาง 
3. จำนวนกระบวนงานภาครัฐที่ใช้
ข้อมูลบุคคลจาก Smart Card หรอื
ฐานขอ้มูลประชาชนกลาง 
(Linkage Center) เพือ่ยนียนัตัว
บุคคลและตรวจสอบคุณสมบุติผู้
ขอรับบรกิารแทนการขอ้สำเนา
เอกสาร 
4. จำนวนกระบวนงานที่ใช้บัตร
ประจำตัวประชาชนใบเดียวในการ
ขอรับบรกิาร 

การบูรณาการระบบฐานข้อมูล
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

ป รั บ ป ร ุ ง แ ล ะ พ ั ฒน า ร ะ บบ
ฐานข้อมูล เป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บูรณา
การข้อมูลดิจิทัลจากแหล่งข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ ภายในองค์กร
ให้เป็นหนึ่งเดียว 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตร
ประจำตัวประชาชน (Pre – Personalization) ทดแทน
ของเดิม 

31,475,120 - - สำนักบริหาร
การทะเบียน 

- จำนวนบัตรประจำตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่
ประชาชนนำไปใช้ในการยืนยันตัว
บุคคล ขอร ับบร ิการต ่าง ๆ จาก
ภาคร ั ฐและภาคเอกชนตามที่
กฎหมายกำหนด 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 5.2  รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง  พ.ศ.2566 - 2568 
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3 โครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชน ด้าน
การทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 

640,068,900 717,684,400 717,684,400 สำนักบริหาร
การทะเบียน 

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู้มารับบริการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

4 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อบริการประชาชนด้าน
ทะเบียน 

186,180,000 186,180,000 186,180,000 สำนักบริหาร
การทะเบียน 

- ร ้ อ ย ล ะ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนผู้มารับบริการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

1. ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพรอ้มในการใช
งานและใชงานได้อย่างตอ่เนื่อง 
ป้องกันและเสรมิสร้างความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์
2. พัฒนาอนิเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงให้มีเถียรภาพและให้
ครอบคลุมทั่วประเทศมี
เสถียรภาพ เพื่อสนับสนนุ การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารในพื้นทีอ่ับสัญญาณ (Mobile 
Unit) 

153,000 292,000 292,000 สำนักบริหาร
การทะเบียน 

-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้
มารับบริการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
มีเถียรภาพและให้ครอบคลุมทั่ว
ประ เทศม ี เ สถ ี ย รภาพ  เพื่ อ
สนับสนุน การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 โครงการการจ ัดเก ็บทะเบ ียนบ ้าน (ท.ร .14) ฉบับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร 
(Digital Image Files) 

2,172,800 10,000,000 10,000,000 สำนักบริหาร
การทะเบียน 

- จำนวนทะเทียนบ้านที่จัดเก็บได้
ในรูปแบบ Digital  Image Files 

การบูรณาการระบบฐานข้อมลู
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูล เป็นศนูยก์ลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) บูรณาการขอ้มูลดจิิทัลจาก
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แหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดยีว 
2.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

7 โครงการตรวจตดิตามและประเมนิผลการจดัทำระบบการ
ให้บริการ ประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน 

299,600 570,000 570,000 สำนักบริหาร
การทะเบียน 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบการให้บร ิการ ประชาชน
ทางด้านการทะเบียนและบัตร 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ปร ั บป ร ุ ง แ ล ะ พ ัฒน า ร ะ บบ
ฐานข้อมูล เป็นศูนย์กลางในการ
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ฐ า น ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) บูรณาการข้อมูลดิจิทัลจาก
แหล่งข ้อม ูลในร ูปแบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว 
 

8 โครงการจัดทำขอ้มูลภมูิสารสนเทศขัน้พื้นฐานหลัก ชัน้
ข้อมูลแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน มาตราส่วน 1 :  
4,000 

701,541,434 - - สำนักบริหาร
การปกครอง

ท้องที ่

1. การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ 
สืบค้น และแก้ไขข้อมูลแนวเขตการ
ปกครองระดับหมู่บ้าน ของ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธภิาพ 
 

การบูรณาการระบบฐานข้อมลู
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

1. ปรับปรุงและพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล เป็นศนูยก์ลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) บูรณาการขอ้มูลดจิิทัลจาก
แหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดยีว 
2.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพรอ้มในการใช
งานและใชงานได้อย่างตอ่เนื่อง 
ป้องกันและเสรมิสร้างความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

9 โครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิ
สารสนเทศ 
(GIS) มาตราส่วน 1: 50,000 หรือมาตราส่วนทีล่ะเอียด
กว่า 

815,000 - - สำนักบริหาร
การปกครอง

ท้องที ่

- ร้อยละความถูกต้อง และข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน 
 

การบูรณาการระบบฐานขอ้มูล
ที่สำคัญให้เป็นเอกภาพ
สามารถทำงานร่วมกนัได้อย่าง

1. ปรับปรุงและพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล เป็นศนูยก์ลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
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เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

Data) บูรณาการขอ้มูลดจิิทัลจาก
แหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดยีว 
2.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพรอ้มในการใช
งานและใชงานได้อย่างตอ่เนื่อง 
ป้องกันและเสรมิสร้างความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

10 โครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบการ
ปกครองท้องที่ 

10,000,000 - - สำนักบริหาร
การปกครอง

ท้องที ่

-ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ระบบข ้อม ู ลการปกครองท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ 

การบูรณาการระบบฐานข้อมลู
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

1. ปรับปรุงและพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล เป็นศนูยก์ลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) บูรณาการขอ้มูลดจิิทัลจาก
แหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดยีว 
2.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพรอ้มในการใช
งานและใชงานได้อย่างตอ่เนื่อง 
ป้องกันและเสรมิสร้างความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

11 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงสำหรับให้บริการประชาชนและการปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 954 แห่ง  

๑๗,๔๐๔,๒๙๙ ๑๗,๔๐๔,๒๙๙ ๑๗,๔๐๔,๒๙๙ ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

1. ร้อยละของพื้นที่ที่สามารถเข้าถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครื่อง
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่
สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยความพึงพอใจในการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเชื่อมโยงเครอืข่ายให้
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่ให้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครือ่งมอืสือ่สารดจิิทลัที่
สามารถใชสื่อสารได้ สะดวก 
รวดเรว็ และปลอดภยั 

พัฒนาอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงให้
มีเสถยีรภาพและให้ครอบคลุมทัว่
ประเทศมีเสถียรภาพ เพือ่
สนับสนุน การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

12 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงสำหรับการปฏิบัติราชการในส่วนกลาง 

๑,๔๐๐,๔๐๐ ๑,๔๐๐,๔๐๐ ๑,๔๐๐,๔๐๐ ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

1.ร้อยละผู้ใช้งานระบบสื่อสาร
ภายในองค์กรที่รองรับการทำงาน
ดิจิทัล 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเชื่อมโยงเครอืข่ายให้
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่ให้มี

พัฒนาอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงให้
มีเถยีรภาพและให้ครอบคลุมทัว่
ประเทศมีเสถียรภาพ เพือ่
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บริหารงาน
ปกครอง 

2.ร้อยละของพื้นที่ที่สามารถเข้าถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครื่อง
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่
สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครือ่งมอืสือ่สารดจิิทลัที่
สามารถใชสื่อสารได้ สะดวก 
รวดเรว็ และปลอดภยั 

สนับสนุน การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

13 โครงการจ ัดหาเคร ื ่ องคอมพ ิว เตอร ์และอ ุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทดแทน ของกรมการปกครอง (สำหรับส่วน
ภูมิภาค) ระยะที่ ๓ 

- ๔๒,๑๗๒,๐๐๐ - ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

- จำนวนเครื ่องคอมพิวเตอร ์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของกรมการปกครอง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

14 บำรุงรักษาระบบ รับ - ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

96,000 96,000 96,000 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

 

-ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ใช้
ระบบ 

การบูรณาการระบบฐานข้อมลู
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูล เป็นศนูยก์ลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) บูรณาการขอ้มูลดจิิทัลจาก
แหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดยีว 
2.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพรอ้มในการใช
งานและใชงานได้อย่างตอ่เนื่อง 
ป้องกันและเสรมิสร้างความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

15 บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื ่อการบริหารงาน
ปกครอง (District Office Database System – DODS) 

120,000 120,000 120,000 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

 

1.ระด ับความสำ เร ็ จของการ
เสริมสร้างบทบาทในการบูรณาการ
งานในระดับพ้ืนที่ 
2.ร้อยละระบบฐานขอ้มลูที่สามารถ
เชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน 

1.การบูรณาการระบบ
ฐานขอ้มูลที่สำคัญให้เป็น
เอกภาพสามารถทำงาน
ร่วมกันไดอ้ย่างเป็นเอกภาพ
ลดความซ้ำซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงและพฒันาระบบฐานขอ้มลู 
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
ฐานขอ้มูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) บูรณาการขอ้มูล
ดิจิทัลจากแหล่งข้อมูลในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่ง
เดียว 
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16 บำรุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารงาน
อาสารักษาดินแดน (อส.) 

86,320 86,320 86,320 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ใช้
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการ
บร ิหารงานอาสาร ักษาดินแดน 
(อส.) 

การบูรณาการระบบฐานข้อมลู
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

ปร ั บป ร ุ ง แ ล ะ พ ัฒน า ร ะ บบ
ฐานข้อมูล เป็นศูนย์กลางในการ
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ฐ า น ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) บูรณาการข้อมูลดิจิทัลจาก
แหล่งข ้อม ูลในร ูปแบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว 

17 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจา่ยเงินเพิม่พิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ 
(จพง.ปค.) 

- 250,000 50,000 กองการ
เจ้าหน้าที ่

-ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
และปร ับปรุงโปรแกรมเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ 
(เจ้าพนักงานปกครอง) 

การบูรณาการระบบฐานข้อมลู
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูล เป็นศนูยก์ลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) บูรณาการขอ้มูลดจิิทัลจาก
แหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดยีว 

18 โครงการระบบประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภททั่วไปและ ประเภทวิชาการ) 

500,000 50,000 200,000 กองการ
เจ้าหน้าที ่

-ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ใช้
ระบบประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 

การบูรณาการระบบฐานข้อมลู
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

19 โครงการระบบรับสมัครสอบบุคคลภายนอก 500,000 50,000 200,000 กองการ
เจ้าหน้าที ่

-ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ใช้
ระบบรับสมัครสอบบุคคลภายนอก 

การบูรณาการระบบฐานข้อมลู
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

20 การปรับปรุงและพัฒนาระบบวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ 
VHF/FM 

- ๒๑,๓๗๘,๕๐๐ ๒๑,๓๗๘,๕๐๐ กองการสือ่สาร -ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบสื่อสารของกรมการปกครอง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่

1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 



    
   แผนปฏิบัตกิารด้านดิจิทัลกรมการปกครอง (พ.ศ. 2566 - 2568) 
 

71 
 

สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

2.พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง
ให้มีเถียรภาพและให้ครอบคลุม
ท ั ่วประเทศมีเสถียรภาพ เพื่อ
สนับสนุน การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

21 การปร ั บปร ุ ง และพ ัฒนาระบบการออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์ DOPA Channel 

๑,๗๔๐,๐๐๐ ๖,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ กองการสือ่สาร จำนวนการผลิตวดีิทัศน์เพือ่
เผยแพร่โครงการสำคัญของ
กรมการปกครอง (10 Flagships 
for DOPA New Normal 2022) 
ผ่านสถานีโทรทัศนก์รมการ
ปกครอง (DOPA Channel) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
2.พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้มีเถียรภาพและให้ครอบคลุม
ท ั ่วประเทศมีเสถียรภาพ เพื่อ
สนับสนุน การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

22 การเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและภาพผ่าน
โครงข่าย ATM-FR หรือ IP-VPN หรือ IP-MPLS 

๖๓,๗๒๐,๐๐๐ ๖๓,๗๒๐,๐๐๐ ๖๓,๗๒๐,๐๐๐ กองการสือ่สาร 1.ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบสื่อสาร 
 2 . ร ะ ด ั บค ว าม พ ึ ง พอ ใจขอ ง
ผู้ใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลและ
ภาพผ่านโครงข่าย ATM-FR หรือ 
IP-VPN หรือ IP-MPLS 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
มีเถียรภาพและให้ครอบคลุมทั่ว
ประ เทศม ี เ สถ ี ย รภาพ  เพื่ อ
สนับสนุน การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

23 การปรับปรุงและพัฒนาระบบ DOPA VCS - - 20,000,000 กองการสือ่สาร -ร ้อยละของความสำเร ็จในการ
สนับสนุนการจัดประชุมวิด ิท ัศน์
ทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(DOPA VCS) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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24 การปรับปรงุระบบเสาอากาศวิทยุคมนาคมประจำสถานี
วิทยุคมนาคมอำเภอ 

- ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ กองการสือ่สาร -ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง
ระบบเสาอากาศว ิทย ุคมนาคม
ประจำสถานีวิทยุคมนาคมอำเภอ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื ่อสารได ้ สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
มีเถียรภาพและให้ครอบคลุมทั่ว
ประ เทศม ี เ สถ ี ย รภาพ  เพื่ อ
สนับสนุน การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

25 จัดหารถยนต์ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร - ๕,๖๒๒,๐๐๐ ๔,๔๙๙.๖๐๐ กองการสือ่สาร 1.จำนวนรถยนต์ในการจัดหาเพื่อ
ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร 
2.ระดับความสำเร็จของการซ่อม
บำร ุงระบบสื ่อสารของกรมการ
ปกครอง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื่อสารสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 

26 จัดหารถยนต์ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กองการสือ่สาร -จำนวนถยนต์เพื ่อใช้ในการซ่อม
บำรุงระบบสื่อสาร  

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื่อสารสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 

27 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร ็วสูงประเภทองค์กรพร้อมระบบรักษาความ
ปลอดภัยสำหรับให้บริการประชาชนและการปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 954 แห่ง 

36,748,080 36,748,080 36,748,080 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบสื่อสาร 
2 . ร ะ ด ั บ ค ว าม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู ้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื่อสารสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
มีเถียรภาพและให้ครอบคลุมทั่ว
ประ เทศม ี เ สถ ี ย รภาพ  เพื่ อ
สนับสนุน การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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28 โครงการจ ัดหาเคร ื ่ องคอมพ ิว เตอร ์และอ ุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทดแทน ของ ปค. (สำหรับส่วนภูมิภาค) 
ระยะที่ 2 

83,475,000 - - ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-จำนวนเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์และ
อ ุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ท ี ่จ ัดหาใน
โครงการ เพื่อการ-ปฏิบัติงานของบุ
คลการกรมการปกครอง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายให้
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่  ให ้มี
ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
และเครื ่องมือสื ่อสารดิจิทัลที่
สามารถใชสื่อสารสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช
งานและใชงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 

29 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเพื่อการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลกลางของ ปค. 

15,140,500 - - ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

1. จำนวนเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายจัดหาในโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

การบูรณาการระบบฐานข้อมลู
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ เ ป ็ น เ อกภาพ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

1. ปรับปรุงและพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล เป็นศนูยก์ลางในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) บูรณาการขอ้มูลดจิิทัลจาก
แหล่งข้อมูลในรูปแบบ 
ต่างๆ ภายในองคก์รให้เป็นหนึ่ง
เดียว 
2. ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความพรอ้มในการใช
งานและใชงานได้อย่างตอ่เนื่อง 
ป้องกันและเสรมิสร้างความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

 
โครงการรองรับแผนงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  

 

ลำดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วย 

รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

2566 2567 2568 
1 โครงการพัฒนาระบบการติดตามคำขอสถานะคนต่าง

ด ้ าว เข ้ า เม ืองโดยชอบด ้วยกฎหมาย (E-Tracking 
System) 

- 
 

- - สํานักกิจการ
ความมั่นคง

ภายใน 

1. จำนวนระบบติดตามคำขอ
สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดย
ชอบด้วยกฎหมาย (E-Tracking 
System) 

1. บริการภาคประชาชนด้วย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุก
บริการ 
2. ปรับปรุงด้านบริการดิจทิัล
ให้มีประสิทธภิาพ ประชาชน

1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบรกิาร
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวก รวดเรว็ เข้าถึงบรกิารได้
ง่าย 



    
   แผนปฏิบัตกิารด้านดิจิทัลกรมการปกครอง (พ.ศ. 2566 - 2568) 
 

74 
 

2. จำนวนคำขอสถานะคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองโดยชอบดว้ย
กฎหมาย 
 

ได้รับความสะดวกในการรับ
บริการผ่านดิจทิัลแพลตฟอร์ม 

2. พัฒนาชอ่งทางการให้บรกิาร
และระบบบริการประชาชนด้วย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

2 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล (DOPA-Digital ID)   

325,120,000 32,512,000 32,512,000 สำนักบริหาร
การทะเบียน 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) 

1. บริการภาคประชาชนด้วย
ระบบเทคโนโลย ี ด ิ จ ิ ท ั ลที่
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่และทุก
บริการ 
2. ปรับปรุงด้านบริการดิจิทัล
ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชน
ได้ร ับความสะดวกในการรับ
บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวก รวดเร็วเข้าถึงบริการได้
ง่าย  
2. พัฒนาช่องทางการให้บริการ
และระบบบริการประชาชนด้วย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

3 โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน ตาม
แนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

27,000,000 37,000,000 38,500,000 กองวชิาการและ
แผนงาน 

1 . ร ะ ด ั บ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง
หน่วยงานบร ิการประชาชนใน
สังกัดกรมการปกครองที่ไดร้ับการ
ร ับรองมาตรฐานศูนย ์ราชการ
สะดวก (GECC) 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู ้มา
รับบริการ 

1. บริการภาคประชาชนด้วย
ระบบเทคโนโลย ี ด ิ จ ิ ท ั ลที่
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่และทุก
บริการ 
2. ปรับปรุงด้านบริการดิจิทัล
ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชน
ได้ร ับความสะดวกในการรับ
บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการได้
ง่าย    
2. พัฒนาช่องทางการให้บริการ
และระบบบริการประชาชนด้วย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อร ักษา
ความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน 

74,105,000 269,419,700 - สำนักสอบสวน
และนิตกิาร 

-จำนวนระบบการให้บรกิารดา้น
เทคโนโลยีดิจทิัลทีเ่พื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยและบริการ
ประชาชน  

1. บริการภาคประชาชนด้วย
ระบบเทคโนโลย ี ด ิ จ ิ ท ั ลที่
ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่และทุก
บริการ 
2. ปรับปรุงด้านบริการดิจิทัล
ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชน
ได้ร ับความสะดวกในการรับ
บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
3. มีระบบคลังความรู้สำหรับ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชน
รับรู้เข้าถึงได้โดยง่าย 

1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการได้
ง่าย  
2. พัฒนาช่องทางการให้บริการ
และระบบบริการประชาชนด้วย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
3. พัฒนาระบบคลังความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
เพื ่อให้ประชาชนรับรู ้เข้าถึงได้
โดยง่าย 

5 โครงการระบบการให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านระบบ
อัตโนมัติ (Chatbot)   

- 3,695,000 - ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

-ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ร ะ บบก า ร ให ้ บ ร ิ ก า ร ข ้ อ มู ล

1. บริการภาคประชาชนด้วย
ระบบเทคโนโลย ี ด ิ จ ิ ท ั ลที่

1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
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บริหารงาน
ปกครอง 

ประชาชนผ่านระบบอัตโนม ัติ  
(Chatbot) 

ครอบคล ุมท ุกพ ื ้นท ี ่และทุก
บริการ 
2. ปรับปรุงด้านบริการดิจิทัล
ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชน
ได้ร ับความสะดวกในการรับ
บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
3. มีระบบคลังความรู้สำหรับ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชน
รับรู้เข้าถึงได้โดยง่าย 
 

สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการได้
ง่าย  
2. พัฒนาช่องทางการให้บริการ
และระบบบริการประชาชนด้วย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
3. พัฒนาระบบคลังความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
เพื ่อให้ประชาชนรับรู ้เข้าถึงได้
โดยง่าย 

6 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื ่อการ
บริหารงานปกครอง (Data Consolidation) 

26,000,000 26,000,000 26,000,000 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-จำนวนระบบการให้บร ิการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเข้าถึง 
และอำนวยความสะดวกให ้กับ
ป ร ะ ช าชน ได ้ อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร็ ว 
ตรวจสอบได้ 

ปรับปรุงด้านบริการดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการรับบริการ
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 

ปร ับปร ุง/พัฒนาด้านบร ิการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการได้
ง่าย  

7 โครงการพัฒนาระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื ่อการ
บริหาร (Business Intelligence) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-ระดับความสำเรจ็ในการพฒันา
ระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพือ่
การบริหาร (Business 
Intelligence) 

บริการภาคประชาชนด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุก
พื้นที่และทุกบริการ 

ปร ับปร ุง/พัฒนาด้านบร ิการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวก เข ้าถ ึงบร ิการได ้ง ่าย 
สะดวก และรวดเร็ว 

8 โครงการพัฒนา Platform กลางการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบ Online ของ ปค. ระยะที่ 2 

9,000,000 - - ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-ร้อยละความสำเร็จในการ
ให้บริการประชาชน 

1.  บริการภาคประชาชนด้วย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุก
บริการ 
2.  ปรับปรุงด้านบริการดิจทิัล
ให้มีประสิทธภิาพ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการรับ
บริการผ่านดิจทิัลแพลตฟอร์ม 
3. มีระบบคลังความรู้สำหรับ
เผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้ประชาชน
รับรู้เข้าถึงได้โดยง่าย 

1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการได้
ง่าย  
2. พัฒนาช่องทางการให้บริการ
และระบบบริการประชาชนด้วย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
3. พัฒนาระบบคลังความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
เพื ่อให้ประชาชนรับรู ้เข้าถึงได้
โดยง่าย 

9 โครงการพ ัฒนาระบบลายม ือซ ื ่ อด ิจ ิท ัล  (Digital 
Signature) และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e- Signature) 
ของ ปค. 

- 9,000,000 - ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

1.จำนวนระบบในการพัฒนา 
2.ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
ตามโครงการ 

ปรับปรุงด้านบริการดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ

1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
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บริหารงาน
ปกครอง 

3.ร้อยละกระบวนการในการทำงาน
เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน 

ความสะดวกในการรับบริการ
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 

สะดวก เข ้าถ ึงบร ิการได ้ง ่าย 
สะดวก และรวดเร็ว 
2. พัฒนาช่องทางการให้บริการ
และระบบบริการประชาชนด้วย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 

โครงการรองรับแผนงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ลำดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วย 

รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

2566 2567 2568 
๑ โครงการเช่าระบบศูนย์ปฏิบัต ิการด้านความมั ่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operations Center : 
SOC) 

- 158,060,000 158,060,000 สำนักบริหาร
การทะเบียน 

1.ระดับความสำเรจ็ของการ
บริหารจัดการความเสีย่งตาม
มาตรฐานความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ 
2.ระดับความสำเรจ็ในการ
ยกระดับความเชือ่มั่นและสร้าง
ความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 

1. ความมัน่คงปลอดภยัของ
โครงสร้างพืน้ฐานสำคัญทาง
สารสนเทศ และความพรอ้ม
ของเทคโนโลยีระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัทางไซ
เบอร ์
2. การพฒันาความก้าวหน้า
ด้านไซเบอรข์องกรมการ
ปกครองให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
การสร้างความตระหนักรู้ด้าน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร ์

1. บำรุงรกัษาระบบ
คอมพิวเตอร์แมข่่าย/อุปกรณ์
อย่างตอ่เนื่อง ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ลดความเสีย่ง
ป้องกันความเสียหายของ
ระบบงานและขอ้มูลสารสนเทศ 
2. การพฒันา/ปรับปรุงระบบ
สำรองข้อมูล สถานที่สำรอง
ข้อมูลฉุกเฉนิ ปรับปรุงระบบเฝ้า
ระวังการบุกรกุระบบสารสนเทศ 
3. การฝกึอบรมเพื่อสร้างความ
ตระหนกัด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศภายในองค์กร ด้าน
ความปลอดภยั (Security 
Awareness Training) 

2 บำร ุงร ักษาระบบอ ุปกรณ ์สน ับสน ุนห ้องแม ่ข ่ าย
คอมพิวเตอร์ 

240,000 240,000 240,000 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-ระดับความสำเร็จในการบริหาร
จ ัดการความเส ี ่ ย งของระบบ
สารสนเทศในด้านระบบร ักษา
ความปลอดภัยและการสำรอง
ข้อมูล 

1. ความมัน่คงปลอดภยัของ
โครงสร้างพืน้ฐานสำคัญทาง
สารสนเทศ ความพรอ้มของ
เทคโนโลยีระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัทางไซ
เบอร ์

1. บำรุงรกัษาระบบ
คอมพิวเตอร์แมข่่ายและอุปกรณ์
อย่างตอ่เนื่อง ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพื่อลดความเสีย่ง
และป้องกันความเสยีหายของ
ระบบงานและขอ้มูลสารสนเทศ 
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2. การพฒันาความก้าวหน้า
ด้านไซเบอร์ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
การสร้างความตระหนักรู้ด้าน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร ์
3. การสร้างความตระหนักรู้
ด้านการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์
 

2.การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สำรองข้อมูลและสถานที่สำรอง
ข้อมูลฉุกเฉนิ และการปรับปรุง
ระบบเฝ้าระวังการบุกรุกระบบ
สารสนเทศ 
 

3 บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล
กลางกรมการปกครอง 

120,000 120,000 120,000 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-ระดับความสำเร็จในการร ักษา
ระบบ และอุปกรณ์ร ักษาความ
ปลอดภ ัยของฐานข้อม ูลกลาง
กรมการปกครอง 

1. การพฒันาความก้าวหน้า
ด้านไซเบอรข์องกรมการ
ปกครองให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
การสร้างความตระหนักรู้ด้าน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร ์
2. การสร้างความตระหนักรู้
ด้านการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

1.การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สำรองข้อมูล สถานที่สำรอง
ข้อมูลฉุกเฉนิ และการปรับปรุง
ระบบเฝ้าระวังการบุกรุกระบบ
สารสนเทศ 
2.การฝกึอบรมเพือ่สร้างความ
ตระหนกัด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศภายในองค์กร ด้าน
ความปลอดภยั (Security 
Awareness Training)  

 

โครงการรองรับแผนงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ลำดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วย 

รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ กลยุทธ ์2566 2567 2568 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื ่อใช้ในภารกิจด้านการ
ปกครอง (Data Science) 

5,557,200 5,557,200 5,557,200 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-จำนวนบุคลากรในสังกัดได้รับการ
ถ ่ายทอดความร ู ้ฝ ึกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้
ในภารกิจด้านการปกครอง  

เพื่อพัฒนาบุคลากรทกุระดับให้
มีความสามารถในการประยกุต์ใช้
งานเทคโนโลยีดจิิทัลและมี
ค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยี
อย่างมีวิจารณญาณ 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรในสังกัด
กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 

5,000,000 5,00,000 5,000,000 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-จำนวนของบุคลากรทีเ่ข้ารับการ
อบรม มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม ่

เพือ่พัฒนาบุคลากรทกุระดับให้
มีความสามารถในการ
ประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและมีค่านิยมในการใช้
งานเทคโนโลยอีย่างมี
วิจารณญาณ 

1. พัฒนาบุคลากรทกุระดับให้มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยีดจิิทัลและค่านิยม
ในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณ 
2. จัดทำหลกัสูตรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล/จัดการฝก 
อบรมเพื่อใหความรดู้าน
เทคโนโลยีดิจทิัล/จดัทำสือ่
สำหรับถ่ายทอดองคความรู ้

3 โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- 500,000 - สำนักบริหาร
การทะเบียน 

-จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เพื่อพัฒนาบุคลากรทกุระดับให้
มีความสามารถในการ
ประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและมีค่านิยมในการใช้
งานเทคโนโลยอีย่างมี
วิจารณญาณ 

1.การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.จัดทำหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล/จัดการฝกอบรมเพื ่อให
ความรู ด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล/
จัดทำสื ่อสำหรับถ่ายทอดองค
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

4 โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5,000,000 5,00,000 5,000,000 ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารงาน
ปกครอง 

-จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เพื่อพัฒนาบุคลากรทกุระดับให้
มีความสามารถในการ
ประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและมีค่านิยมในการใช้
งานเทคโนโลยอีย่างมี
วิจารณญาณ 

1.การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.จัดทำหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล/จัดการฝกอบรมเพื ่อให
ความรู ด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล/
จัดทำสื ่อสำหรับถ่ายทอดองค
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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             ความหมาย “ระบบคอมพิวเตอร์” คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กำหนดว่า 
“โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ หรือโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
ครอบคลุมถึง “การจัดซื ้อ การจ้าง การจ้างที ่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการเช่า
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ ระบบต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่ส่วน
ราชการส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม) 
กำหนด”  

 

 

 

 5.3  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง  
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                     การนำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลกรมการปกครอง พ.ศ. 2566 – 2568 ไปสู่การปฏิบัติ
นับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือกลไกที่สำคัญ
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดำเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะต้องผลักดันให้มี
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะ
นำแผนงานโครงการต่าง ๆ ไปดำเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถ
ประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้งจะต้องมีการระดมสรรพกำลัง
แสวงหาการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนรวม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้กำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่
การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้  
                     1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติ โดยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจใน 
กระบวนการจัดทำแผน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ 
เข้าใจทิศทางการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ 
ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู ้ให้กับผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้เกิดความรู ้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อม
รับผิดชอบ ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 
 

 5.4 การนำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลกรมการปกครองไปสู่การปฏิบัติ 
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                        1.1 ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความสำคัญ มีความเข้าใจ และผลักดันให้มีการ ดำเนินงาน
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  
                        1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานให้
ทราบเกี ่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ื อ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
                        1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ โดยมีการกำกับดูแล การติดตามผล รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ที่กำหนดไว้  
                        1.4 จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/
โครงการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลักสำคัญ รวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
                        1.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพ่ือกระตุ้น และขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์  

                     2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการให้
เชื่อมโยง ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
มากขึ้นเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย  
                          2.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์  
                          2.2 สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้มีความเชื ่อมโยง
สอดคล้องกันในระดับหน่วยงาน  
                          2.3 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผน/โครงการให้ชัดเจน โดย
จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ  
                          2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดำเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ำเสมอว่า
สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

                     3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จ
ของแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาใน
การประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐาน
เดียวกัน และเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตรากำลังและแผน
งบประมาณอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ โดย  
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                     3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการ โดยให้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก  
                     3.2 นำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทำแผนงาน/โครงการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
                     3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที ่ดำเนินการช้ากว่ากำหนด และ
ตรวจสอบคุณภาพและการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ  
                     3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
การกำหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
                     3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล ให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน ตรงกับ
ความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผู้บริหาร  
                     3.6 กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน หรือราย
ไตรมาส พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงาน/ผู ้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน  
                     3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหาร บุคลากร
ในสังกัดกรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

                  การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความก้าวหน้า ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การ
ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ จน
ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้อาศัยหลักการ PDCA กล่าวคือมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ หรือแผนงาน/โครงการ (Plan) แล้วนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีการติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่ (Check) 
และหากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแผน (Action) ปรากฏ
ตามแผนภาพต่อไปนี้ 

 5.5 การติดตามประเมินผล 
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โดยมีกลไกสำคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ  

1. การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสำคัญ  
รูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รายไตรมาสและรายปี เสนอผู้บริหาร  

2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยดำเนินงาน (Outcome) เพ่ือให้ทราบถึงผลการ 
ดำเนินงาน ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือสรุปเสนอไปยังผู้บริหาร สำหรับใช้เป็น 
ข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน  

3. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดเม่ือสิ้นสุด 
ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน 
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                  การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบให้มี
ความทันสมัยปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ Plan-Do-Check-Act  (PDCA)  คือ วงจรบริหารงานคุณภาพ เป็น
กระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง (Continuous improvement) จุดเด่นคือเป็นกระบวนการที ่ทำซ้ำได้เร ื ่อย ๆ จน
กลายเป็น วงจร (Cycle) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 

P- PLAN การวางแผน  : กำหนดนโยบายและวิธีการในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ระบบความมั่นคงปลอดภัย  
D - DO การลงมือปฏิบัติตามแผน : กระบวนการในการนำเอาแผนงานที ่ได้
วางแผนไว้แล้วไป ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผน  
C - CHECK การตรวจสอบและทบทวนผล : ตรวจสอบผลของการดำเนินงานว่า
เป็นไปตามแผนงาน มากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดและความ

ต้องการด้านระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จากนั้นนำมาทบทวนถึงสิ่งที่ขาดไปหรือ
บกพร่องอยู่หรือสิ่งที่ยังให้ ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผนงาน  
A -  ACT การแก้ไขปรับปรุง : นำเอาผลของการตรวจสอบและการทบทวนกระบวนการมาปรับปรุง แก้ไข และ 
              หากกระบวนนี้ได้ผลก็ให้ดำเนินการบำรุงรักษาให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น 
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