รายงานผลตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินผล
องค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ของ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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รำยงำนผลตั ว ชี้ วั ด ตำมแนวทำงกำรประเมิ น ผลองค์ ก ำรมหำชนและผู้ อ ำนวยกำรองค์ ก ำรมหำชน
ของสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ไตรมำสที่ ๒ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนได้ดำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้
ยุทธศำสตร์หลัก ๕ ด้ำน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด
๑) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจ ประกอบด้วย
๑.๑) ศู น ย์ ก ลางการแลกเปลี่ ย นทะเบี ย นข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ (Government Data
Exchange: GDX) เป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสำรทะเบียนดิจิทัลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและภำคเอกชนเมื่อใช้บริกำรของรัฐ และช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐไม่ต้อง
ขอสำเนำเอกสำรจำกผู้รับบริกำรอีกต่อไป ปัจจุบัน สำนักงำนดำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนแพลตฟอร์มกลำงที่
พัฒนำขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒ ชุดข้อมูล โดยในแต่ละชุดข้อมูลได้มีกำรนำร่องทดสอบกำรให้บริกำรแก่
หน่ ว ยงำนภำครัฐ จำนวนชุดข้อมูล ละ ๕ หน่ว ยงำน ดังนี้ (๑) ชุดข้อมูล ทะเบียนรำษฎร์ ของกรมกำรปกครอง
ได้นำร่องทดสอบกำรให้บริกำรแก่กรมกำรจัดหำงำน สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรประปำนครหลวง และสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และ (๒) ชุดข้อมูลนิติบุคคล
ของกรมพัฒ นำธุร กิจ กำรค้ำ ได้นำร่อ งทดสอบกำรให้บริก ำรแก่สำนัก งำนคณะกรรมกำรส่ง เสริมกำรลงทุน
กรมที่ดิน สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กรมกำรจัดหำงำน และสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ นอกจำกนี้ สำนักงำนยังได้ดำเนินกำรศึกษำมำตรฐำน หลักเกณฑ์
แนวทำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงกระบวนกำรดำเนินงำน Government Data
Exchange (GDX) เพื่อนำมำเป็นต้นแบบในกำรจัดทำสถำปัตยกรรม มำตรฐำน แนวทำง แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ
กติกำ กำรดำเนินงำนโครงกำรที่เป็นพื้นฐำนสำคัญพร้อมรองรับกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Foundation)
ภำยใต้ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ...
ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๗ (เป้ำหมำย: (๑) มีสถำปัตยกรรม
มำตรฐำน แนวทำง แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ กติกำ กำรดำเนินงำนโครงกำรที่เป็นพื้นฐำนสำคัญ ให้พร้อมรองรับ
กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Foundation) ๑ เรื่อง (๒) หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำน
แพลตฟอร์มกลำงที่ สพร. พัฒนำขึ้น ๒ ชุดข้อมูล และนำร่องทดสอบกำรให้บริกำร ๕ หน่วยงำน)
๑.๒) ศูน ย์กลางการเข้า ถึ งข้ อ มู ลและบริ การภาครั ฐแบบเบ็ ดเสร็ จ (One Stop Service
Portal: OSS) เป็นกำรบูรณำกำรบริกำรภำครัฐ โดยปรับลดขั้นตอน กระบวนกำรทำงำน และกำรให้บริกำรด้วย
ระบบดิจิทัล และเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลผ่ำนศูนย์ Government Data Exchange หรือ GDX ให้เกิดกำรให้บริกำร
แบบเบ็ ด เสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว ในช่ อ งทำงกำรให้ ป ระชำชนเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรดิ จิ ทั ล ภำครั ฐ แบบครบวงจร ปั จ จุ บั น
Government Smart Kiosk ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทำงสำหรับประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐที่อำนวยควำมสะดวก
ให้ใช้เพียงบัตรประชำชนเพียงใบเดียวได้ทั่วประเทศ โดยมีบริกำรภำครัฐที่หลำกหลำยให้บริกำรบน Government
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Smart Kiosk เพื่อกำรตรวจสอบข้อมูล กำรตรวจสอบสิทธิ์ กำรติดตำมผล และกำรดูข้อมูล เช่น ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ใช้น้ำของกำรประปำนครหลวง ระบบกำรตรวจสอบสุขภำพบุคคลของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และระบบตรวจสอบนัดหมำยของโรงพยำบำลรำมำธิบดี ระบบข้อมูลสิทธิ์ประกันสุขภำพ ข้อมูลเงินสงเครำะห์ชรำภำพ
ข้อมูลสิทธิ์ประกันสังคมของสำนักงำนประกันสังคม ข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลแบบ Summary ของบริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชำติ จำกัด และระบบข้อมูลกำรกู้ยืม กยศ. ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ สำนักงำนอยู่
ระหว่ำงขยำยจุดติดตั้งให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรในลักษณะ TwoFactor Authentication สำหรับกำรยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภำพสูง
ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ (เป้ำหมำย: (๑) จำนวนจุดติดตั้งของ
Government Smart Kiosk ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรภำครัฐได้ ๔๒ จุดติดตั้ง (๒) ร้อยละควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำระบบอำนวยควำมสะดวกแบบครบวงจร (Doing Business))
๒) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑) บริการซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารภาครัฐ (Government Unified Collaborative: UC) เป็น
บริกำรซอฟต์แวร์สำหรับกำรติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกันผ่ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำน
ภำครัฐบนมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยสูง ปัจจุบัน สำนักงำนให้บริกำรระบบบริกำรซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสำรของ
รั ฐ แก่ ห น่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ได้ แ ก่ ระบบจดหมำยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ลำงเพื่ อ กำรสื่ อ สำรของหน่ ว ยงำน ของรั ฐ
(MailGoThai) ซึ่งมีหน่วยงำนสำคัญของประเทศที่ให้ควำมไว้วำงใจใช้เป็นช่องทำงในกำรกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน
ถึงจำนวน ๓๘๑ หน่วยงำน หรือ ๒๐๖,๘๔๐ บัญชีรำยชื่อ เช่น กรมกำรทหำรสื่อสำร กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และบริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) เป็นต้น และระบบติดต่อสื่อสำรแบบออนไลน์ (G-Chat) ที่มีหน่วยงำนภำครัฐ
ใช้บริกำรจำนวน ๒๖๘ หน่วยงำน หรือคิดเป็น ๒๙,๖๐๑ บัญชีรำยชื่อ เช่น สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง สำนักงำน
ศำลยุติธรรม และสำนักงำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม เป็นต้น ภำยใต้รูปแบบของกำรติดต่อสื่อสำรแบบ
ครบวงจร (Unified Collaborative Service) เพื่อเชื่อมโยงกำรสื่อสำรและกำรทำงำนร่วมกันของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
อย่ำงเต็มรูปแบบ จานวน ๒๓๖,๔๔๑ บัญชีรายชื่อ
ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๘ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(เป้ ำ หมำย: จ ำนวนบั ญ ชี ร ำยชื่ อ บุ ค ลำกรภำครั ฐ ที่ ใ ช้ ช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรออนไลน์ ข องภำครั ฐ เช่ น
MailGoThai, G-Chat เป็นต้น เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บัญชีรำยชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การนาข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓) โครงการ Government Data and Analytics Service Center
๓.๑) ข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ (Open Government Data) เป็ น ข้ อ มู ล กลำงภำครั ฐ ที่ ส ำมำรถ
นำไปใช้ได้อย่ำงเสรี สำมำรถแจกจ่ำยต่อได้และระบุแหล่งที่มำได้ ปัจจุบันสำนักงำนร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
และหน่วยงำนอื่น ๆ ในกำรนำร่องเปิดเผยข้อมูลด้ำนคมนำคมที่เป็น High Value Datasets เพื่อผลักดันให้หน่วยงำน
ภำครัฐสร้ำงควำมโปร่งใส และส่งเสริมให้ภำคธุรกิจ และเอกชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกชุดข้อมูลดังกล่ำวในกำรสร้ำง
คุณค่ำให้กับสังคม และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ รวมถึงสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรประเทศ นอกจำกนี้
สำนักงำนยังได้พัฒนำต้นแบบ Open Data Platform ด้ำนงบประมำณและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ เพื่อรองรับบริกำรในกำร
เข้ำถึงข้อมูลแบบ Application Programming Interface: API
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ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ (เป้ำหมำย: (๑) ระบบต้นแบบ
Open Data Platform ซึ่ ง รองรั บ บริ ก ำรข้ อ มู ล แบบ API (๒) น ำร่ อ งกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น High Value
Datasets จำนวน ๒ ด้ำน)
๓.๒) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Government Big Data and Analytics Center) เป็น
ศูนย์กลำงสำหรับหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถนำข้อมูลเปิด และระบบวิเครำะห์ข้อมูลมำบูรณำกำรร่วมกัน เพื่อสร้ำงให้
เกิดระบบที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ ปัจจุบันสำนักงำนอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ เพื่อพัฒนำบริกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำหรับหน่วยงำนภำครัฐในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงภำพ (Data Visualization) อย่ำงง่ำย เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ รวมถึง ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
และสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดสร้ำงเป็นนวัตกรรมบริกำรต่อไปได้
ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ (เป้ำหมำย: กำรจัดกำรข้อมูล
ขนำดใหญ่ Big Data และพัฒนำศูนย์ข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำร
ให้บริกำรประชำชน ๑ ระบบ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการดาเนินงานดิจิทัลภาครัฐ
๔) โครงการ Digital Government Infrastructure Ecosystem
๔.๑) การพัฒนาเครื อ ข่า ยสื่ อ สารข้ อ มูล เชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานภาครั ฐ (GIN) เป็น เครือ ข่ ำ ย
ควำมเร็วสูงหลักของภำครัฐที่ให้บริกำรครอบคลุมไปยังหน่วยงำนระดับกรม ร้อยละ ๙๙ ของหน่วยงำนทั้งหมด
ปัจ จุบัน สำนักงำนได้ดำเนิน กำรเชื่อ มโยงหน่ว ยงำนภำครัฐ ครอบคลุม จุด ติด ตั้ง ทั่ว ประเทศจำนวน ๓,๒๔๘
หน่ว ยงาน/จุด ติด ตั ้ง เช่น กรมกำรปกครอง กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส ำนักงบประมำณ ส ำนักเลขำธิก ำร
นำยกรัฐมนตรี สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และสำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม เป็นต้น
ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๕๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(เป้ำหมำย: จำนวนเครือข่ำย (สะสม) เชื่อมโยงไปยังหน่วยงำนสำคัญ ๓,๒๐๐ หน่วยงำน)
๔.๒) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) เป็นกำรให้บริกำร
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ที่สำมำรถเข้ำถึงได้
จำกเครือข่ำย GIN และอินเทอร์เน็ ตที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยสอดคล้ องตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งกำรให้บริกำร
G-Cloud ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงภำครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัจจุบันมีหน่วยงำนภำครัฐให้ควำมไว้วำงใจในกำรนำระบบงำนสำคัญมำไว้บน G-Cloud
จ ำนวน ๑,๒๗๓ ระบบ หรื อ คิ ด เป็ น ๔๘๔ หน่ ว ยงำน เช่ น ระบบติ ด ตำมงำนของหน่ ว ยงำนในก ำกั บ รอง
นำยกรัฐมนตรีของสำนักนำยกรัฐมนตรี ระบบฐำนข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ ระบบสำรวจ
ควำมพึงพอใจลู กค้ำภำครำชกำรและภำคเอกชนของบริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) เป็นต้น นอกจำกนี้
สำนักงำนยังได้ดำเนิน กำรยกระดับ กำรให้ บริกำรคลำวด์ภำครัฐให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล เช่น กำรรับรอง
มำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมมั่ น คงปลอดภั ย สำรสนเทศ (Information
Security Management Systems – ISMS) มำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2011 ระบบกำรบริหำรจัดกำรบริกำร
(Service Management Systems – SMS) มำตรฐำน ISO 22301:2012 ระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่อ งทำง
ธุรกิจ (Business Continuity Management Systems – BCMS) และ CSA STAR (มำตรฐำนควำมปลอดภัยบน
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ระบบคลำวด์) รวมถึงกำรบริห ำรจั ดกำรทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับบริกำรคลำวด์ภำครัฐ ให้ส ำมำรถรองรับ กำร
ให้บริกำรกับหน่วยงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐ
ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๓๔.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(เป้ำหมำย: จำนวนระบบ (สะสม) บน G-Cloud ๙๕๐ ระบบ)
๔.๓) Government Secure Intranet/Infrastructure (GSI) เป็ น เครื อ ข่ ำ ยอิ น ทรำเน็ ต
ภำครัฐที่เชื่อมต่อกับทุกหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันภำยใต้มำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยสูง และกำรบริหำร
จัดกำรเครือข่ำยอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งรองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัจจุบันสำนักงำนได้ดำเนินกำร
จั ด ท ำ (ร่ ำ ง) มำตรฐำนส ำหรั บ Government Secure Intranet/Infrastructure (GSI) แล้ ว เสร็ จ จ ำนวน ๒
มำตรฐำน ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) มำตรฐำนบริกำรเครือข่ำยภำครัฐที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย ซึ่งมำตรฐำนนี้จะ
ครอบคลุมบริกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยดิจิทัลที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกผู้ให้บริกำร (GSI Provider) ที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนและได้รับกำรรับรองในกำรให้บริกำรเครือข่ำยแก่หน่วยงำนภำครัฐ และ (๒) (ร่ำง) มำตรฐำนบริกำรศูนย์
ข้อมูลภำครัฐ ซึ่งมำตรฐำนนี้ได้อธิบำยถึงควำมสำคัญและควำมจำเป็นของกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนบริกำรศูนย์
ข้อมูลภำครัฐใน ๕ องค์ประกอบหลัก แบบจำลองคุณสมบัติสำหรับ ๑๙ ตัวแปรย่อย ประโยชน์ของกำรประยุกต์ใช้
มำตรฐำนบริกำรศูนย์ข้อมูลภำครัฐ ตลอดจนข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (SLA) สำหรับกำรใช้บริกำรพื้นที่วำง
เครื่ องแม่ข่ำย (Colocation) และระบบ Cloud Computing เพื่อยกระดับกำรให้ บริกำรและนำไปสู่ กำรเป็น
รัฐบำลดิจิทัลอย่ำงสมบูรณ์ต่อไป นอกจำกนี้ สำนักงำนอยู่ระหว่ำงหำรือกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมพร้อมเพื่อให้
เกิดกำรนำร่องใช้บริกำรในรูปแบบดังกล่ำวด้วย
ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ (เป้ำหมำย: มีมำตรฐำนสำหรับผู้
ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรดิจิทัลภำครัฐที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง และมีหน่วยงำน
ภำครัฐใช้บริกำรไม่น้อยกว่ำ ๑๐ หน่วยงำน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่นแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๕) โครงการ Digital Government Transformation
๕.๑) สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ ( Thailand Digital Government
Academy: TDGA) และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรทั้งภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ ด้ำนดิจิ ทัล เพื่อกำรบู ร ณำกำรเรื่ องกำรอบรม (Training) หรือกำรพัฒ นำคนในภำครัฐ อย่ำงเป็นระบบ
สำนักงำนได้ดำเนินกำรจัดทำมำตรฐำนหลักสูตร และมำตรฐำนศูนย์อบรมทักษะดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ภำครัฐ และเตรียมควำมพร้อมแก่บุคลำกรของรัฐให้มีควำมสำมำรถในกำรนำองค์กรเข้ำสู่รัฐบำลดิจิทัลแล้ว ยิ่งไป
กว่ำนั้น ยังได้ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐไปแล้ว จานวน ๔,๐๒๙ คน ในหลำกหลำยหลักสูตร เช่น หลักสูตร
Security Engineer สำหรับสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร หลักสูตรกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Big Data
ส ำหรั บ ข้ำรำชกำรและบุ คลำกรภำครั ฐ รุ่ นที่ ๒ และหลั กสู ตร Estonian Government and Private Sector
Sharing on Digital Service และหลักสูตรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหำรระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ ๖ เป็นต้น
นอกจำกนี้ ยั ง ได้ เ ตรี ย มควำมพร้ อ มให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ในกำรจั ด ท ำ Digital
Transformation Program เพื่อไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล ผ่ำนหลักสูตรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริห ำร
ระดับสูง (สำหรับหัวหน้ำส่วนรำชกำร) หลักสูตรนักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร)
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หลักสูตรกำรสร้ำงกระบวนกำรกำรเปลี่ยนผ่ำนองค์กรสู่ดิจิทัล (สำหรับผู้บริหำรระดับอำนวยกำร) และหลักสูตร
กำรสร้ำงแนวคิด กระบวนกำรกำรทำงำน และออกแบบบริกำรดิจิทัลสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
ความก้าวหน้ าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้ อยละ ๕๕.๒๙ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(เป้ำหมำย: (๑) จำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ (Thailand
Digital Government Academy : TDGA) ๕,๐๐๐ คน (๒) มีกำรจัดทำ Digital Transformation Program เพื่อ
เป็นกรอบกำรTransform หน่วยงำนภำครัฐที่แตกต่ำงกันไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ หน่วยงำน)
๕.๒) การจั ด ทาแนวทาง มาตรฐาน และข้อเสนอแนะการพั ฒนารั ฐ บาลดิ จิ ทัล (Policy
Standards and Regulations) เพื่อกำหนดมำตรฐำนในกำรให้บริกำรดิจิทัลภำครัฐที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชน ผลักดัน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนด้ำนดิจิทัลให้มีควำมโปร่งใส
และสร้ำงแนวทำงในกำรเป็น Digital Government ปัจจุบันสำนักงำนได้จัดทำ (ร่ำง) รำยงำนสถำนภำพกำร
พั ฒ นำรั ฐ บำลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ น ที่ เ รี ยบร้อยแล้ ว พร้อมเผยแพร่ ในรูปแบบ
Infographic ผ่ำน Facebook : Digital Government of Thailand และยังได้ดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกรอบกำรสำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ด้วย นอกจำกนี้ สำนักงำนอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำข้อเสนอแนะผลกำรศึกษำกำรจัดทำนโยบำย AI
ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ (เป้ำหมำย: จำนวนข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำย/กรอบแนวปฏิบัติที่มีกำรจัดทำเพื่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ๒ เรื่อง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
๖) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลภายใน สพร.
เพื่อให้ ส ำนั กงำนมีควำมพร้อมในทุกบริบท ทั้งด้ำนโครงสร้ำงองค์กร รูปแบบวิธีกำรทำงำน
กระบวนกำร เครื่องมือ รวมถึงสภำพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงำนภำครัฐที่
สำมำรถบูรณำกำรกำรใช้เทคโนลียีดิจิทัลในกำรพัฒนำองค์กร ปัจจุบันสำนักงำนได้ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรทำงำนแบบรวดเร็วและคล่องตัว (Agile) ให้แก่บุคลำกรภำยในเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทำงกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพสูง ได้แก่ หลักสูตร Agile Foundation และหลักสูตร
Product Discovery ยิ่งไปกว่ำนั้น ยังได้เชิญผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เข้ำมำให้คำแนะนำกับ
กลุ่ม ทดลองกำรทำงำนในรูป แบบ Agile ได้แ ก่ กลุ่ม โครงกำรพัฒ นำระบบให้โ รงพยำบำลภูมิพ ลอดุล ยเดช,
กลุ่ม โครงกำร Citizen Info, กลุ่มโครงกำร Government Smart Kiosk, และกลุ่มโครงกำรพัฒนำระบบใบขอ
อนุ ญ ำตก่ อ สร้ ำ ง เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ยั ง ได้ จั ด ท ำ People Fit ตำมโครงสร้ ำ งองค์ ก รใหม่ ที่ ส นั บ สนุ น กำรท ำงำน
รูปแบบ Agile พร้อมทั้ง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนรูปแบบ Agile ให้เกิดขึ้น เช่น Scrum Room เป็นต้น
ความก้าวหน้าของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(เป้ำหมำย: ร้อยละควำมสำเร็จในกำรนำ Agile Methodology มำใช้กับกำรดำเนินงำนหลัก (Core Business)
(People, Mindset, Skill, Process, Environment))
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ทั้งนี้ ผลควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ในไตรมำสที่ ๒ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้
ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละควำมสำเร็จของเป้ำหมำย)
โครงการ

๑. โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและอำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำรแก่ภำคประชำชนและภำคธุรกิจ
๑.๑ ศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภำครัฐ (Government
Data Exchange: GDX)
๑.๒ ศูนย์กลำงกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service Portal: OSS)
๒. โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
บริกำรซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสำรภำครัฐ (Government Unified
Collaborative: UC)
๓. โครงกำร Government Data and Analytics Service Center
๓.๑ ข้อมูลเปิดภำครัฐ (Open Government Data)
๓.๒ ศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Government Big Data and Analytics
Center)
๔. โครงกำร Digital Government Infrastructure Ecosystem
๔.๑ กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (GIN)
๔.๒ กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)
๔.๓ Government Secure Intranet/Infrastructure: GSI
๕. โครงกำร Digital Government Transformation
๕.๑ สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ (Thailand Digital
Government Academy: TDGA)
๕.๒ กำรจัดทำแนวทำง มำตรฐำนและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(Policy Standards and Regulations)
๖. โครงกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนดิจิทัลภำยใน สพร.

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒

(N/A)

๗๑.๖๗

(N/A)

๒๐.๐๐

๙๓.๑๑

๙๔.๕๘

(N/A)
(N/A)

๕๐.๐๐
๓๐.๐๐

๑๐๑.๕๓
๑๒๓.๔๗
(N/A)

๑๐๑.๕๐
๑๓๔.๐๐
๓๗.๕๐

๒๗.๕๐

๕๕.๒๙

(N/A)

๓๐.๐๐

๒๕.๐๐

๔๐.๐๐
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๒. รายงานผลตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมิน ผลองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชนของ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒
ตำมที่สำนักงำนได้เจรจำตัวชี้วัด ตำมแนวทำงกำรประเมินผลองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับคณะอนุกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน เมื่อวันที่
๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ และตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ใน ๕ องค์ประกอบนั้น ในกำรนี้ สำนักงำนขอสรุปรำยงำนผลตัวชี้วัดตำม
แนวทำงกำรประเมินผลองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน ของสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) ไตรมำสที่ ๒ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ (รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระ)
(หน่วย: คะแนน)
องค์ประกอบ
๑. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน
งำนประจำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กำร
มหำชน) งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) (บังคับ
ประเมิน)
๒. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจ
ยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน
หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda
Based)
๓. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่/
ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือกำรบูรณำ
กำร กำรปฏิบัติงำนหลำยพื้นที่หรือหลำยหน่วยงำน
(Area Based)
๔. ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรม
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกร
บุคคล และกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของ
รัฐ (Innovation Based) รวมทั้งกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของคณะกรรมกำร (บังคับประเมิน)
๕. ศั ก ยภำพในกำรเป็ น ส่ ว นรำชกำรที่ มี ค วำมส ำคั ญเชิง
ยุ ท ธศำสตร์ เ พื่ อ กำรพั ฒ นำประเทศ ตำมแผนหรื อ
นโยบำยระดับ ชำติ นโยบำยของรั ฐ บำล (Potential
Based) ประกอบกับผลกำรประเมินโดยองค์กรภำยใน
และภำยนอกประเทศ (บังคับประเมิน)

จานวน
ตัวชี้วัดหลัก
๕

ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

๐

๐

๒

๐

๐

(ไม่มี)

(ไม่มี)

(ไม่มี)

๔

๐

๐

๑

๐

๐

หมายเหตุ : การคิดค่าคะแนน คำนวณจำก “จำนวนตัวชี้วัดหลักที่ผ่ำนเป้ำหมำย x ๑๐๐” หารด้วย “จำนวนตัวชี้วัดหลัก ทั้งหมด” ในแต่ละ
องค์ประกอบ
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๓. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๓.๑) กำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลจำเป็นต้องอำศัยนโยบำยกำรมอบหมำยสั่งกำรและควำมร่วมมือในกำร
ดำเนินกำรจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับประเทศและประชำชน
๓.๒) กฎหมำย กฎ ระเบียบ บำงฉบับไม่เอื้อต่อกำรดำเนินงำนและสอดคล้องกับบริบทในแนวทำงดำเนิน
นโยบำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนไปสู่ควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ
๓.๓) ต้องอำศัยผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Executive Officer) เป็นช่องทำงหลักใน
กำรบังคับใช้ (Enforce) นโยบำยรัฐบำลดิจิทัลในหน่วยงำนภำครัฐ ให้บังเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมและจำเป็นต้อง
ผลักดันให้เกิดกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
๓.๔) กำรสร้ำงควำมรับรู้ใ ห้และควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชนทั่วไป ถึงควำมจำเป็นและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจำเป็นต้องใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำร
๓.๕) หลำยหน่วยงำนรัฐยังขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เช่น กำรดำเนินงำน
ในบำงกิจกรรมที่หน่วยงำนไม่เคยดำเนินกำร และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงำนที่สอดคล้อง ตลอดจนกำรสร้ำง
ควำมตระหนั กและกำรมีส่ วนร่ วมของบุ คคลำกรทุ กระดับในหน่วยงำน ทำให้ ต้องกำหนดแนวทำงในกำรส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้เกิดกำรดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
๔. แนวทางแก้ไข
๔.๑) กำรบังคับใช้ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. .... ซึง่
มีหลักกำรและสำระสำคัญ ๘ ประเด็น เป็นกรอบใหญ่ให้กับหน่วยงำนของรัฐทั้งหมด
๔.๒) กำรจั ดทำแผนกำรพัฒ นำรั ฐ บำลดิจิทั ล และกำหนดนโยบำยกำรบูร ณำกำรด้ ำนดิจิ ทัล รวมถึง
แนวทำงดำเนินกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนบริบทกำรทำงำนของภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรลงทุนและกำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ
๔.๓) กำรเร่งกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำน เพื่อกำหนดบทบำทในประเด็นต่ำง ๆ ในกำร
ขับเคลื่อน และเชื่อมโยงกับหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้ องในกำรผลั กดัน ให้เกิดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเป็น
รูปธรรม
๔.๔) กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรด้ำนรัฐบำลดิจิทัล ในระดับภำพรวมของกระทรวง กรม โดย
กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่จะสร้ำงควำมร่วมมือให้ชัดเจนในแต่ละปี
๔.๕) กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจผ่ำนกำรจัดหลักสูตรอบรมในเรื่องต่ำง ๆ รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู้และ
ควำมเข้ำใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในเชิงรุกมำกขึ้น

