แผนปฏิบัติการ

สานักงานพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของ สพธอ.

1

ยุทธศาสตร์ชาติ

20

ยุทธศาสตร์ที่

สพธอ.

“…เป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์โดย
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่ อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันกับสถานการณ์
โลก…”

ช่วย Transform
Digitalize

บนพื้ นฐานของข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
(ม.5(1), (2), (9))

digital services
(ม. 5(4), (5), (6), (7))

ภาครัฐ (ม.5(3))

with

ETDA

เศรษฐกิจ

มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

พั นธกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม พั ฒนา
และ กากับดูแล

DIGITAL

6

การปรับสมดุลและพั ฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น

ขับเคลื่อน
แผนธุรกรรม

GO

ยุทธศาสตร์ท่ี

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ปี

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
หน้าที่ของ

2

digital Services
e-Commerce

+

1.

2.
3.

กากับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล เพื่ อสร้างความน่าเชื่อถือ

รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่ อผลักดันการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการและเชื่อมโยง

สนับสนุนการ
เติบโตของ
e-Commerce

โดยการสร้างความเชื่อมั่น
(ม.5(3), (8))

สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้าน digital
ให้ชุมชน และประชาชน
(ม.5(8), (10))

สังคม Digital citizens
2

กลยุทธ์
สพธอ.

เป้าหมาย
สพธอ.

พั นธกิจ
สพธอ.

วิสัยทัศน์
สพธอ.

(ร่าง) แผน
ธุรกรรมฯ

แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ความสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับชาติ กับ แผนปฏิบต
ั ิการ ระยะ 5 ปี ของ สพธอ. (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น (รายได้ประชาชาติ | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

การกระจายรายได้)

ประเด็นที่ 7 โครงสร้าง
พื้ นฐานระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล (แผนย่อยโครงสร้าง

ประเด็นที่ 22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
(แผนย่อยการพั ฒนากฎหมาย)

พื้ นฐานด้านดิจิทัล)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ผลักดันให้เกิดโครงสร้าง
พื้ นฐานดิจิทล
ั ที่จาเป็น
เพื่ อรองรับการทาธุรกรรมฯ

พั ฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์
เพื่ อสร้างความเชื่อมั่นและ
อานวยความสะดวก

เป้าหมาย : ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความต้ อ งการ

และให้ บ ริ ก ารอย่ า งสะดวกรวดเร็ ว โปร่ ง ใส (ผ่านการนาเทคโนโลยีดจ
ิ ิทัลมาประยุกต์ใช้)
(ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ | ความพึ งพอใจของประชาชนต่อบริการภาครัฐ)

ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ยกระดับระบบการบริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
ให้ได้มาตรฐาน

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพั ฒนา
นวัตกรรม (แผนย่อยการวิจัย
และพั ฒนานวัตกรรมฯ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก
ความพร้อมด้านกาลังคน
(Manpower) และบริหาร
จัดการข้อมูลฯ

“เป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันกับสถานการณ์โลก…”
กากับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล
เพื่ อสร้างความน่าเชื่อถือรองรับการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

Digital Standard Landscape
Digital ID Ecosystem
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการมีส่วน
ร่วมในการกากับดูแลตาม
มาตรฐานและกฎเกณฑ์ฯ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

Government e-Service
Informed Digital Citizens

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ร่วมมือกับทุกภาคส่ วน เพื่ อผลักดันการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการและเชื่อมโยง

Foresight
กลยุทธ์ที่ 3 เป็นศู นย์กลาง
ข้อมูลเพื่ อสนับสนุนการกาหนด
นโยบายและทิศทางประเทศ

Data Utilization

กลยุทธ์ที่ 4 กระบวนงาน
ภายในและบุคลากร/
เป็นต้นแบบด้านดิจิทัล
3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

หน่วย : บาท

ภาพรวมงบประมาณโครงการ/กิจกรรมสาคัญ สพธอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1
2
3
4
5

กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ
คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETCs)
โครงการพั ฒนากฎหมาย
และกลไกกากับดูแลธุรกิจ
ดิจิทัล (DSG)
โครงการพั ฒนาบริการ
โครงสร้างพื้ นฐานและความ
มั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
(DGP)

กิจกรรมสนับสนุนและให้บริการ
โครงสร้างพื้ นฐานสาคัญเพื่ อเปลี่ยน
ผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

กิจกรรมการขยายผล
และเพิ่ มประสิทธิภาพ
ระบบ Smart Office
เพื่ อสนับสนุนการทา Digital
Transformation (SMO)
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพั ฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(Excellence Center: EC)

วงเงินงบประมาณ

47.00 ลบ.

วงเงินงบประมาณ

41.6313 ลบ.

วงเงินงบประมาณ

300.00 ลบ.

วงเงินงบประมาณ

17.9857 ลบ.

วงเงินงบประมาณ

35.6511 ลบ.

เป็น

Engine ขับเคลื่อนภารกิจ คธอ.

และอีคอมเมิเรล็
์ซก
ของประเทศ
ในการพั ฒนาธุรกรรมทางอิ
ทรอนิกส์
และอีคอมเมิร์ซของประเทศ

มีกฎ กติกา ที่ทาให้เกิดผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
มีมาตรฐาน แนวปฏิบัติหรือคู่มือทีม
่ ีลักษณะ
เป็นเหมือน Soft Law ที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการกากับดูแล

1

2

3

มี Trust Services การวิจัยและ
ให้บริการโครงสร้างพื้ นฐานสาคัญและ
Cybersecurity การเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์
เพิ่ มขีดความสามารถในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพและขยายผลการใช้งาน

4

ระบบไปยังหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน

มองไกล เห็นชัด พั ฒนาคน
Think Tank
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

•
•

Digital Service

ภาครัฐ – มีบริการโครงสร้างพื้ นฐาน
ที่น่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัย

สิ่งส่งมอบหลักที่สาคัญ

5

•

แผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมฯ ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570)
บริการรับเรื่องร้องเรียน เพื่ อติดตาม ดูแล
และสร้างความเชื่อมั่น & คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ธุรกรรมฯ
ร่างกฎหมาย คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี ที่
เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service หรือ
หลักเกณฑ์ที่มีการทบทวน /มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital
Service

• ระบบต้นแบบสาหรับจัดการเอกสารที่ต้อง
เก็บแบบ Paperless ที่มีมาตรฐานพร้อมให้
หน่วยงานนาไปปรับใช้
• บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับ
บริการออนไลน์ภาครัฐ และจัดการ
เหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับ
โครงสร้างพื้ นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(CII)
• มีบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมใน
เครือข่ายเพื่ อสนับสนุนการใช้งานระบบงาน
Smart Office แบบ Open Source
• รายงานผลการวิเคราะห์ทเี่ กีย
่ วข้องกับการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์/ระบบสาหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลมหัต (Big Data)
• หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน
กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) และเทคโนโลยี
ดิจิทัล กับผู้ประกอบธุรกิจบริการดิจิทล
ั ให้
สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย
5

1
เป็น

กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETCs)
Engine ขับเคลื่อนภารกิจ คธอ.

ในการพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และอีคอมเมิร์ซของประเทศ
4 โปรแกรม

วงเงินงบประมาณ

47.00 ล้านบาท

1. จัดทาและสื่อสาร แผนเกี่ยวกับ
ธุรกรรมฯ
10.79
ล้านบาท

7.41
ล้านบาท

ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รบ
ั
ประเทศสามารถบูรณาการทางานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน

7.28
ล้านบาท

ตัวชี้วัด/สิ่งส่งมอบสาคัญ
▪

แผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมฯ ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570) 1 ฉบับ

▪

รายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์เพื่ อประกอบการกาหนด
นโยบาย และ/หรือ เสนอแนะ
การพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับ

▪

ชุดข้อมูลดัชนีวัดระดับความสาเร็จด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่
สามารถเทียบเคียงกับ Global Index 2 ชุดข้อมูล

▪

บริการรับเรื่องร้องเรียน มีความพึ งพอใจผู้ใช้บริการ
ที่มีการติดต่อขอรับบริการผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาออนไลน์ 1212 OCC ร้อยละ 80

ระยะเวลาการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565

21.51
ล้านบาท

แผนธุรกรรมฯ และแผนพั ฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐานด้านมาตรฐาน

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2565)

ศึกษา พั ฒนา และทดสอบโมเดลในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม และจัดทาคู่มือในการใช้โมเดล

3. ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจ
การทางานของ คธอ.
่ มั่น
4. ติดตาม ดูแล และสร้างความเชือ
& คุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมฯ
▪
▪
▪

บริการรับเรือ
่ งร้องเรียน Online Complaint Center โดยผนวกการนา
เทคโนโลยีมาใช้งานร่วม เช่น AI Text to speech หรือ Voice recognition
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กรณีกากับ
ดูแลโดยภาครัฐ เช่น Blacklist Seller ระบบ Escrow Payment เพื่ อรองรับ
การคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สารวจความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการที่มีการติดต่อขอรับบริการผ่านศูนย์รบ
ั เรื่อง
ร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC
6
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โครงการพั ฒนากฎหมาย
และกลไกกากับดูแลธุรกิจดิจิทัล
(Digital Service Governance)

มีกฎ กติกา ที่ทาให้เกิดผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
มีมาตรฐาน แนวปฏิบัติหรือคู่มือที่มีลักษณะ
เป็นเหมือน Soft Law ที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการกากับดูแล

Digital Service

ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รบ
ั
ประเทศมีกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ทจ
ี่ าเป็นทีเ่ ป็นแนวปฏิบัตท
ิ ี่
ดีต่างๆ สาหรับธุรกิจดิจิทัลและบริการเกีย
่ วกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) และมีกรอบในการพั ฒนาและ
กากับดูแลตนเองของผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการธุรกิจและ
บริการดังกล่าวให้มีความน่าเชือ
่ ถือ มีความยืดหยุ่น ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเกิดขึน
้ ของนวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องตาม
กฎหมายทีก
่ าหนด และเกิดการนาไปใช้งานจริง

28.80
ล้านบาท

6.11
ล้านบาท

ตัวชี้วัด/สิ่งส่งมอบสาคัญ
▪
▪
▪

ร่างกฎหมาย คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service หรือหลักเกณฑ์
ที่มีการทบทวน อย่างน้อย 2 เรื่อง
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ล้านบาท
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service 2 เรื่อง
มีกระบวนการติดตามดูแลผู้ประกอบการภายใต้การกากับดูแล
1 กระบวนการ
ระยะเวลาการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565

6.71

วงเงินงบประมาณ

41.6313 ล้านบาท
1. การพั ฒนากฎหมายและมาตรฐานรองรับ
การกากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
▪

มีกลไก Regulatory Sandbox ในการพั ฒนาและปรับปรุง
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Digital Service

▪

มีศูนย์กฎหมายเพื่ อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัล

2. การพั ฒนากลไกด้านการกากับดูแลและ
การตรวจประเมินรับรองความสอดคล้องตาม
เกณฑ์และมาตรฐานสาหรับธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service)
ที่มีความสาคัญ

3. พั ฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับ
ดูแลธุรกิจดิจิทัล
7
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ภาครัฐ – มีบริการโครงสร้างพื้ นฐานทีน
่ ่าเชือ
่ ถือ
และมั่นคงปลอดภัย มี Trust Services ให้บริการโครงสร้างพื้ นฐานสาคัญ
และ การเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ Cybersecurity

22.23
ล้านบาท
22.28
ล้านบาท

ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รบ
ั
โครงสร้างพื้ นฐานที่เอื้ออานวยต่อการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่นา่ เชื่อถือ
(Secure Environment)
▪ ผ่านกระบวนการของการยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
▪ การสร้างเอกสารอิเล็กทอรนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (e-Document + e-Signature)
▪ การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพั ฒนาระบบที่รองรับโครงสร้างข้อมูลที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
▪ การทางานให้มีความมั่นคงปลอดภัยผ่านการเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์ และการวาง
กระบวนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่ อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

▪
▪

ระบบต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Digital ID/AI/e-Document 1 รายการ
หน่วยงานที่ได้รับบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ โดยครอบคลุมการ
เฝ้าระวังภัยคุกคามทีส
่ าคัญ (Malware DDoS Web hacking)
จากแหล่งวิเคราะห์ต่างๆ 270 หน่วยงาน
หน่วยงานที่เข้าร่วมการซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 125 หน่วยงาน
ร้อยละความพึ งพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้ นฐานสาหรับการสร้าง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 85

ระยะเวลาการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565

300.00 ล้านบาท
1. ศึ กษาวิจัย และพั ฒนานวัตกรรมต้นแบบที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ Digital ID และ e-Document

2. ให้บริการโครงสร้างพื้ นฐานสาหรับการสร้างเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Trust Services)

▪
▪

19.20
ล้านบาท

▪
▪

ระบบออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National Root CA หรือ NRCA)
ระบบประทับรับรองเวลาทางอิเล็กทรอนิกส์
(Timestamp Service Authority หรือ TSA)
ระบบจัดส่งใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ทางอีเมล
(e-Tax Invoice by Email)
ระบบตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document Validation)

3. ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบริการ
ออนไลน์ภาครัฐ และจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์
ให้กับโครงสร้างพื้ นฐานสาคัญทางสารสนเทศ (CII)

ตัวชี้วัด/สิ่งส่งมอบสาคัญ
▪
▪

วงเงินงบประมาณ

โครงการพั ฒนาบริการโครงสร้าง
พื้ นฐานและความมั่นคงปลอดภัย
บสนุนและให้บริการโครงสร้าง
ด้านดิจิทัล กิพืจ้นกรรมสนั
ฐานสาคัญเพื่ อเปลี่ยนผ่านสู่รฐ
ั บาลดิจิทล
ั

258.55
ล้านบาท

เพื่ อเพิ่ มความเชื่อมั่นในการให้บริการ โดยทางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ/เอกชน

▪

▪
▪
▪

บริการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูล Log พร้อมเฝ้าระวัง
และตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์
บริการประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
บริการเพิ่ มประสิทธิภาพและป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ปริมาณสูง
8
บริการซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
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กิจกรรมการขยายผลและเพิ่ มประสิทธิภาพ
ระบบ Smart Office เพื่ อสนับสนุนการทา
Digital Transformation (SMO)

เพิ่ มขีดความสามารถในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพและขยายผลการใช้งานระบบ

ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รบ
ั
สนับสนุนการทา Digital Transformation
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยลดต้นทุนของการดาเนินงาน
และสร้างความเข้าใจแก่บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
ทีเ่ กีย
่ วข้องของไทย โดยใช้ระบบสารสนเทศภายในสานักงาน
เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอืน
่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัด/สิ่งส่งมอบสาคัญ
▪
▪
▪

ระบบสารสนเทศที่เป็น Open Source พร้อมใช้งาน
มีหน่วยงานที่สนใจนาระบบ Smart Office ไปสนับสนุนการทา
Digital Transformation ในหน่วยงาน โดยใช้ ระบบสารเทศ
ของ สพธอ. ใช้เป็นต้นแบบ
มีบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะสนับสนุนการขยายผลการใช้งาน
ระบบ Smart office ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ โดยใช้ ระบบ
สารเทศของ สพธอ. ใช้เป็นต้นแบบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565

17.98
ล้านบาท
17.98
ล้านบาท

วงเงินงบประมาณ

17.9857 ล้านบาท

1. ขยายผลและเพิ่ มประสิทธิภาพ ระบบ Smart Office

เพื่ อสนับสนุนการพั ฒนาระบบ Smart office โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิด
(Open source) สาหรับใช้ภายในสานักงานแก่หน่วยงานเอกชนและภาครัฐ
เพื่ อสนับสนุนการทา Digital Transformation

2. ปรับปรุงและยกระดับระบบสารสนเทศสาหรับรองรับการ
พิ สูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อเป็นต้นแบบของการทา Digital Transformation
ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ขยายผลและเพิ่ มประสิทธิภาพ ระบบ Smart Office
เพื่ อสนับสนุนการทา Digital Transformation เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถใน
การทางานให้มีประสิทธิภาพและขยายผลการใช้งานระบบไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
•
•
•

จัดประชุมร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
พั ฒนาระบบ Smart Office
ค่าบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์
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โครงการศู นย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Excellence Center)

มองไกล เห็นชัด พั ฒนาคน
Think Tank

5.82
ล้านบาท

ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รบ
ั
ผลกระทบและทิศทางในการกาหนดนโยบายในการสนับสนุนการ
ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายเพื่ อเพิ่ มความ
เชือ
่ มั่นให้กับผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด/สิ่งส่งมอบสาคัญ
▪ รายงานผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ฉบับ
▪ ระบบสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลมหัต (Big Data) 1 ระบบ
▪ หลักสูตรเพื่ อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายดิจิทัล
(Digital Law) และเทคโนโลยีดิจิทัล กับผู้ประกอบธุรกิจ
บริการดิจิทัล ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 3 หลักสูตร
▪ จานวนผู้เข้ารับการอบรม 1,000 ราย
ระยะเวลาการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565

23.66
ล้านบาท

0.96
ล้านบาท

5.20
ล้านบาท

วงเงินงบประมาณ

35.6511 ล้านบาท
1. ศึ กษาวิจัยเพื่ อคาดการณ์อนาคต
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)
สาหรับ Digital Business and Service
นามาพั ฒนาต่อยอดในออกกฎหมาย มาตรฐาน กลไลต่างๆ
รองรับสิ่งที่จะเกิดขึน
้ ในอนาคต รวมถึงวิจัย สารวจเพื่ อคาดการณ์
การเติบโตของ e-Commerce, Internet User Behavior

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พั ฒนา Platform สาหรับเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านธุรกรรมเพื่ อจัดทาเป็น Indicator ด้านธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

3. ทดสอบบริการดิจิทัลแห่งอนาคตและการใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Emerging Digital
Service and AI Governance Lab)
จัดทา AI Governance Framework
จัดทาต้นแบบเพื่ อการทดสอบและวิจัย ได้แก่ ระบบเปรียบเทียบข้อมูล
ชีวมิติ และระบบBlockchain สาหรับการทาธุรกรรมฯ

4. จัดตั้งสถาบันพั ฒนาผู้ให้บริการ
Digital Service (ETDA Academy)
พั ฒนาผู้ให้บริการ Digital Service/หน่วยงาน/องค์กรที่
ต้องการใช้ Digital Service ที่ต้องการความเชื่อมั่น มีมาตรฐาน
และมั่นคงปลอดภัย และสร้างการรับรูผ
้ ู้ใช้งาน Digital Service
ให้ใช้ได้อย่างมีมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัย

10

งบบริหารจัดการสานักงาน

งบบุคลากร

วงเงินงบประมาณ

39.3777 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณ

25.22 1. ค่าเช่าสานักงาน ชั้น 20 - 22
ล้านบาท

ค่าเช่าสานักงานฯ ชั้น 20-22 (ผูกพั นปีงบประมาณเก่า)

136.9855 ล้านบาท
136.98 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ*
ล้านบาท

10.77
ล้านบาท

1.59
ล้านบาท

1.79
ล้านบาท

2. ค่าเช่าสานักงาน ชั้น 15

ค่าเช่าสานักงานฯ ชั้น 15 (ผูกพั นปีงบประมาณเก่า)

เงินเดือน + ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ: * ไม่นับรวม สวัสดิการ/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/
การพั ฒนาบุคลากร ที่ต้องบริหารและจัดสรรภายใน ต่อไป

3. จ้างเหมาทาความสะอาด

ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดพร้อมพนักงาน
สานักงาน ชั้น 15,20-22

4. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์/ไปรษณีย/์ ไฟฟ้า/น้าประปา

ตัวชี้วัด/สิ่งส่งมอบสาคัญ
▪ สามารถดาเนินงานได้ภายในงบประมาณที่ได้รับ
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ฝ่ายนโยบายและแผน สายงานยุทธศาสตร์
สานักงานพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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