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บทสรปุผูบ้รหิำร (Executive Summary) 

การด าเนินงานของ สรอ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการก้าวสู่ปีที่ ๔ นั้น ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ได้น าประสบการณ์จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ผลการส ารวจและรับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จากการประชุมระดมความคิดเพ่ือก าหนดทิศทาง
แผนกลยุทธ์ของ สรอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยแบ่งผู้มีส่วนได้เสียเป็น ๓ กลุ่มอันประกอบด้วย    
๑) หน่วยงานที่เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย (Policy Maker) ๒) หน่วยงาน/องค์กรที่มีส่วนสนับสนุนการให้บริการ
ของ สรอ. (Strategic Partner) และ ๓) หน่วยงานที่ใช้บริการ สรอ. (Customer) ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานทั้ง ๔ ด้านของ สรอ. แต่เสนอแนะให้ สรอ.ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ มีการส ารวจความ
ต้องการของประชาชน (Demand Side Survey) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินงานได้ตอบ
โจทย์ประชาชนได ้นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้ สรอ.ศึกษาถึงบทบาทการด าเนินงานที่ควรจะเป็นให้ชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานก าหนดนโยบาย เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษา หรือเป็นหน่วยงานกลางให้บริการ Common Service 
แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งล้วนมีความส าคัญกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และเป็นภารกิจ
ส าคัญระดับชาติที่ต้องได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ก าหนดและก ากับดูแลด้าน ICT อย่าง
ต่อเนื่อง  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สรอ. ยังคงมีก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพมีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน” 
(Enabling Smart and Open Government) โดยอาศัยยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน สรอ. ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗–
๒๕๖๐) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวคิดของแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็น “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” นั้น พบว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
โดยทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ มุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้ภาครัฐเกิดการบูรณาการร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดต้นแบบทางธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) ซึ่งสามารถปฏิบัติงานและส่งมอบบริการแก่
ประชาชนอย่างบูรณาการและมีคุณค่า (Value Creation) โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดภาครัฐไปสู่รูปแบบ
ใหม(่ยุทธศาสตร์ที่ ๑: Transformation) การสร้างกลไกการเชื่อมโยง (ยุทธศาสตร์ที่ ๒: Connecting) ไปสู่รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ (Smart e-Service) ที่สนองความต้องการของ
ประชาชนผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์ที่ ๓: Collaboration) พร้อมกับการเตรียม
ความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงด้ านบริบทของระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ได้ (ยุทธศาสตร์ที่ ๔: Readiness)  

ทั้งนี้  การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ถือเป็นปีที่สองของการขับเคลื่อนตามแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) สรอ. ยังคงด าเนินการต่อเนื่องโดยมีกลยุทธ์ที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงทุกมิติในการบริหารงาน และอาศัยแนวคิดกลยุทธ์ใหม่หรือที่เรียกว่า “Strategy Fit” ซ่ึง
เน้นกลยุทธ์ที่ต้องสามารถเชื่อมโยงกับแต่ละหน้าที่การงานในองค์กร เช่น กลยุทธ์ไอทีต้องมีความเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งจะรองรับด้วยโครงสร้างองค์กร กระบวนการท างาน และความรู้ทักษะของพนักงานที่สามารถ
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ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนั้น จากหลักการก าหนดกลยุทธ์แนวใหม่ที่กล่าวมาข้างต้น สรอ. จึง
ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานองค์กร ๓ ด้าน คือ กลยุทธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางไอทแีละกลยุทธ์องค์กร 

เมื่อลงสู่ภาคปฏิบัติระดับโครงการหรือกิจกรรมส าคัญในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นก็ยังคงต่อเนื่องจาก
การด าเนินงานปี ๒๕๕๗ โดยประกอบด้วยโครงการใน ๒ ลักษณะ คือ โครงการหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๗ เพ่ือให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน และครอบคลุมความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น และโครงการที่ริเริ่มใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้าน IT ให้เกิดการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ซึ่งก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (Readiness) รวมทั้ง การ
ด าเนินการที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การสนับสนุนวิทยากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้าน การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  การเข้าร่วมประชุมในเวที
ต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการด้าน IT 
ให้มีประสิทธิภาพ  

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร สรอ. ได้มุ่งเน้นให้มีทิศทางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น และมอง
เป้าหมายไปถึงการบริการประชาชนที่ชัดเจน รวมถึง การพัฒนาระบบงานที่ช่วยเสริมศักยภาพการแก้ไขปัญหาตาม
นโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ โดยมีประเด็นเด่นที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลักดันและด าเนินงาน (Highlight) ดังนี้  

๑. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ [Infrastructure]  โดยมุ่งเน้นทั้งด้าน 
Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure  

๒. การพัฒนากรอบแนวทางในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่างๆ [Framework & Standard] 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

๓. การให้ความส าคัญกับมีส่วนร่วมของลูกค้า [e-Participation] ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน  

๔. การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย [Internal]  มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม (Teamwork) การมีทัศนคติ
ที่ดีของพนักงาน (Attitude) รวมทั้งการพัฒนาทักษะความสามารถ (Competency) ของบุคลากร 

ปี ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ยังถือเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบบูรณาการ 
อันเนื่องมาจากหน่วยงานระดับนโยบายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ส านักงบประมาณได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการเชื่อมโยงแผนบูรณาการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ซึ่งจัดท าเป็นตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก็ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพสารสนเทศภาครัฐ 
ให้กับส่วนราชการระดับกรมจ านวน ๑๔๖ ส่วนราชการ เพ่ือส ารวจสถานะภาพปัจจุบันของการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปด้วยกัน อันจะน าสู่การเป็น “Single Government” ต่อไป 
และจัดท าโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้
ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีช่องทางการบริการที่สะดวก ทันสมัย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดย สรอ. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ข้อมูลส าหรับการพัฒนา รวมทั้ง ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภาครัฐ โดยความมุ่งมั่นทุ่มเท
สร้างความส าเร็จให้เกิดกับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ ๑ บทน ำ 

นับเป็นเวลากว่า ๓ ปีที่จากวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๕๔ และเป็นองค์การมหาชนในก ากับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) สรอ. ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ส าหรับการด าเนินงานใน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากแผน  กล
ยุทธ์ประจ าปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ผ่านกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
จนท าให้ สรอ. มีกรอบการด าเนินงานที่เหมาะสมรองรับกับภารกิจขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “ขับเคลื่อน
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่
ประชาชน” อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นและท างานในเชิงรุก เพ่ือยกระดับการบริการด้าน e-Government ของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมีภารกิจส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่  

๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในส่วนที่ เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์  
๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการและมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
๓) ให้ค าปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สรอ.ด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และนโยบายระดับประเทศที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ ICT ๒๐๒๐ แผนปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Smart Thailand) 

ส าหรับแนวคิดการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ นั้นมุ่งเน้นการต่อยอดจากแผนกลยุทธ์
ฉบับเดิม โดยยกระดับการด าเนินงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น สร้างให้เกิดการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผน
แม่บท ICT (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ดังแสดงได้ตามภาพ) ท าให้มีขอบเขตที่ต่อยอดจาก
โครงการ/แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว การสานต่อโครงการ/แผนงานที่ก าลังด าเนินการอยู่ และการต่อยอดเพ่ือ
ตอบสนองต่อนโยบาย มาตรการยุทธศาสตร์ และแผนส าคัญในส่วนของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ต่อไป 

นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๘ ยังถือเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
บูรณาการ โดยหน่วยงานซึ่งมีส่วนในการก าหนดนโยบายไม่ว่าจะเป็นส านักงบประมาณหรือส านักงาน



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๗ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้ามามีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดการบูรณาการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวโดยสรุปคือ ในมุมมองการใช้งบประมาณของประเทศ ส านักงบประมาณได้
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการเชื่อมโยงแผนบูรณาการงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกรอบแนวทางส าหรับการก าหนดงบประมาณและการด าเนินการด้าน ICT 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ อันจะน าไปสู่การบูรณาการในที่สุด ส่วนในมุมมองการด าเนินงานและติดตามประเมินผล 
ส านักงาน ก.พ.ร. ก็ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพสารสนเทศภาครัฐ ให้กับส่วนราชการระดับกรม
จ านวน ๑๔๖ ส่วนราชการ เพ่ือส ารวจสถานะภาพปัจจุบันของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาไปด้วยกัน อันจะน าสู่การเป็น “Single Government” ต่อไป รวมทั้ง ด าเนินโครงการบูรณา
การงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
เอกชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีช่องทางการบริการที่สะดวก ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ดังนั้น ปี ๒๕๕๘ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนส าหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากลและแนวทางการบูรณาการตามแผนต่างๆ 
ของประเทศต่อไป  



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๘ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

 
 

(Draft) ICT Master Plan ๓ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ Optimal 
Infrastructure 

(Draft) ICT Master Plan ๓ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ Vibrant Business 

(Draft) ICT Master Plan ๓ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ Smart Government 

(Draft) ICT Master Plan ๓ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ Participatory People 
Government 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๙ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ทั้งนี้ สามารถสรุปถึงขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี ๒๕๕๘  
๑. จัดท ากรอบแนวคิด โดยขอความคิดเห็นจากคณะกรรมอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กรและ

คณะกรรมการบริหาร 
๒. ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปี ๒๕๕๗ และแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน รวมทั้งปัจจัยและแรงผลักดันส าคัญที่มีผลต่อการ

ก าหนดกลยุทธ์ของ สรอ. 
๔. ประชุมระดมสมองกับผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ ได้แก่  

- ผู้รับผิดชอบโครงการในองค์กร ได้แก่ ผู้อ านวยการฝ่ายและผู้จัดการส่วนงานต่างๆ รวมไปถึง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (Project Manager) 

- ผู้บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ส านักส่งเสริมและพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

- หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของสรอ. ได้แก่ หน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย 
Strategic Partner และหน่วยงานที่ใช้บริการ สรอ. 

๕. จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรม
อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร  

๖. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร 
๗. เสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีเนื้อหาสาระ

ที่ประกอบด้วยข้อวิเคราะห์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ดังนี้ 
บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ปัจจัยและแรงผลักดันส าคัญที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ของ สรอ. 
บทที่ ๓ กรอบแนวคิดการจัดท าแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
บทที่ ๔ การประเมินผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา 
บทที่ ๕ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
บทที่ ๖ กลยุทธ์โครงการ (Project Strategy) 
บทที่ ๗ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
บทที่ ๘ งบประมาณและแผนการเงิน 

 

 

 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๐ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

บทที่ ๒ กำรวิเครำะห์ปัจจัยและแรงผลักดันส ำคัญที่มีผลต่อกำรก ำหนด
กลยุทธ์ของ สรอ. 
 
(๑) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ ถือเป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม อาหารและพลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ ICT เป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์
หลักดังกล่าวเหล่านั้น ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน สรอ. ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดย ICT สามารถเป็นกลไกที่ส าคัญในการช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยบทบาทของ ICT ในการพัฒนาและกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ที่ได้กล่าวไว้ในแผนฯ ประกอบด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและ
พลังงาน ตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงการบริโภค เพ่ือปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐในการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน รวมไปถึงการด าเนินการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยรวมถึงการใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย 
 
(๒) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อำเซียน ๒๐๒๐ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ๒๐๒๐ เป็นแนวทางส าหรับพัฒนา
บริการอิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้มุ่งเน้นการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานร่วมกันเพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคล นอกจากนี้
ยังเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนบนพ้ืนฐานสถานะของ
การพัฒนาและความต้องการในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีควำมท้ำทำยส ำหรับประเทศไทย อยู่ใน
ยุทธศำสตร์ที่  ๒ พัฒนำองค์ประกอบบริกำรออนไลน์ (Online Service Component) บริการรัฐบาล
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ไ ด้ แก่  Registration, Permit and License, Revenue Generating และ  Social Returns 
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน ๒๐๒๐ ยังชี้แนะให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๑ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ควรปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการท าธุรกรรมในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาทุนมนุษย์ให้
มีทักษะและความสามารถด้าน ICT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(๓) ยุทธศำสตร์ประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
แนวทางในการท างานร่วมกันของหน่วยราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณปี 
๒๕๕๗ รวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาให้ประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป็นธรรม โดยมียุทธศาสตร์หลัก ๔ 
ด้าน ซึ่งได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ICT ไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและที่
เกี่ยวข้องกับ ICT ได้แก่ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนการให้บริการและใช้
ประโยชน์ ICT และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับ ICT เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น ครู หลักสูตร 
เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้
สาย เป็นต้น  



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๒ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) โดยได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ICT ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ( Internal Process) โดยได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ICT ได้แก่ ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางานของภาครัฐ ด้วยการ
สร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชนด้วยระบบ E-Service และพัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐและ
เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน  
 

(๔) ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปรับปรุงตำมมติคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๗) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้จัดท าขึ้นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนแม่บทอ่ืนๆ และ
สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม 
และวัฒนธรรม โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญ รายละเอียด
ส าคัญที่ควรพิจารณาได้แก่  

ข้อ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม หัวข้อ ๓.๑ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายหลักคือการให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม และท าให้ประเทศมีขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณไปสู่การพัฒนาเครือข่าย การ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT การพัฒนาด้านกฎหมายและยกระดับความพร้อมก าลังคน รวมทั้งการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 

ส านักงบประมาณได้จัดท า (ร่าง) แผนบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งสนับสนุนให้เกิดการบูร
ณาการทั้งในส่วนการด าเนินงานและงบประมาณ และผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่ อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมถึงแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ดังแสดงรายละเอียดดังนี้  

 
 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๓ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๔ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

(๕) กำรผลักดันเชิงนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 
(๕.๑) โครงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ  

เป็นนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมครั้งที่ ๕/
๕๗ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์ของโครงการคือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชน
และภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีช่องทางการบริการที่สะดวก ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส รวมทั้งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐ โดยมอบหมายให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือเร่งรัดและก ากับการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงาน ถือเป็นโอกาสอันดีในการ
พัฒนาด้านการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ โดย
ขอบเขตการด าเนินงานของ สรอ. ในระยะแรกมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับการบูรณาการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 

- เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (Government Information Network :GIN) เพ่ือ
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัดหรือเทียบเท่า
มีการเชื่อมโยงถึงกันด้วยเครือข่าย GIN เรียบร้อยแล้ว 

(๒) บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Services : G-Cloud) : เพ่ือรองรับ 
- Application Gateway (Thailand Information, Investment, Trade, Tourist, Citizen 

Gateway) ส าหรับการเข้าถึงข้อมูลหรือ e-Services ของหน่วยงานภาครัฐ จากกลุ่มนัก
ลงทุน กลุ่มธุรกิจการค้า นักท่องเที่ยวและประชาชน 

- Web Service Gateway ส าหรับรองรับการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(๓) ด าเนินการด้าน Technical Implementation ในส่วนของการพัฒนา Application Gateway 

ส าหรับการเข้าถึงข้อมูลหรือ e-Services ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
- Thailand Information Gateway 
- Investment Gateway 
- Trade Gateway   
- Tourist Gateway 
- Citizen Gateway 

(๔) สนับสนุนและพัฒนา Platform API ในการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

(๕) ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาระบบเดิมของหน่วยงานต่างๆที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม เพื่อให้
สามารถท างานร่วมกับระบบที่สรอ. พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้ 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๕ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

(๖) ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นความช านาญของ สรอ. เพื่อให้โครงการสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

ในภาพรวมสามารถแสดงขอบเขตการด าเนินงานในลักษณะ Technical Infrastructure ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่ทาง สรอ. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบนั้น มีความจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการและต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

 
(๕.๒) ตัวช้ีวัดกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เพ่ิมตัวชี้วัดการพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับหน่วยงานราชการ
ระดับกรมจ านวน ๑๔๖ ส่วนราชการ โดยน าร่องในปี ๒๕๕๗ เป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการบูรณาการ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนและลดความซ้ าซ้อนในการใช้
งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาหรือน า
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐกลาง รวมทั้งยังเป็นการวัด
ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ เพ่ือให้ เกิดการใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน อันจ าน าไปสู่  “ Single 
Government” ในที่สุด การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสนใจและตระหนักใน
เรื่องการบูรณาการมากขึ้น อันถือเป็นโอกาสอันดีที่ สรอ.จะด าเนินการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานกลางให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๖ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

(๖) (ร่ำง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี ๒๕๖๑ คือ “พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัล

อย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart Thailand 
toward Digital Society) การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
หลักของประเทศท่ีเกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนา ICT ของประเทศ และมีความพร้อมในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา (Participatory People) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่คุ้มค่าและ
พอเพียง (Optimal Infrastructure)  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่าง
ฉลาด (Smart Government)  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT 
ให้เติบโตสดใส (Vibrant Business)  

 
 ยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สรอ. ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ตำม (ร่ำง) แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๓ ยุทธศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี สรอ. 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ Participatory People ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Collaboration (Smart Citizen Info) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ Readiness (e-Gov Capability Building) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Optimal Infrastructure ยุทธศำสตร์ที่ ๑ Transformation (GIN, G-CERT) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Smart Government ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Connecting (e-Gov Platform) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Collaboration (Gov Access Channel) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ Vibrant Business ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Collaboration (Gov Access Channel) 

 

ทั้งนี้ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑ มี (ร่าง) ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานและผลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ตำม (ร่ำง) แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๓  (ร่ำง) ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ สรอ. 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ Participatory People  
พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อ
การด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างพอเพียง 
ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากบริการ ICT 
(Participatory People) 

๑. จ านวน ICT Professionals ที่มี certificate เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า ปีละ ๑,๐๐๐ คน: สรอ.จะท าได้ปีละ ๑๒๐ คน (จากการอบรม IT Passport 
Examination) 

ปี ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย (คน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๗ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ยุทธศำสตร์ตำม (ร่ำง) แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๓  (ร่ำง) ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ สรอ. 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Optimal Infrastructure  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพยีง 
(Sufficient) และคุ้มคา่ (Optimal 
Infrastructure) 

๑. ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท า National Network (ทก. เป็นหน่วยงานหลักใน
การด าเนินการผ่านคณะกรรมการระดับชาติ/สรอ.สนับสนุนข้อมูลด้านเครือข่าย
ภาครัฐ GIN) โดยมีเป้าหมาย GIN ดังนี ้

ปี ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย (หน่วยงาน) ๒๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๘๐๐ ๓,๐๐๐ 

      หมายเหตุ: ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับ 
๒. ความส าเร็จในการฟื้นฟู (Resiliency) ของ Critical Infra and Key Resources ให้

กลับสู่ภาวะปกติ หลังเกิดเหตุภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต (สรอ.สนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐาน) 

๓. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT (หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการ) 

๔. ความส าเร็จในการจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber-Security Intelligence Agency) (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการ) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Smart Government 
ยกระดับบริการอเิล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทาง
นวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้ง
ในระดับประเทศและภมูิภาค (Smart 
Government) 

๑. การก าหนดให้มีสถาปัตยกรรมสารสนเทศองค์กรของภาครัฐ (Government ICT 
Enterprise Architecture) (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการ) 

๒. ระดับวุฒิภาวะการพัฒนา (Maturity Level) ของบริการภาครัฐ (e-Government 
Service) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (หน่วยงานภาครัฐจะต้องพัฒนา e-Service ให้มี
ความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้น) 

๓. ความส าเร็จในการบูรณาการเช่ือมโยงระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กลไก 
CIO (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการ) 

๔. มีเว็บไซต์กลางเพื่อเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล เพื่อใช้บริการต่างๆเช่น การศึกษา 
สาธารณสุข เกษตร ท่องเที่ยว (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการ) 

ปี ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมายระดับ

ความส าเร็จ 
พัฒนา
เว็บไซต์ 

data.go.th 

น าร่อง
เชื่อมโยง

ข้อมูล ๑ ด้าน 

เปิดเผยข้อมูล
อย่างน้อย ๓ 

ด้าน 

เปิดเผยข้อมูล
อย่างน้อย ๕

ด้าน 
๕. มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในระดับกรม 

หรือท่ีเทียบเท่า (หน่วยงานระดับกรมด าเนินการผ่านเว็บไซต์)  
๖. หน่วยงานในระดับกรม หรือที่เทียบเท่า มีการก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ 

Social Media และ Social Network ในการให้บริการประชาชน (หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนดนโยบาย) 

๗. มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครฐั (e-Government Service) ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของประชาชนได้  (สรอ.พัฒนา e-Portal และ Single Sign-on/
หน่วยงานด าเนินการเรื่อง e-Services) 

๘. มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่าน Applications บนอุปกรณ์พกพามากขึ้น (สรอ. 
เช่ือมโยงและสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐ เป็น Government Application 
Center (GAC)) โดย สรอ. มีการก าหนดเป้าหมาย ดังน้ี 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๘ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ยุทธศำสตร์ตำม (ร่ำง) แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๓  (ร่ำง) ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ สรอ. 
 

ปี ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย (Apps) ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๕๐ 

๙. จ านวนผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพิ่ม ร้อยละ ๑๐ ต่อป ี(รวบรวมจาก e-
Portal) 

๑๐. มีเว็บไซต์กลางอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ (e-Government Portal) เพื่อบูรณาการ
บริการอิเล็กทรอนิกสโ์ดยสมบรูณ ์

ปี ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมายระบบบริการ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ 

 

 
(๗) (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงฯ และ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี รวมทั้ง ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกันของแผนต่างๆ ของชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด 
มาตรการ/กลยุทธ์ และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงฯ ต่อไป เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

แผนกลยุทธ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ ของ สรอ. จึงต้องมีการด าเนินงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ
กระทรวงฯ ซึ่งสามารถแสดงยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT ให้ทันสมัย 
เป้าประสงค ์ มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงกันภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อ

รองรับการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
มาตรการ /  
กลยุทธ ์
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ/เครือข่ายศูนย์บริการ 
๓. พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐให้มมีาตรฐานสามารถบรูณาการและเช่ือมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนที่เพ่ิมขึ้นต่อปีของหน่วยงาน/ศูนย์บริการที่มีการบูรณาการเขา้กับเครือข่ายสื่อสารเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ  
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 

๕๐๐ หน่วยงาน ๒,๕๐๐ หน่วยงาน ๒,๕๐๐ หน่วยงาน ๓,๐๐๐  หน่วยงาน ๘,๕๐๐  หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๕ จ านวนระบบคลาวด์ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้นต่อป ี

ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 
๑๕๐ ระบบ ๑๕๐ ระบบ ๑๕๐ ระบบ ๑๕๐ ระบบ ๖๐๐ ระบบ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละความส าเรจ็ในการด าเนินการจัดท า Government Data Center (ตัวช้ีวัดร่วม) 
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 

ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๑๙ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำ ICT ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงบูรณำ
กำรและย่ังยืน 
เป้าประสงค ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถน า ICT มาใช้ในการบรหิารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคณุภาพบริการและคณุภาพชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัย 
มาตรการ /  
กลยุทธ ์
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ในการบริหารจัดการและบริการของภาครัฐ 
๒. สรา้งความตระหนัก ส่งเสรมิและสนบัสนุนการใช้ ICT ของทุกภาคส่วน  รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีวจิารณญาณ 
๓. พัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับทุกภาคส่วน 
๔. พัฒนาการใช้ ICT ในการป้องกันและปราบปรามและสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
๕. พัฒนาความรูค้วามเข้าใจแก่ภาคเอกชนและประชาชนในอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจและพฒันาการ
ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับความรู้ และสามารถน า ICT ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตัวช้ีวัดร่วม) 
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 

 ร้อยละ ๓๘ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๓ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๔๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถเข้าถึงการให้บริการขอ้มูล สถิติ และสารสนเทศตา่งๆ และ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ (ตัวช้ีวัดร่วม) 
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 

๓,๕๐๐ หน่วยงาน ๔,๐๐๐ หน่วยงาน ๔,๕๐๐ หน่วยงาน ๕,๐๐๐ หน่วยงาน ๑๗,๐๐๐ หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๕ จ านวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในรูปแบบใหม่ (Smart e-service) 

ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 
อย่างน้อย ๑ ระบบ อย่างน้อย ๑ ระบบ อย่างน้อย ๑ ระบบ อย่างน้อย ๑ ระบบ อย่างน้อย ๑ ระบบ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสำหกรรม ICT เพื่อแข่งขันได้ในระดับสำกล 
เป้าประสงค ์ ภาครัฐ ภาคเอกชนมีบทบาทในการเข้าร่วมกจิกรรม เพื่อเข้าสู่การเปน็ประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไก

ในการขับเคลื่อน 
มาตรการ /  
กลยุทธ ์
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ICT 
๒. สรา้งกลไกในการผลักดันใหผู้้ประกอบการสินค้าและบริการ ICT ไทยมีมาตรฐานสากล 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ICT ไทย 
๔. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร/ผู้ประกอบการด้าน ICT ไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ/หรือ ตรงกบัความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนนิงาน/ กิจกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละความส าเรจ็ของกิจกรรมทีด่ าเนินการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน (ตัวช้ีวัดร่วม)  

ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 
 ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ 

 
 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๒๐ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนำนโยบำยด้ำน ICT และพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ 
เป้าประสงค ์ ๑. มีการพัฒนานโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรอบ/แนวทางความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 
๒. บุคลากรภาครัฐด้าน ICT ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านบริหารจัดการ ICT ให้สามารถบริหารจดัการดา้น ICT 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ /  
กลยุทธ ์
 

๑. พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แผน กฎหมายและมติ ครม. กฎระเบียบ มาตรการให้ทันต่อเทคโนโลยีและมี
ความมั่นคงปลอดภัย  ตลอดจนมกีารบังคับใช้และน าไปสู่การปฏิบตัิได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน ICT มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน สามารถใช้ ICT ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมการด าเนินงานด้าน ICT ในเวทีระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความส าเรจ็ของการมีกลไก/เครื่องมือขับเคลื่อนด้าน ICT ของประเทศ (มีการจัดตั้ง CIO Council / 
สภา ICT / Green IT Promotion Council) (ตัวช้ีวัดร่วม)  

ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 
 ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๖๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนข้อตกลง /ความร่วมมือระหว่างประเทศดา้น ICT (ตัวช้ีวัดร่วม) 
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 
๒ เรื่อง ๒ เรื่อง ๒ เรื่อง ๒ เรื่อง ๘ เรื่อง 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของบุคลากรภาครัฐด้าน ICT ที่เข้ารับการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการด้าน ICT ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตัวช้ีวัดร่วม) 

ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๕๘ ถึง ๖๑ 
 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ 

 
(๘) แนวทำงกำรยกระดับกำรจัดอันดับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ตำมตัวช้ีวัดระดับสำกล 

(๘.๑) UN e-Government Readiness Ranking ๒๐๑๔ 
United Nations e-Government Survey คือ รายงานการจัดอับดับความพร้อมของรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๓ จนถึงปัจจุบัน โดยหลังจากปี ๒๐๐๘ มีการจัดท ารายงานทุกๆ ๒ ปี ซึ่ง
ประกอบด้วยดัชนีย่อย ๓ ด้าน ได้แก่ Online Service Index, Telecommunication Infrastructure Index 
และ Human Capital Index นอกจากนี้ ในรายงานยังมีการจัดท าดัชนีที่ส าคัญอีก ๑ ตัวได้แก่ e-Participation 
Index โดยการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  
e-Information, e-Consultation และ e-Decision Making  

จากรายงานฉบับล่าสุด “UN e-Government Readiness Ranking ๒๐๑๔” โดย United 
Nations มุ่งเน้นการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบยั่งยืนตามแนวคิด “E-GOVERNMENT FOR THE FUTURE 
WE WANT” เกณฑ์ในการประเมินในแต่ละด้านส าหรับปี ๒๐๑๔ สรุปไดด้ังนี้ 

 
 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๒๑ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

Telecommunication Infrastructure 
Index (TII) 

Online Service  
Index (OSI) 

Human Capital  
Index (HCI) 

Internet users Integrated online service delivery Adult literacy 
Fixed broadband subscriptions Information and services to citizens Gross enrolment ratio 

Wireless broadband subscriptions Bridging the digital divide Expected years of schooling 
Fixed telephone subscriptions Service usage/ 

Multichannel service delivery 
Mean years of schooling 

Mobile cellular subscriptions e-participation and 
Mobile government 

 

 
  

ในปี ๒๐๑๔ กำรประเมินผลกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ในล ำดับที่ 
๑๐๒ (คะแนน ๐.๔๖๓๑) จำก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ซึ่งตกลงจำกปี ๒๐๑๒ ในล ำดับที่ ๙๒ (คะแนน 
๐.๕๐๘๓) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในส่วนคะแนนในแต่ละส่วนย่อยประกอบด้วย TII (๐.๒๘๔๓ คะแนน) + OSI 
(๐.๔๔๐๙ คะแนน) + HCI (๐.๖๖๔๐ คะแนน) และสามารถแสดงรายละเอียดของประเทศท่ีมีคะแนนอยู่ในอันดับ
ต้น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ประเทศไทยยังมีการพัฒนาทางด้าน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยสามารถแสดงคะแนน
ย่อยได้ ดังนี้ 

ประเทศ อันดับ คะแนน EDI 
Singapore ๓ ๐.๙๐๗๖ 
Malaysia ๕๒ ๐.๖๑๑๕ 
Brunei Darussalam ๘๖ ๐.๕๐๔๒ 
Philippines ๙๕ ๐.๔๗๖๘ 
Viet Nam ๙๙ ๐.๔๗๐๕ 
Thailand ๑๐๒ ๐.๔๖๓๑ 
Indonesia ๑๐๖ ๐.๔๔๘๗ 

http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/103-Malaysia
http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/25-Brunei-Darussalam
http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/134-Philippines
http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/189-Viet-Nam
http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia


 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๒๒ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ประเทศ อันดับ คะแนน EDI 
Cambodia ๑๓๙ ๐.๒๙๙๙ 
Lao People's Democratic Republic ๑๕๒ ๐.๒๖๕๙ 
Myanmar ๑๗๕ ๐.๑๘๖๙ 

 
(๘.๒) WASEDA – IAC ๑๐th International e-Government Ranking ๒๐๑๔ 

เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
WASEDA – IAC ๑๐th International e-Government Ranking ๒๐๑๔ ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมระหว่าง Waseda 
University และ International Academy of CIO (IAC) ผลการจัดอันดับในปีล่าสุดพบว่า ประเทศไทยได้รับกำร
จัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอันดับที่ ๒๓ จำก ๖๑ ประเทศทั่วโลก ซึ่งตก
ลงจากปี ๒๐๑๓ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๒๐ จาก ๕๙ ประเทศ แต่ยังคงอยู่ในล าดับที่ ๒ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN) รองจากประเทศสิงคโปร์ เช่นเดิม 

การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ WASEDA มีการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมด ๙ ตัว 
ได้แก่  

Network Preparedness/Infrastructure 
Management Optimization/Efficiency 
Online Services/Functioning Applications 
National Portal/Homepage 
Government CIO 
Government CIO 
e-Participation/Digital Inclusion 
Open Government (ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมจากปี ๒๐๑๓) 
Cyber Security (ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมจากปี ๒๐๑๓) 

 

สรุปภาพรวมการจัด อันดับการ พัฒนารั ฐบาล อิ เล็ กทรอนิกส์  WASEDA – IAC ๑๐ th 
International e-Government Ranking ๒๐๑๔ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/29-Cambodia
http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/92-Lao-Peoples-Democratic-Republic
http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/117-Myanmar
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด ประเทศไทยมีการพัฒนาด้าน Government CIO 

ติดใน Top-๑๐ ของประเทศท่ีดีที่สุด  
 
(๙) แนวโน้มและเทคโนโลยีกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

(๙.๑) สรุปแนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในระยะสั้น ( New Trends in e-
Government Development ๒๐๑๔) โดย Waseda University 

๑. Cloud Computing  
๒. Social Media  
๓. Open Government Data  
๔. Big Data  
๕. Business Continuity Planning (BCP) in Disaster Management  
๖. Digital Inclusion in Aging Society  
๗. Cyber Security  
๘. One-stop service and Interoperability  
๙. E-local Government and Smart Cities  

จะเห็นได้ว่า ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ สรอ.ให้ความส าคัญและอยู่ในแผนที่จะด าเนินการ
อยู่อย่างต่อเนื่อง  
 (๙.๒) กำรพยำกรณ์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐ โดย Gartner Reveals its ๒๐๑๔ 
Predictions for Government สรุปเทคโนโลยีที่มีความส าคัญในการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐดังนี้ 

๑. ในปี ๒๕๖๐ การใช้ Public Cloud ของหน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นกว่าร้อยละ 
๒๕ เพ่ือใช้กับบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประชาชน 

๒. ในปี ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐร้อยละ ๓๕ จะให้บริการในลักษณะ shared-service ในลักษณะ
ความร่วมมือ/บริหารจัดการโดยภาคเอกชน 
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๓. ในปี ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐมากกว่าร้อยละ ๖๐ ที่ไม่สนับสนุนให้เกิดการ Open Data จะ
ค่อยๆ ลดความส าคัญหรือหยุดด าเนินงานไปในที่สุด 

๔. ในปี ๒๕๕๙ สายงานทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในหน่วยงานภาครัฐร้อยละ ๒๕ จะถูก
เปลี่ยนเป็นการสรรหาต าแหน่งทางด้าน Business Intelligence และ Data Analysts แทน 

ท าให้เห็นได้ว่า เทคโนโลยีที่ มีความส าคัญในระดับสากลสอดคล้องกับที่ สรอ. ด าเนินการอยู่ 
นอกจากนี้ Gartner ยังได้เปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
เอกชนให้ความสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐจะเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(๑๐) กำรเตรียมพร้อมรองรับเหตุกำรณ์ภัยพิบัติ 
- หน่วยงานภาครัฐเริ่มมีนโยบายให้มีการส ารองข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud Computing) เพ่ือใช้ใน

กรณเีกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีความไม่สงบทางการเมือง การเกิดภัยพิบัติ 
- สรอ. เริ่มให้บริการ G-Cloud ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือรองรับการท างานภาครัฐรูปแบบใหม่ ซึ่งให้

ความส าคัญกับเรื่องความยืดหยุ่น (Flexibility) ความปลอดภัย (Security) และกระจายความเสี่ยง (Risk 
Allocation)  

- สรอ. ได้ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และ แผนกู้คืน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) แบบ Desk Check เพ่ือเตรียมพร้อมใน
การรองรับการด าเนินงานภายในและการให้บริการแล้ว 

- แผนกู้คืนระบบฯ (DRP) ครอบคลุมบริการหลักของ สรอ. ได้แก่ GIN, G-Cloud และ MailGoThai 
 
(๑๑) ประสบกำรณ์กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่น่ำสนใจ 

(๑๑.๑) กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไอร์แลนด์ (IRISH e-Government ๒๐๑๒ – 
๒๐๑๕) 

การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไอร์แลนด์  มีความโดดเด่นในเรื่องการ
ให้บริการออนไลน์และการบูรณาการระบบข้อมูลภาครัฐ ท าให้หน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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ได้ ทั้งระดับที่ให้บริการซึ่งมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของประชาชน และข้อมูลระบบงานภาครัฐ นอกจากนี้ยัง
เน้นความส าคัญของการพิสูจน์ตัวบุคคลและมีการใช้ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ในลักษณะแผนที่ดิจิตอลอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Supporting Public Service Reform e-Government ๒๐๑๒ – ๒๐๑๕ 

 
(๑๑.๒) แผนที่น ำทำง (Roadmap) กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศนิวซีแลนด์  
ประเทศนิวซีแลนด์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาใน ๓ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้งานซึ่งได้แก่ ภาค

ประชาชน ภาคธุรกิจและภาครัฐ ส่วนของระบบงาน (Application) และส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมี
เป้าหมายหลักคือ การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐในช่องทางที่มีความสะดวก รวดเร็ว ภาคธุรกิจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ ส่วนภาครัฐเองก็สามารถบริหารงานภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรลดลง  
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ที่มา: Government ICT Roadmap Iteration ๑.๐ – Overview 
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ธุรกิจ IT 

ความเหมาะสมของกลยุทธ์ 
Strategic Fit 

บทที่ ๓ กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมำณ ๒๕๕๘  

๓.๑ กรอบแนวคิดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 
เนื่องจาก สรอ. ได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สรอ. ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐) มาได้

เป็นระยะเวลา ๙ เดือน กอปรกับการพิจารณาของผู้บริหารที่ต้องการให้มีความต่อเนื่องในการด าเนินงานและการพัฒนา
คุณภาพของบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ใช้กรอบแนวคิดต่อเนื่องจากแผนกลยุทธ์ ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็น
แนวคิดกลยุทธ์แนวใหม่ที่เน้นความเหมาะสมของกลยุทธ์ หรือเรียกว่า “Strategy Fit” โดยกลยุทธ์ที่ก าหนดสามารถ
เชื่อมโยงกับการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและภายใน ดังแสดงในแผนภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เอกสารการบรรยาย หัวข้อ “COBIT 5 and EGA ICT Master Plan”, มนู อรดีดลเชษฐ์, ๒๕๕๖ 
  

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สรอ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ยังคงอาศัยกรอบแนวคิดการ
สนับสนุนให้องค์กรเน้นการให้บริการ หรือเรียกว่า Service Oriented Enterprise (SOE) แนวคิดดังกล่าวเป็น
แนวคิดของ Enterprise Architecture (EA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา Smart e-Service ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ รวมไปถึง การปฏิรูปแนวทางการบริการที่อาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานของ ICT 
ท าให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์และสิ่งที่ สรอ. จะด าเนินการและประเด็นที่ควรให้ความส าคัญต่อไป โดยให้
ความส าคัญกับ 

(๑) Citizen-focused Service บริการภาครัฐที่มีคุณค่าสูง สร้างความพึงพอใจและสอดคล้องความ
ต้องการของประชาชน  

(๒) Co-creation Experience บริการภาครัฐที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้ตนเอง  
(๓) Service Innovation นวัตกรรมที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ของ

ประชาชนที่หลากหลาย ดังแสดงได้ตามแผนภาพ 
 

 
 

การเช่ือมโยงหน้าท่ีภายใน 
Functional Integration 

Business 
Strategy 

 IT 
Strategy 

Organizational 
Infrastructure 
and processes 

IT 
Infrastructure 
and processes 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
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  เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง สามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบโจทย์องค์กร
ได้ครอบคลุมทุกมิติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมุ่งเน้นกลยุทธ์การด าเนินงานต่อเนื่องจากแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
โดยพิจารณาผลจากการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และลดจุดอ่อนที่พบจากการด าเนินงานตามกลยุทธ์ในปีก่อน ซึ่งได้ก าหนด (ร่าง) กลยุทธ์การขับเคลื่อน ๓ ด้าน ตาม
แนวคิดสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์ IT ดังนี้ 

๑) กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)  
  กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตร์
ขององค์กร มุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้ภาครัฐเกิดการบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดต้นแบบทางธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ (New Business Model) ซึ่งสามารถปฏิบัติงานและส่งมอบบริการแก่ประชาชนอย่างบูรณาการและมีคุณค่า 
(Value Creation) โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดภาครัฐไปสู่รูปแบบใหม่ (Transformation) การสร้างกลไก
การเชื่อมโยง (Connecting) ไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ 
(Smart e-Service)  ที่สนองความต้องการของประชาชนผ่ านการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
(Collaboration)  พร้อมกับการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านการในบริบทของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ได้ (Readiness) 

๒) กลยุทธ์ไอที (IT Strategy)  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สรอ. ยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

กระบวนการด าเนินงานภายในและการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ภาครัฐ ภายใต้ (ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรอ. ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยมีการก าหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ส าหรับการพัฒนาด้าน ICT ของ สรอ. โดยเฉพาะและ
ประยุกต์ใช้ ICT ที่ใช้งานได้จริง รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน IT (Innovation) โดยมุ่งหวังให้ส่วนงาน
ต่างๆ มีการออกแบบระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกัน ตามหลักแนวคิดของ COBIT 5 (Control Objectives for 
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 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

Information and Related Technology) เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้าน IT ร่วมกันในที่สุด (Shared 
Resource)  

๓) กลยุทธ์องค์กร (Organizational Strategy)  
 สรอ. ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน (Process Improvement) โดย

ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม 
(Integrated HR Solutions) เช่น การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการด าเนินงาน
ปัจจุบัน และการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งอาศัยตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual KPIs) เป็นต้น  
 
๓.๒ ประเด็นเด่นที่ สรอ. ให้ควำมส ำคัญในปี ๒๕๕๘ 

ในภาพรวม ได้ก าหนดให้มีทิศทางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น และมองเป้าหมายไปถึง
การบริการประชาชนที่ชัดเจน รวมถึง การพัฒนาระบบงานที่ช่วยเสริมศักยภาพการแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาลด้าน
ต่างๆ มากขึ้น โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลักดันและด าเนินงาน (Highlight) ในแผนกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้  

๑. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ [Infrastructure] โดยมุ่งเน้นทั้งด้าน 
Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure เช่น 

 ให้ความส าคัญกับความม่ันคงปลอดภัย 
 น านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา 
 ให้ความส าคัญกับ Mobile Government และ Open Data (Government API) 

๒. การพัฒนากรอบแนวทางในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่างๆ [Framework & Standard] 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

๓. การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า [e-Participation] ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน ทั้งการมีส่วนร่วมในการให้บริการและการรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

๔. การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย [Internal]  มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม (Teamwork) การมีทัศนคติ
ที่ดีของพนักงาน (Attitude) รวมทั้งการพัฒนาทักษะความสามารถ (Competency) ของบุคลากร 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แผนกลยุทธ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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ค าอธิบายรายละเอียด  
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บทที่ ๔ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่
ผ่ำนมำ 

ในรอบปีที่ผ่านมา สรอ.มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท างาน เพ่ือยกระดับการบริการด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐในเชิงรุก โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

 
๔.๑ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนธุรกิจปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT ของภำครัฐไปสู่ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่  
(Transformation) 

เป้ำหมำย หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างบูรณาการและมีคุณค่า 
ตัวชี้วัด 

แผนยุทธศาสตร์ Roadmap ๕๗ เป้าหมายโครงการ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

(๑) จ านวนงบประมาณ
ด้าน ICT ที่ช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐประหยัด
ได้ต่อปีไม่ต่ ากว่า ๖๐๐ 
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๖ = ๕๖๑ ลบ. 
ปี ๒๕๕๗ = ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๑) บริหารจัดการ
งบประมาณและโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ส าหรับ
ภาครฐัอย่างเหมาะสม/
คุ้มค่า ระยะที่ ๑ (อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของ
จ านวนหนว่ยงานภาครัฐ
ระดับกรมในส่วนกลาง
ทั้งหมด*) 

สรุปจ านวนหนว่ยงานใช ้
GIN ร้อยละ ๗๘ 
Cloud ร้อยละ ๔๐ 
MailGo 
Thai 

ร้อยละ ๖๒ 

* ข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 
๕๗ หน่วยงานราชการ
เท่ียบเท่าระดับกรม
จ านวน ๒๕๕ หน่วยงาน 
ไม่รวมมหาวิทยาลัย (๗๙) 
และจังหวัด (๙๔) 

จ านวนสะสมหน่วยงานใช้ 
บริการ GIN ๒,๘๐๐ 
หน่วยงาน 

จ านวนสะสม ๒,๘๔๔ 
หน่วยงาน (ร้อยละ 
๑๐๑.๕๗) 

ระบบ Common  
Services บน GIN เพื่อ
บูรณาการข้อมูล จ านวน
สะสม ๑๐ ระบบ 

จ านวนสะสม ๑๐ 
ระบบ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

ระบบที่ติดต้ังบน G-
Cloud  สะสม ๓๐๐ 
ระบบ 

จ านวนสะสม ๔๗๐
ระบบ  
(ร้อยละ ๑๕๖.๖๗) 

(๒) ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจในการให้บริการ 

ปี ๒๕๕๖ = ร้อยละ 
๘๓.๒ 
ปี ๒๕๕๗ = ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) บริการ GIN, G-
Cloud, MailGoThai และ 
Software as a Service 
(SaaS) ที่เพียงพอในการ
รองรับความต้องการใช้
ทรัพยากรโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ของ
หน่วยงาน 

เป้าหมายกระทรวง ICT 
จ านวนที่เพิ่มขึ้นของ
หน่วยงานที่มกีารบูรณา
การเข้ากับเครือขา่ย
สื่อสารเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ ปี ๕๗ 
จ านวน ๘๐๐ หน่วยงาน 
โดย สรอ.ด าเนินการได้  
๖๒๒ หน่วยงาน (ร้อยละ 
๗๗.๗๕) 

จ านวนบัญชีผู้ใช้งานของ 
MailGoThai สะสม 
๒๔๐,๐๐๐ บัญชีรายชื่อ   

จ านวนสะสม 
๒๔๘,๐๐๑ บัญชี
รายชื่อ (ร้อยละ ๑๐๓.๓๓) 

Government ID 
ส าหรับระบบงานภาครัฐ
อย่างน้อย ๒ ระบบ 

๒ ระบบได้แก ่ระบบ
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
และระบบศูนย์
ช่วยเหลือสังคม 

หน่วยงานติดต้ังระบบ 
Security Monitoring 
สะสม ๓๐ หน่วยงาน 

จ านวนสะสม ๓๒ 
หน่วยงาน  
(ร้อยละ ๑๐๖.๖๗) 

น าร่องการให้บริการ  
Security as a  Service 
จ านวน ๑ บริการ 

อยู่ระหว่างการศึกษา
และพัฒนา Security 
as a  Service 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพื่อน ำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (Connecting) 
เป้ำหมำย มีกลไกด้านซอฟต์แวร์และอื่นๆ ที่สนับสนุนการท างานอย่างบูรณาการ 

ตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์ Roadmap ๕๗ เป้าหมายโครงการ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
(๑) จ านวนเครื่องมือที่ใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการบูร
ณาการข้อมูล กระบวนการ
และบริการ 

- ก าหนดรูปแบบและแนว
ทางการเชื่อมโยงข้อมูล
กระบวนการยุตธิรรม
ระหว่างส านกังานต ารวจ
แห่งชาติกับส านกังาน
อัยการสูงสุดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  
- สรอ. ได้ร่วมมือกับ 
สปสช. ในการจัดท า API ที่
เกี่ยวขอ้งกับคนพิการ คือ 
API ส าหรับตรวจสอบคน
พิการที่มีสิทธิประกัน
สุขภาพ/ API ข้อมูลการ
เบิกจ่ายกายอุปกรณ์/ API 
ข้อมูลประวัติการฟื้นฟ ู
เยียวยา 

(๑) Government Platform 
ส าหรับข้อมูลพื้นฐานดา้น
บุคคล  
- Smart Agriculture (ระยะ
ที่ ๑) 
- Smart Health (ระยะที่ ๑ 
Telemedicine)  
- Smart Education (ระยะที่ 
๑) 
- Smart Welfare (สิทธิคน
พิการ, คนชรา) (ระยะที ่๑) 

- ก าหนดรูปแบบและแนว
ทางการเชื่อมโยงข้อมูล
กระบวนการยุตธิรรม
ระหว่างส านกังานต ารวจ
แห่งชาติกับส านกังานอยัการ
สูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
- [Smart Welfare] สรอ. 
ได้ร่วมมือกับ สปสช. ในการ
จัดท า API ที่เกี่ยวข้องกบัคน
พิการ คือ API ส าหรับ
ตรวจสอบคนพิการที่มีสิทธิ
ประกันสุขภาพ/ API ข้อมูล
การเบิกจา่ยกายอุปกรณ์/ 
API ข้อมูลประวัติการฟื้นฟ ู
เยียวยา 

(๑) Government 
API ๑ เร่ือง 
 

สรอ. ได้ร่วมมือ
กับ สปสช. ใน
การจัดท า API ที่
เกี่ยวขอ้งกับคน
พิการ คือ API 
ส าหรับ
ตรวจสอบคน
พิการที่มีสิทธิ
ประกันสุขภาพ/ 
API ข้อมูลการ
เบิกจ่ายกาย
อุปกรณ์/ API 
ข้อมูลประวัติ
การฟื้นฟ ู
เยียวยา 

(๒) จ านวนชุดข้อมูลพื้นฐาน
ภาครัฐ (Data Set) เพื่อใช้
ในการเชื่อมโยงข้อมูล (๒
ประเภท/ปี) 

- อยู่ระหวา่งการพัฒนา 
คาดว่าจะทดสอบและน า
ออกใช้จริงได้ในเดือน
กันยายน ๕๗ 

(๒) e-CMS* และ 
Government 
ID/Authentication (ระยะที่ 
๑) และ API Platform 
(ระยะที่ ๑) 

ให้บริการในส่วนของการ
เช่ือมโยงข้อมูล ดังนี ้
- e-CMS เช่ือมโยง ๕๖ 
ระบบ 
- Government ID ๒ 
ระบบ คือระบบคลังข้อมูล
งานวิจัยไทยและระบบศูนย์
ช่วยเหลือสังคม 
- API Platform ทะเบยีน
ราษฎร์ ประกันสังคม และ
ประกันสุขภาพ 

(๒) มีระบบ
สารสนเทศ ของรัฐ
ที่สามารถบูรณา
การและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้อย่าง
น้อย ๗๐ ระบบงาน  
- Saraban (๓๕)  
- e-Portal: Single 
Sign -On (๓๕) 
 

จ านวนสะสม 
e-CMS 
(Saraban) ๕๖ 
หน่วยงาน + 
e-Portal 
(Single Sign –
On) ๓๘ ระบบ 
รวมทั้งสิ้น ๙๔ 
ระบบ  
(ร้อยละ
๑๓๔.๒๘) 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขับเคลื่อนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริกำรรูปแบบใหม่  
(Collaboration) 

เป้ำหมำย (๑) มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในรูปแบบใหม่ (Smart e-Service) ซึ่งสนองความต้องการของประชาชนได้ 
(๒) ประชาชนได้รับความสะดวกและมีคุณค่าจากบริการของรัฐ 

ตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์ Roadmap ๕๗ เป้าหมายโครงการ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
(๑) จ านวนระบบบรกิาร
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใน
รูปแบบใหม่ (Smart e-
Service) อาทิ ลดการใช้
กระดาษ การใช้ Smart 
Card และบริการ m–
Government เป็นต้น 

- SaaS ๕ ระบบ 
ได้แก่ Saraban, SMS, 
GIN Conference, 
Personal Storage 
และ Website 
- m-Government 
หารือร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐเพื่อ
พัฒนาการให้บรกิาร 
Mobile App ได้แก่
(๑) ระบบรถหาย 
(Lost Car)  
(๒) ระบบคนหายของ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
(๓) ระบบ E-Book 
ของส านักราช
เลขาธิการ 
(๔) ระบบค้นหางาน
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
(๕) ระบบตรวจสอบ
สิทธิของส านักงาน
ประกันสังคม เป็นต้น 

(๑) น าร่องความร่วมมอืใน
การพัฒนาบริการพื้นฐาน
ภาครัฐ 

- SaaS ๕ ระบบ ได้แก่ 
Saraban, SMS, GIN 
Conference, Personal 
Storage และ Website 
- m-Government 
หารือร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ Mobile App 
ได้แก่ 
(๑) ระบบรถหาย (Lost 
Car)  
(๒) ระบบคนหายของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
(๓) ระบบ E-Book ของ
ส านักราชเลขาธิการ 
(๔) ระบบค้นหางานของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน  
(๕) ระบบตรวจสอบสิทธิ
ของส านักงาน
ประกันสังคม เป็นต้น 

ระบบให้บริการรูปแบบ 
Mobile App. แก่ภาครัฐ 
สะสม ๑๐ ระบบ 

หารือร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐเพื่อ
พัฒนาการให้บรกิาร 
Mobile App ได้แก่
(๑) ระบบรถหาย 
(Lost Car)  
(๒) ระบบคนหายของ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
(๓) ระบบ E-Book 
ของส านักราช
เลขาธิการ 
(๔) ระบบค้นหางาน
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
(๕) ระบบตรวจสอบ
สิทธิของส านักงาน
ประกันสังคม เป็นต้น 

ระบบให้บริการรูปแบบ 
SaaS สะสม ๕ ระบบ  

SaaS ๕ ระบบ ได้แก่ 
Saraban, SMS, GIN 
Conference, 
Personal Storage 
และ Website 

ช่องทางในการเข้าถึง
บริการภาครัฐผ่าน e-
Portal และ ให้บริการ
ประชาชนผ่าน GAC 

จัดท าและให้บรกิาร
เว็บไซต์ app.go.th 
และ Application 
GAC ส าหรับการ
เข้าถึง Mobile App. 
ภาครัฐ ๖๒ Apps. 
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ตัวชี้วัด 

แผนยุทธศาสตร์ Roadmap ๕๗ เป้าหมายโครงการ 
(๒) จ านวนประชาชนที่
เสนอความเห็นผ่าน
ช่องทางสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาบรกิาร
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

จ านวนผู้เสนอความ
คิดเห็นผ่านช่อง
ทางการสร้างความมี
ส่วนร่วม ๑๑๒,๕๔๙ 
คนใน ๑๒ ประเด็น 
(Online 
Community มีผู้อ่าน
จ านวน 
๑๒,๐๘๘,๑๗๗ คน/
ครั้ง)  
 

(๒) Back Office 
Application (SaaS)  
- Front Office  
Application (Mobile 
Applications, 
Government 
Application Center)   
- น าร่องบริการ ICT ไปสู่
ท้องถิ่น (Smart Citizen) 

- SaaS ๕ ระบบ ได้แก่ 
Saraban, SMS, GIN 
Conference, Personal 
Storage และ Website 
- m-Government 
หารือร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ Mobile App 
ได้แก่ 
(๑) ระบบรถหาย (Lost 
Car)  
(๒) ระบบคนหายของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
(๓) ระบบ E-Book ของ
ส านักราชเลขาธิการ 
(๔) ระบบค้นหางานของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (๕) ระบบ
ตรวจสอบสิทธิของ
ส านักงานประกันสังคม 
เป็นต้น 
- จัดท าและให้บริการ
เว็บไซต์ app.go.th และ 
Application GAC 
ส าหรับการเข้าถึง 
Mobile App. ภาครัฐ 
๖๒ Apps. 
- Smart Citizen อยู่
ระหว่างด าเนินการ โดย
หารือรูปแบบความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภาครัฐ เช่น ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดเพชรบุรี 

จ านวนที่เพิ่มขึ้นของจุด
ติดต้ัง Smart Box 
จ านวน ๑๐๐ จุด (ใน
พื้นที่น าร่อง) 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการโดยหารือ
รูปแบบความรว่มมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดเพชรบุรี  
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ผลักดันให้เกิดควำมพร้อมเพื่อรองรับแนวควำมคิดใหม่ของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
   (Readiness) 

เป้ำหมำย หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติงานในบริบทของ
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 

ตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์ Roadmap ๕๗ เป้าหมายโครงการ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
(๑) จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่สร้างความพร้อม
ให้แก่ผู้มีส่วนร่วม (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ (๑) ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาด้าน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   
(มีการจัดท า Policy 
recommendation 
จ านวน ๑ ฉบับ) 

จัดท าข้อเสนอแนะของ
การขับเคลื่อนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) ของ
ประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(Policy 
Recommendation) 
e-Government    

จัดท าข้อเสนอแนะ
ของการขับเคลื่อน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government) 
ของประเทศไทย 

(๒) ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจในการให้บริการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ (๒) ช่องทางการเตรียม
ความพร้อมด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น       
e-Learning, การอบรม, 
การพัฒนาด้านซอฟต์แวร,์    
e- Government  
Channel, Application 
บน Tablet, e-Book เป็น
ต้น 

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวนบุคลากรภาครัฐที่
ได้รับสาระความรู้ 
๑,๕๐๐ คน 

- จ านวน ๑,๗๔๘ คน 
(ร้อยละ ๑๑๖.๕๓) 

 
๔.๒ ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 สรอ. ได้จัดท ารายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานใน ๔ มิติ รวม ๓๒ ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ติดตามความก้าวหน้า
และผลส าเร็จในการด าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ ๔ ด้านที่ก าหนดไว้ โดย ณ ไตรมาส ๔ มีผลคะแนนรวมที่ได้จาก
การประเมินตนเองในเบื้องต้น คิดเป็น ๔.๗๗๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ ซึ่งมรีายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 
 ๒.๑  มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดจ านวน ๗ ตัว) (ร้อยละ ๖๐) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์
และความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการต่างๆ เช่น จ านวนระบบงานภาครัฐที่ใช้ Government ID ในการ
ยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เข้าใช้งาน จ านวนระบบงานหรือ e-Service ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านบุคคล 
หรือใช้ประโยชน์จากบัตร Smart Card ผ่านเครื่องมือของ สรอ. จ านวนงบประมาณด้าน ICT ที่ช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐประหยัดได้ต่อปี ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเป็น Secure Cloud และจ านวนบริการในรูปแบบใหม่ที่
ริเริ่มขึ้นโดย สรอ. เป็นต้น ซึ่งผลคะแนนประเมินตนเองค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๘๓๓๓ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๒.๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ตัวชี้วัดจ านวน ๒ ตัว) (ร้อยละ ๑๐) ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการให้บริการ และร้อยละของระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ (จากบริการหลักของ สรอ.) ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ และผลคะแนนประเมินตนเองค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
๔.๔๔๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 
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  ๒.๓  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดจ านวน ๓ ตัว) (ร้อยละ ๑๕) เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
กับระบบการจัดการต้นทุนการด าเนินงานตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน ความต่อเนื่องในการให้บริการเครือข่าย (GIN) และความต่อเนื่องในการให้บริการ G-Cloud ซ่ึง
ผลคะแนนประเมินตนเองค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๕.๐๐๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๒.๔  มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ  (ตัวชี้วัดจ านวน ๒๐ ตัว) (ร้อยละ ๑๕) 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเกี่ยวกับระบบงานสนับสนุนต่างๆ โดยภาพรวม สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย เช่น 
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีภายในเวลาที่ก าหนด  การพิจารณา
แผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การพิจารณาแผน
และรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ และ
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บริการเพ่ือน าไปสู่ระบบ Customer Relationship Management 
(CRM) ได้ด าเนินการไปส่วนหนึ่งแล้ว และผลคะแนนประเมินตนเองค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๕๓๓๓ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 

 
 

ปี 55 ปี 56 ผลงาน
มติิที1่ ด้านประสิทธิผล 60 4.8333 2.9000

1.1
จ ำนวนระบบงำนภำครัฐทีใ่ช้ Government ID ในกำร
ยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เข้ำใช้งำน

- - ระดบั 3 10 5 5.0000 50.0000

1.2

จ ำนวนระบบงำนหรือ e-Service ทีม่กีำรเชื่อมโยงข้อมลู
ด้ำนบุคคล หรือใช้ประโยชน์จำกบัตร Smart Card ผ่ำน
เคร่ืองมอืของ สรอ. (โดยใช้เคร่ืองมอืครอบคลุมถึง API หรือ 
Platform ที ่สรอ. พฒันำหรือให้บริกำร)

- - ระดบั 3 10 5 5.0000 50.0000

1.3
จ ำนวนงบประมำณด้ำน ICT ทีช่่วยให้หน่วยงำนภำครัฐ
ประหยัดได้ต่อปี

- 561.27 561.27 ล. 10 661.27 ล. 5.0000 50.0000

1.4 จ ำนวนสะสมของระบบทีติ่ดต้ังบน G-Cloud - 259 300 ระบบ 10 482 ระบบ 5.0000 50.0000

1.5 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำเป็น  Secure Cloud - - ระดบั 3 10 5 5.0000 50.0000

1.6
จ ำนวนบริกำรในรูปแบบใหมท่ีริ่เร่ิมขึ้นโดย สรอ. ร่วมมอืกบั
ภำคส่วนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง (SaaS)

- - ระดบั 3 5 5 บริการ 3.0000 15.0000

1.7
ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำจำก G-SOC เพือ่เตรียมไปสู่
 G-CERT ของภำครัฐ

- - ระดบั 3 5 5 5.0000 25.0000

มติิที ่2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 10 4.4400 0.4440

2.1
ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจควำมพงึพอใจและ
พฒันำกำรให้บริกำร

0

2.1.1
ระดับควำมส ำเร็จของกำรใช้ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจ
เพือ่พฒันำกำรให้บริกำร

- - ระดบั 3 5 5 5.0000 25.0000

2.1.2 ร้อยละของระดับควำมพงึพอใจในกำรให้บริกำร 80 83.2 ร้อยละ 80 5 84.4 3.8800 19.4000

คะแนนประเมนิตนเอง
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพืน้ฐาน
เป้าหมาย น า้หนัก

12 เดือน



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๓๘ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 55 ปี 56 ผลงาน
มติิที ่3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏบัิติราชการ 15 5.0000 0.7500

3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน - 100 ร้อยละ 90 3 100 5.0000 15.0000

3.2 ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรเครือข่ำย (GIN) - - ร้อยละ 99.5 6 100 5.0000 30.0000

3.3 ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร  G-Cloud - - ร้อยละ 99.5 6 99.7 5.0000 30.0000

มติิที ่4 ด้านการพฒันาองค์กร 15 4.5333 0.6800

4.1 ระดับกำรพฒันำด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำร

4.1.1
บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรองค์กำร
มหำชน

4.1.1.1
คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำ ภำยในเวลำทีก่ ำหนด

- 5 ระดบั 5 2 4 4.0000 8.0000

4.1.1.2
บทบำทของคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรมหำชนรำยไตรมำส

4.1.1.2.1 กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.2.2 กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.2.3 กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียง - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.2.4
กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศ

- 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.2.5 กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.2.6 กำรพจิำรณำรำยงำนด้ำนกำรเงิน - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.2.7 กำรพจิำรณำรำยงำนด้ำนภำรกจิหลัก - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.3
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อรัฐมนตรีทีก่ ำกบัดูแล
องค์กำรมหำชน

- 5 ระดบั 5 0.5 5 5.0000 2.5000

4.1.1.4 กำรเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำร - 5 ระดบั 5 1 5 5.0000 5.0000

คะแนนประเมนิตนเอง
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพืน้ฐาน
เป้าหมาย น า้หนัก

12 เดือน



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๓๙ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

 
 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ปี 55 ปี 56 ผลงาน

4.1.1.5 กำรเผยแพร่ข้อมลูและควำมโปร่งใส

4.1.1.5.1
มรีำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียงและภำรกจิ
หลักขององค์กร

- 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.5.2 มขี้อมลูงบกำรเงิน - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.5.3 มขี้อมลูประวัติของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.5.4 มขี้อมลูกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.5.5
มขี้อมลูโครงสร้ำงคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน และ
อนุกรรมกำร

- 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.5.6 มขี้อมลูภำรกจิหลักและแผนยุทธศำสตร์ - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.1.5.7 มขี้อมลูทีส่ ำคัญในเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน - 5 ระดบั 5 0.25 5 5.0000 1.2500

4.1.2 กำรพฒันำตนเองของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน

4.1.2.1

มกีำรเปิดเผยผลกำรประเมนิตนเองแกค่ณะกรรมกำรในกำร
ทีป่ระชุมอย่ำงเป็นทำงกำรโดยคณะกรรมกำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นเกีย่วกบัผลประเมนิและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่

- 5 ระดบั 5 2 5 5.0000 10.0000

4.1.2.2
มกีำรจัดให้มกีจิกรรมเพือ่พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
คณะกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำทีก่รรมกำร

- 5 ระดบั 5 1 5 5.0000 5.0000

4.2
ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำฐำนข้อมลูผู้ใช้บริกำรเพือ่
น ำไปสู่ระบบ Customer Relationship Management 
(CRM)

- - ระดบั 3 5 4 4.0000 20.0000

รวม 100 4.7740

คะแนนเต็ม 5 4.77

หมายเหตุ: ผลการประเมนิตนเอง = 4.50-5.00

คะแนนประเมนิตนเอง

        = NA      = 1.00-1.49  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด
ข้อมูลพืน้ฐาน

เป้าหมาย น า้หนัก
12 เดือน



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๔๐ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

บทที่ ๕ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

๕.๑ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำยและโครงกำร 
วิสัยทัศน์ 

 

ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม  
เพ่ือยกระดับการบริการสู่ประชาชน  

Enabling Smart* and Open Government** for the People 
*Smart = Sustainability + Cross-Boundary + Innovation 
**Open = Transparency + Participation + Collaboration 

 

ภารกิจ 
๑. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ให้ค าปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานและ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ซึ่งแสดงในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) โดยประกอบด้วยเป้าหมายแต่ละยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน ในมุมมอง ๔ มิติ ตาม
หลัก Balanced  Scorecard (BSC)  ได้แก่  มิติด้ านการเงิน  (Financial Perspective) มิติด้ านลูกค้า 
(Customer Perspective) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมิติด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๔๑ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยคุใหม่ (Transformation) 
       กลยุทธ์ - ยกระดับบริการให้ครอบคลมุพื้นท่ีและหน่วยงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้าน    
                         Security และ Utilization 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ๔ ปี หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างบูรณาการและมีคุณค่า 
 ผลผลติ ระบบ e-Government ที่ทันสมัยบนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
 ตัวช้ีวัด ๑) ลดความซ้ าซ้อนในการจัดหาและด าเนินการระบบ IT ภาครัฐได้ปีละไมต่่ ากว่า ๖๐๐ ล้านบาท 

(รวมทุกยุทธศาสตร์) 
๒) ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีได้รับบริการจาก สรอ. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Connecting) 
        กลยุทธ์ - บูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานและพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่สามารถใช้งานร่วมกันในลักษณะ  
                          Common Service ได ้
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์๔ ปี มีกลไกด้านซอฟต์แวร์และอื่นๆ ที่สนับสนุนการท างานอย่างบูรณาการและเช่ือมโยงกัน 
 ผลผลติ ๑) เครื่องมือสนับสนุนการบูรณาการ ข้อมูล, กระบวนการ และบริการ เช่น API, Web Services 

(Data, Process and Service)  
๒) ข้อมูลพื้นฐาน (Shared Data Resource) เพื่อการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 ตัวช้ีวัด ๑) จ านวนเครื่องมือท่ีใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบูรณาการข้อมูล กระบวนการ และบริการ 
๒) จ านวนชุดข้อมูลพื้นฐานภาครัฐ (Data Set) เพื่อใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูล (๒ ประเภท/ปี) 
๓) ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีได้รับบริการจาก สรอ. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ 
        กลยุทธ์ - สร้างนวัตกรรมการบริการและน าร่อง New Business Model๑ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์๔ ปี ๑) มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในรูปแบบใหม่ (Smart e-Service) ซึ่งสนองความ

ต้องการของประชาชนได้ 
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรบับริการของรัฐอย่างมีคณุค่า 

 ผลผลติ ระบบบริการภาครัฐรปูแบบใหม ่
 ตัวช้ีวัด ๑) จ านวนระบบบริการอเิล็กทรอนิกส์ภาครัฐในรูปแบบใหม่ (Smart e -Service) อาทิ ลดการ

ใช้กระดาษ การใช้ Smart Card และบริการ m – Government เป็นต้น 
๒) จ านวนประชาชนท่ีเสนอความเห็นผ่านช่องทางสร้างการมีส่วนรว่มในการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ 

 
 
 
 
 

                                                           
๑ New Business Model หมายถึง แนวคิดธุรกิจที่มีการก าหนดคุณค่าใหม่ (New Value) วิธีการส่งมอบคุณค่า (Value Delivery) 
และคุณค่าที่ได้รับ (Capture Value) ยกตัวอย่างเช่น บริการภาครัฐในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ซึ่งคุณค่าคือ
สามารถแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้ (New Value) โดยใช้บริการผ่านระบบ Cloud Computing 
(Value Delivery) ซึ่งท าให้ได้การก าหนดมาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (Capture Value) เป็นต้น  



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๔๒ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผลักดันให้เกิดความพร้อมเพ่ือรองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ 
        กลยุทธ์ - วิจัยและพัฒนา เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน และพัฒนาบุคลากร ICT ภาครฐั 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์๔ ปี หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลีย่นแปลงดา้นการ

ปฏิบัติงานในบริบทของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม ่
 ผลผลติ โครงการหรือกิจกรรมที่สร้างความพร้อมให้แก่ผู้มีส่วนร่วม 
 ตัวช้ีวัด จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่รา้งความพร้อมให้แก่ผูม้ีส่วนร่วม (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค

ประชาชน) 
 
สรุปโครงการตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ Transformation ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 
๑. การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 
๒. การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
๓. ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) 
๔. การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Connecting สร้างกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๕. การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ Collaboration ขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่  
๖. การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access Channel) 
๗. การน าร่องบริการ ICT ไปสู่ท้องถิ่น (Smart Citizen Info.) 
๘. การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมบริการการบริการ (R&D and Product Innovation) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Readiness ผลักดันให้เกิดความพร้อมเพ่ือรองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๙. การยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ (e-Government Capability Building) 
๑๐. การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) 
๑๑. การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม (Integrated HR Solution) 

 
๕.๒ โครงสร้ำงองค์กร 
 เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สรอ.ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานที่ดียิ่งขึ้น โดยมีการเพ่ิมฝ่ายนวัตกรรม (Innovation Department) เพ่ือการพัฒนาบริการที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี มีการคิดค้นรูปแบบบริการใหม่ๆ การจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า (Customer 
Service Center) เพ่ือยกระดับการให้บริการที่มีความรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ สามารถเก็บฐานข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐที่ใช้ในการตัดสินใจและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่ส าหรับปี ๒๕๕๘ จ านวน ๒๕๐ อัตรา 
(เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑๐ อัตราในปี ๒๕๕๗) ซึ่งแสดงโครงสร้างองค์กรใหม่พร้อมรายละเอียดอัตราก าลัง ดังนี้ 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๔๓ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

คณะอนกุรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะอนกุรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง 

คณะอนกุรรมการด้านยุทธศาสตรอ์งคก์ร 
คณะอนกุรรมการกฎหมาย 

คณะอนกุรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอ้ านวยการ 
คณะอนกุรรมการบริหารการลงทุน 

 

รองผู้อ ำนวยกำร  
(ด้ำนบริหำร) 

รองผู้อ ำนวยกำร  
(ด้ำนเทคนิค) 

  ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

    ๒๙ ๒๒   ๖๓ ๔๙ ๒๗ ๒๔         ๑๒ ๑๖
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บทที่ ๖ กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) 

๖.๑ กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) 
ส าหรับแผนกลยุทธ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ ได้มีการก าหนดกลยุทธ์โครงการ (Project Strategy) ซ่ึง

สอดคล้องกับประเด็นที่ให้ความส าคัญดังที่กล่าวมาแล้วในบทต้นๆ และยังต้องค านึงถึงงบประมาณที่ได้รับในปี 
๒๕๕๘ ด้วย นอกจากนี้ เพ่ือให้มีกรอบในการพัฒนา การก าหนดกลยุทธ์โครงการในบทนี้ ยังอาศัยวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานส าหรับบริการด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องและ
มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

ช่วงที่ ๑ Introduction Stage ช่วงต้นของ
การเข้ าสู่ ตลาด อาทิ  บริการทางด้ าน 
Government Access Chanel เป็นต้น 
ช่วงที่ ๒ Growth Stage เป็นช่วงที่มีการใช้
บริการที่มากขึ้นและมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาทิ บริการ G-Cloud เป็น
ต้น 
ช่วงที่ ๓ Maturity Stage ช่วงที่บริการเข้า
สู่ตลาดมาระยะหนึ่ง และการใช้บริการเริ่ม
คงท่ี เช่น บริการ GIN เป็นต้น 
ช่วงที่ ๔ Decline Stage เป็นช่วงที่บริการ
เริ่มจะต้องออกจากตลาดไป เนื่องจากถึงจุด
อ่ิมตัว โดยบริการทั้งหมดของ สรอ. อาจจะ
ยังไม่อยู่ในระยะนี้ 

ทั้งนี้ สามารถก าหนดกลยุทธ์โครงการต่างๆ ดังมีรายละเอียดคือ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

(Transformation) 
กลยุทธ์  ยกระดับบริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่และหน่วยงานเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพบริการให้ดี

ยิ่งขึ้น ทั้งด้าน Security และ Utilization 
กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ: GIN 

กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 
บูรณำกำร ๑. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Partner) โดยใช้กลไกด้ำนนโยบำยและงบประมำณเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การผลักดันให้เกิดการบูรณาการ เช่น ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. เป็น
ต้น 

๑. มีหน่วยงานภาครัฐใช้เครือข่าย 
GIN เป็นจ านวนสะสม ๓,๕๐๐ 
หน่วยงาน 
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กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ: GIN 
พัฒนำคุณภำพ ๑. ศึกษาแนวทางการยกเลิกกำรให้บริกำร Internet ไปพร้อมกับการ

ให้บริการ GIN เพื่อลดปัญหาเรื่องความเร็วในการใช้งาน 
๒. ยกระดับและวาง Roadmap ของเครือข่ ายให้ เป็น  Government 

Secure Intranet (GSI) ที่มีเสถียรภาพ รวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยสูง 
๓. ยกระดับการให้บริการ GIN Conference ตามมติของ คสช. 
๔. ปรับปรุ งการด า เนินงานของ  Contact Center โดยใ ช้กลไกของ 

Operational Level Agreement (OLA) ระหว่างส่วนงาน เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง พัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่
ส าหรับบริการ สรอ.และเรื่อง IT อื่นๆ  

๕. ควบคุมกำรบริหำรงำนภำยในตามกระบวนการของ Internal Audit (IA) 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๖. ควบคุมและบริหำรจัดกำรผู้ให้บริกำร (Vendor) โดยใช้กระบวนการทาง 
Service Level Agreement (SLA) ในการตรวจสอบการท างานและ
คุณภาพของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

๒. มีความต่อเนื่องในการให้บริการ
เครือข่าย GIN ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๙.๙๕ 

๓. มีปริมาณการใช้งานรวมต่อปี 
(Utilization) ของเครือข่าย GIN 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐-๑๔ ของปีท่ี
ผ่านมา 

เพ่ิมกำรใช้งำน ๑. แบ่งกลุ่มตลำดและกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ที่มีความแตกต่าง
กัน ได้แก่ 

Extranet 
(Agenda+Common) 

Intranet 
(ภายในหนว่ยงาน) 

Integration 
(ระหว่างหนว่ยงาน) 

ประสานหน่วยงานที่
ให้บริการ Common 
Service ให้สามารถใช้ผ่าน
เครือข่าย GIN ได ้

ขยายการให้บรกิาร
เครือข่าย GIN ในระดับ
อ าเภอ/ต าบล (ตาม 
Agenda หรือ Smart 
Province Model) 

เชื่ อมโยงกับ เครือข่ า ย
ส าคัญของประเทศ เช่น 
MOI และ MOE 

๒. จัดระเบียบกำรใช้งำนเครือข่ำย  (ขนาด Bandwidth ที่จัดสรรให้
หน่วยงาน) ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 

๓. บริหารจัดการควำมต้องกำรใช้ งำน เค รือข่ำยส่วนเ พ่ิม  (Extra 
Bandwidth) ให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อความต้องการ 

 
กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ: G-CLOUD 

กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 
บูรณำกำร ๑. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Partner) โดยใช้กลไกด้ำนนโยบำยและงบประมำณเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การผลักดันให้เกิดการบูรณาการ เช่น ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. เป็น
ต้น 

๒. ลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนบำงส่วนเป็นของตนเอง (G-Cloud/Backup /DR 
Site) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความส าคัญกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัย 

๑. มีระบบบน G-Cloud เป็นจ านวน
สะสม ๕๕๐ ระบบ 

๒. ระดับความส าเร็จของการ
ยกระดับคุณภาพบริการ G-
Cloud (มีแผนการด าเนินงาน 
ISO/IEC๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ มี
แผนการกู้คืนระบบ และได้รับ
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กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ: G-CLOUD 
พัฒนำคุณภำพ ๑. ยกระดับบริการให้เป็น Secure Cloud โดยเพิ่มคุณสมบัติที่ส าคัญ เช่น การ

รับรององค์กรและบริการตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ 
ส าหรับบริการ G-Cloud ในระดับ Infrastructure as a Service (IaaS) 

๒. ยกระดับความต่อเนื่องในการให้บริการและลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นกับระบบ
ส าคัญของภาครัฐ โดยจัดท าระบบกำรส ำรองข้อมูลและกำรกู้คืนภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด (Site Recovery) 

๓. ปรับปรุ งการด า เนินงานของ Contact Center โดยใ ช้กลไกของ 
Operational Level Agreement (OLA) ระหว่างส่วนงาน เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง พัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่
ส าหรับบริการสรอ.และเรื่อง IT อื่นๆ  

๔. พัฒนาการรับประกันคุณภำพบริกำรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยกลไก
ทางด้าน Service Level Agreement (SLA) มุ่งเน้นให้บริการมีความต่อเนื่อง
ตามที่ก าหนดและการส ารองข้อมูลและการกู้คืนระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พัฒนาแนวทาง/ผู้เช่ียวชาญการให้ค ำปรึกษำกรณีพบปัญหา/ช่องโหว่ของ
ระบบที่อยู่บน G-Cloud 

ใบรับรอง ISO/IEC๒๗๐๐๑:
๒๐๑๓) 

๓. มีความต่อเนื่องในการให้บริการ 
G-Cloud ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๙.๕ 

 
ศูนย์ประสำนงำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศภำครัฐ: G-CERT 

กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 
พัฒนำคุณภำพ ๑. ให้ G-CERT เป็นศูนย์ดูแลด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศของบริการ

หลักของ สรอ. 
๒. เน้นบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชำญ/ให้ค ำปรึกษำด้านความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในด้านเครือข่าย/ระบบปฏิบัติการ 
(OS)/ระบบงาน (Application) และการโจมตี 

๓. ยกระดับคุณภำพบุคลำกรให้เป็นผู้เช่ียวชาญตามมาตรฐานสากล 
๔. วิจัยและพัฒนำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้าน Security 

๑. มีการส่งเสรมิสนับสนุนให้การ
ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่
หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า ๑๐ 
หน่วยงาน 

 
กำรให้บริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพ่ือกำรสื่อสำรในภำครัฐ: MailGoThai 

กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 
บูรณำกำร ๑. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Partner) โดยใช้กลไกด้ำนงบประมำณและตัวชี้วัด IT ภำครัฐเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการผลักดันให้เกิดการบูรณาการ เช่น ส านักงบประมาณ ส านักงาน 
ก.พ.ร. เป็นต้น 

๒. ยกระดับกำรให้บริกำรระบบ Mail โดยศึกษารูปแบบที่มีความเหมาะสมและ
สามารถตอบโจทย์ความมั่นคงปลอดภัยได ้

๑. มีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สะสมไม่น้อยกว่า ๒๖๐,๐๐๐ 
บัญชีรายชื่อ 

๒. มีความต่อเนื่องในการให้บริการ 
MailGoThai ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๙.๕ 

ปรับรูปแบบ
บริกำร 

๑. สร้างคุณสมบัติ (Feature) การใช้งานที่ดีกว่าระบบเมล์อื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาด
และมีความเหมาะสมกับผู้ ใช้งานสมัยใหม่ ได้แก่ Government Instant 
Messaging เป็นต้น 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๔๗ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

กำรให้บริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพ่ือกำรสื่อสำรในภำครัฐ: MailGoThai 
๒. ยกระดับบริการให้สามารถรองรับการท างานแบบ High Availability และ 

Disaster Recovery เพื่อรองรับการท างานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติได้ 
เพ่ิมกำรใช้งำน ๑. สร้างต้นแบบหรือตัวอย่างหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ มีปริมาณการใช้งาน

มากให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อหารูปแบบที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร
ของหน่วยงาน เช่น การใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

๒. ปรับกลยุทธ์การตลาดและการส ารวจ (Demand Side Survey) เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ควำมต้องกำรของหน่วยงำน รวมทั้ง สาเหตุที่ไม่มีการใช้งาน เพื่อ
ก าหนดแนวทางส าหรับแต่ละหน่วยงาน 

๓. เข้ำถึงผู้บริหำรระดับสูง เพื่อก าหนดนโยบายการรับส่งเมล์ในหน่วยงาน 
๔. ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีระบบงานในการน า Government ID มาใช้ในการ

ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบส าคัญ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  สร้างกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Connecting) 
กลยุทธ์  บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่สามารถใช้งาน 
  ร่วมกันในลักษณะ Common Service ได ้
กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ: e – Government Platform 

กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 
บูรณำกำร ๑. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Partner) โดยใช้กำรผลักดันเชิงนโยบำยผ่านโครงการส าคัญของรัฐ อาทิ 
โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพร่วมกับส านักงาน 
ก.พ.ร. 

๒. ให้การสนับสนุน/ค ำแนะน ำ/ค ำปรึกษำ แก่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเข้าถึง/
เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญของรัฐ หรือต้องการปรับปรุงระบบบริการของตนให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑. มีหน่วยงานภาครัฐใช้งานโครงสร้าง
พื้นฐานด้านข้อมูลของ สรอ.       
(e-Government Platform) ซึ่ง
ครอบคลุมถึง Government 
API/Single Sign-On/ e-CMS 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ 

พัฒนำคุณภำพ ๑. พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล [API]  ให้รองรับความ
ต้องการในการใช้งานของหน่วยงาน และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลและใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ เช่น ทะเบียนเกษตรกรแห่งชาติ 

เพ่ิมกำรใช้งำน ๑. ศึกษา ส ำรวจควำมต้องกำรของหน่วยงานภาครัฐในการเช่ือมโยงข้อมูลส าคัญ 
(Demand Side Survey) และผลักดันให้น าโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ [API] 

๒. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานก าหนดนโยบาย อาทิ ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) ส านักงาน ก.พ.ร. ให้มีการศึกษำ/ปรับปรุงระเบียบและมำตรฐำนการ
เช่ือมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

๓. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีระบบงำนส ำคัญ และมีความ
เช่ือมโยงกับระบบงานอื่นๆ ผลักดันให้มีการใช้บริการในรูปแบบ Single Sign-
on [SSO] เพื่อให้ผู้ใช้งานเล็งเห็นถึงประโยชน์ของบริการ SSO และใช้บริการ
ได้แบบ One Stop Service  



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๔๘ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ขับเคลื่ อนรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ อย่ า งมีส่ วนร่ วมด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่
(Collaboration) 

กลยุทธ์  สร้างนวัตกรรมการบริการและน าร่อง New Business Model ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
กำรพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรภำครัฐ: Government Access Channels 

กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 
บูรณำกำร ๑. ผลักดันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการบูรณำกำรงำนบริกำรภำครัฐให้มี

ประสิทธิภำพ ร่วมกับหน่วยงานหลัก โดยร่วมพัฒนา Thailand Information 
Gateway และช่องทางต่างๆ ส าหรับการเข้าถึงข้อมูลหรือ e-Services ของ
หน่วยงานภาครัฐ 

๒. ให้ค ำปรึกษำในการพัฒนำ/ปรับปรุงระบบงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้
สามารถท างานร่วมกับระบบท่ี สรอ.พัฒนาได้  

๑. จ านวน Mobile Application ที่ 
สรอ. สนับสนุนการพัฒนา ๕ ระบบ 

๒. มีระบบให้บริการในรูปแบบ SaaS 
จ านวนสะสม ๖ ระบบ 

 

พัฒนำรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ 

๑. พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) ร่วมกับภาคเอกชน 
โดยศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ Mobile Apps./ SaaS ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของหน่วยงาน 

๒. ยกระดับ e-Portal และ Government Application Center (GAC) ให้
เป็นศูนย์รวมกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐส าหรับประชาชนแบบจุดเดียว 
(One Stop Service) และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ เลือกใช้บริการ 
Application 

๓. ส ารวจความต้องกำรของประชำชนผ่านรูปแบบแนวทางที่ สรอ.ก าหนด 
(e-Participation) 

๔. ก าหนดมำตรฐำนส าหรับ Mobile Application ภาครัฐ เพื่อเป็นแนว
ทางการให้บริการที่มีคุณสมบัติที่ส าคัญแก่ประชาชน 

เพ่ิมกำรใช้งำน ๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญๆ 
เช่ือมโยงผ่าน e-Portal และ Government Application Center (GAC) 
ให้มีบริการที่ครบถ้วนตามความต้องการของประชาชน และสามารถเข้าถึง 
ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

๒. เป็นที่ปรึกษำให้แก่หน่วยงานภาครัฐในกำรพัฒนำ Mobile Application  
๓. เสนอแนวทางการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐให้สามารถใช้บริการในลักษณะ Pay per Use ได้หรือเปลี่ยน Business 
Model การให้บริการ Software as a Service (SaaS) ในปัจจุบัน 

๔. สร้างความร่วมมือกับ Strategic Partner ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ระบบงาน 
Back Office ที่ส าคัญที่สามารถใช้งานร่วมกันภายในหน่วยงานภาครัฐ และ
ผลักดันให้เป็น Software as a Service (SaaS) 

 
กำรน ำร่องบริกำร ICT ไปสู่ท้องถิ่น: Smart Citizen Info 

กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 
พัฒนำคุณภำพ ๑. ส ำรวจควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย (Demand Side 

Survey) เพื่อพัฒนาบริการส าคัญที่ประชาชนมีความต้องการ 
๑. จ านวนสะสมระบบงานหรือ e-

Service ที่มกีารเช่ือมโยงข้อมูล



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๔๙ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

กำรน ำร่องบริกำร ICT ไปสู่ท้องถิ่น: Smart Citizen Info 
๒. สร้างควำมร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อ

น าข้อมูลมาให้บริการประชาชน 
๓. สร้างต้นแบบของกำรให้บริกำรผ่าน Smart Box และ Kiosk  เพื่อเป็น 

Model น าร่องให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงประโยชน์และเข้าถึงประชาชนได้ 

ด้านบุคคลหรือใช้ประโยชน์จาก
บัตร Smart Card ผ่านเครื่องมือ
ของ สรอ. (โดยใช้เครื่องมือ
ครอบคลุมถึง API หรือ Platform 
ที่ สรอ. พัฒนาหรือให้บริการ) ๖ 
ระบบ 

๒. มี Kiosk ต้นแบบน าร่องให้กับ
หน่วยงาน จ านวน ๑ จุด 

 

เพ่ิมกำรใช้งำน ๑. ขยำยช่องทำงกำรด ำเนินงำน ผ่าน Smart Box และ Kiosk โดยมุ่งเน้นเข้าถึง
หน่วยงานส่วนกลาง เพื่อให้บริการไปยังหน่วยงานระดับจังหวัด 

๒. ขยายผลรูปแบบของจังหวัดอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้นแบบในการพัฒนา
จังหวัดต้นแบบอื่นๆ ต่อไป 

 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมบริกำร: R&D and Product Innovation 

กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 
พัฒนำคุณภำพ ๑. ก าหนดมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับ Open Data 

๒. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์จำกข้อมูล (Open Data) ที่ด าเนินการ 

๓. ปรับปรุงมำตรฐำนที่ได้ประกาศไปแล้วและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการ
ประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว 

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานข้อมูลบน data.go.th 
(ก าหนดหน่วยงานและข้อมูลที่จะ
น าเข้าโครงการ/ ก าหนดมาตรฐาน
และเผยแพร่ให้ผู้พัฒนาสามารถ
น าไปใช้งานต่อได้/ เผยแพร่ข้อมูล
ให้เป็นลักษณะ Online) 

๒. มีกรอบแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานและต้นแบบที่เกี่ยวข้อง
กับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างน้อย ๑ ระบบ 

๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture; EA) 
ของ สรอ. (ด าเนินการส าเร็จ
ภายใน ๖ เดือน) 

สร้ำงต้นแบบ ๑. สร้างควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีศักยภาพและข้อมูลส าคัญ เพื่อให้
มีข้อมูลในลักษณะ Open Data โดยค านึงถึงสิ่งทีห่น่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนได้ประโยชน์ 

๒. สร้างระบบงำนต้นแบบที่สำมำรถใช้งำนได้จริงเป็นตัวอย่าง เพื่อกระตุ้นให้
หน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความส าคัญและเข้าใจการ Open Data มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๕๐ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ผลักดันให้เกิดความพร้อมเพ่ือรองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(Readiness) 

กลยุทธ์ วิจัยและพัฒนา เพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน และพัฒนาบุคลากร ICT 
ภาครัฐ 

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถและพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ICT ภำครัฐ: e – Government Capability Building 
กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 

พัฒนำคุณภำพ ๑. ยกระดับหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับ CEO และ CIO ให้มุ่งเน้นการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์และการบูรณาการ เช่น หลักสูตรสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture; EA) 

๒. พัฒนาประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร โดยท าให้มีความเช่ือมโยง
ระหว่างเนื้อหาและหลักสูตรที่มีอยู่ 

๓. มุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์ (Connection) และสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้บริหารของ สรอ.และหน่วยงานภาครัฐ 

๔. จัดท าฐำนข้อมูลบุลำกรภำครัฐที่ใช้บริการกับ สรอ. เพื่อการวางแผนและ
การตัดสินใจบริหารงานของผู้บริหาร สรอ. 

๑. มีบุคลากรภาครัฐได้รับสาระความรู้
จ านวน ๑,๕๐๐ คน 

๒. มีระบบ Self Learning System 
ส าหรับการพัฒนาทักษะบุคลากร
ด้าน ICT 

๓. มีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ใช้
บริการกับ สรอ. บนระบบ 
Customer Relationship 
Management (CRM) 

สร้ำงควำม
แตกต่ำงและ
พัฒนำ
เคร่ืองมือใหม่ 

๑. พัฒนาเคร่ืองมือแบบ Self Learning System และการพัฒนาเนื้อหา 
(Content) ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และความต้องการของบุคลากรภาครัฐในระดับต่างๆ  

๓. เน้นการสร้ำงควำมแตกต่ำง (Differentiate) จากหลักสูตรการอบรมของ
หน่วยงานอื่น หรือกระทรวงไอซีที 

๔. ก าหนดให้มีหลักสูตรภำยใต้โครงกำรต่างๆ ของ สรอ. มุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร IT และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Awareness)  

 
กำรวิจัยเชิงนโยบำย: Policy Research 

กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ผลผลิต (Outputs) 
พัฒนำคุณภำพ ๑. ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญในสายงานเฉพาะด้านและหน่วยงานส าคัญในประเทศ 

เพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกำรพัฒนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาการจัด

อันดับการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

๓. ศึกษากรอบสถำปัตยกรรมด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government EA) 
ร่วมกับหน่วยงาน และกลุ่มผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง 

๑. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy 
Recommendation) เกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ เรื่อง 

เพ่ิมกำรใช้งำน ๑. ผลักดันให้กระทรวงไอซีทีน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ในการก ำหนด
นโยบำยและด าเนินการต่อไป 

 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๕๑ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

บทที่ ๗ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

๗.๑ ผลตวัชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สรอ. ได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อม

กับมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ โดยมีผลตัวชี้วัดที่แสดงความก้าวหน้าตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์  
พ.ศ.๒๕๕๗ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ระดับ ๓ คะแนน) 

ผลตัวชี้วัด 

๑. จ ำนวนงบประมำณด้ำน ICT ของภำครัฐที่
สำมำรถบูรณำกำรและประหยัดได้ 

๖๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

๒. ควำมพึงพอใจในบริกำรหลักของ สรอ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๔.๔ 
๓. จ ำนวนสะสมของรูปแบบบริกำรใหม่ที่ริเร่ิมขึ้น

โดย สรอ. ร่วมมือกับภำคเอกชน 
รูปแบบการให้บริการใหม่ท่ี

น าเสนอต่อผู้ใช้บริการ ๕ รูปแบบ 
SaaS ๕ ระบบ ได้แก่ Saraban, SMS, GIN 

Conference, Personal Storage, Website 
๔. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแนวทำงและ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ e-Government 
คณะกรรมการ สรอ.เห็นชอบ จัดท าข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของ
ประเทศไทย เพื่อน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอ 

แนะในเชิงนโยบาย ๑ ฉบับ เสนอ
คณะกรรมการบรหิารฯ 

๕. ควำมส ำเร็จในกำรปรับเปลี่ยนระบบงำนไปสู่
โครงสร้ำงใหม่ขององค์กร 

สามารถถ่ายโอนงานได้เสร็จ
ภายในเวลา ๑๒ เดือน 

ด าเนินการส าเร็จโดย 
ประกาศโครงสร้างองค์กรใหม ่๑ มี.ค. ๕๗ 

 
๗.๒ ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  

 
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์  
ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน  
๙ เดือน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ควำมสอดคล้องกับ 
แนวทำงกำร

ด ำเนินงำนภำพรวม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. จ านวนงบประมาณด้าน ICT 

ของภาครัฐที่สามารถบูรณา
การและประหยัดได้ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

๖๓๐ 
ล้านบาท 

๗๐๕ 
ล้านบาท 

๗๘๐ 
ล้านบาท 

๘๕๕ 
ล้านบาท 

๙๓๐ 
ล้านบาท 

Coverage and 
Improvement of 

Infrastructure 
[ต่อเนื่องจากแผน 

กลยุทธ์ ๕๗] 

๒. จ านวนระบบงานหรือ        
e-Service ที่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านบุคคลหรือใช้
ประโยชน์จากบตัร Smart 
Card ผ่านเครื่องมือของ สรอ. 
(โดยใช้เครื่องมือครอบคลุมถึง 

๓ ระบบ 
 

๔ 
ระบบ 

๕  
ระบบ 

๖ 
ระบบ 

๗ 
ระบบ 

๘ 
ระบบ 

Common/Shared 
Service 

 
[ต่อเนื่องจากแผน 

กลยุทธ์ ๕๗] 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๕๒ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์  
ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน  
๙ เดือน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ควำมสอดคล้องกับ 
แนวทำงกำร

ด ำเนินงำนภำพรวม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
API หรือ Platform ที่สรอ. 
พัฒนาหรือให้บริการ) 

๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานข้อมลูบน 
data.go.th 

๓ Data Set ก าหนด
หน่วยงาน
และข้อมลู
ที่จะน าเข้า
โครงการ 

ก าหนด
มาตรฐา
นและ

เผยแพร่
ให้

ผู้พัฒนา
ทั่วไป

สามารถ
น าไปใช้
งานต่อ

ได ้

เผยแพร่
ข้อมูลให้

เป็น
ลักษณะ 
Online 

มีการน า
ข้อมูล 
Data 

Set ไป
ประยุกต์
ใช้อย่าง
น้อย 

ร้อยละ 
๕ ของ
ข้อมูล

เผยแพร ่

มีการน า
ข้อมูล 
Data 

Set ไป
ประยุกต์
ใช้อย่าง
น้อย 

ร้อยละ 
๑๐ ของ
ข้อมูล

เผยแพร ่

Open Data /  
Open 

Government 
 
[ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับ
แนวทางภาพรวม] 

 

๔. จ านวน Mobile 
Application ที่ สรอ. 
สนับสนุนการพัฒนา และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๓ 
ระบบ 

๔  
ระบบ 

๕  
ระบบ 

๖ 
ระบบ 

๗  
ระบบ 

Mobile 
Government 

[ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับ

แนวทางภาพรวม] 
๕. ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
(EA) ของ สรอ. 
 

- ด าเนิน
การศึกษา
นโยบาย 
วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 
กระบวน การ
และ ความ
ต้องการ
ภายใน
องค์กร 

ด าเนินการ
ออกแบบ

และ
น าเสนอ

ร่าง
สถาปัตย 
กรรม

องค์กรใน
อนาคต 
(Future 
State 

Architect
ure) ต่อ

คณะกรรม
การบริหาร 

ด าเนินการ
ออกแบบ

ร่าง
สถาปัตยก
รรมองค์กร
ในอนาคต 
(Future 
State 

Architect
ure) 
ส าเร็จ

ภายใน ๑ 
ปี 

ด าเนินการ
ออกแบบ

ร่าง
สถาปัตยก
รรมองค์กร
ในอนาคต 
(Future 
State 

Architect
ure) 
ส าเร็จ
ภายใน 

๑๐ เดือน 

ด าเนินการ
ออกแบบ

ร่าง
สถาปัตยก
รรมองค์กร
ในอนาคต 
(Future 
State 

Architect
ure) 
ส าเร็จ

ภายใน ๘ 
เดือน 

Internal 
Management 

[ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับ
แนวทางภาพรวม] 

 
 
 
 
 



 

[เอกสารส าหรบัใชภ้ายในเทา่นัน้]  หนา้ ๕๓ 

 แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
 

๗.๓ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงตัวช้ีวัดแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี แผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดโครงกำร 
ยุทธศำสตร์ แผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี 

พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี 

๒๕๕๘ 
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จโครงกำร  

ปี ๒๕๕๘ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
ปรับเปลีย่นโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ยุคใหม่(Transformation) 

- ลดความซ้ าซ้อนของมูลค่าการ
จัดหาและด าเนินการระบบ ICT 
ภาครัฐได้ปลีะไม่ต่ ากว่า ๖๐๐ ล้าน
บาท (รวมทุกยุทธศาสตร์) 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานท่ีได้รับบริการจาก สรอ. 

- จ านวนงบประมาณด้าน ICT 
ของภาครัฐท่ีสามารถบูรณา
การและประหยัดได ้

- [GIN] มีหน่วยงานภาครัฐใช้เครือข่าย 
GIN เป็นจ านวนสะสม ๓,๕๐๐ 
หน่วยงาน  

- [GIN] มีความต่อเนื่องในการ
ให้บริการเครือข่าย GIN ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๙๙.๙ 

- [GIN] มีปริมาณการใช้งานรวมต่อปี 
(Utilization) ของเครือข่าย GIN 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐-๑๔ ของปีที่ผ่าน
มา 

-  [G-Cloud] มีระบบบน G-Cloud 
เป็นจ านวนสะสม ๕๕๐ ระบบ 

- [G-Cloud] ระดับความส าเร็จของการ
ยกระดับคุณภาพบริการ G-Cloud 

- [G-Cloud] มีความต่อเนื่องในการ
ให้บริการ G-Cloud ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๙.๕ 

- [G-CERT] มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
การตรวจสอบและให้ค าปรกึษา
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่
หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า ๑๐ 
หน่วยงาน 

- [MailGoThai] มีผู้ใช้งานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์สะสมไม่น้อยกว่า 
๒๖๐,๐๐๐ บัญชีรายชื่อ  

- [MailGoThai] มีความต่อเนื่องในการ
ให้บริการ MailGoThai ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๙๙.๕ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  สร้าง
กลไกเช่ือมโยงเพื่อน าไปสู่
การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Connecting) 

- จ านวนเครื่องมือท่ีใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการบูรณาการข้อมูล, 
กระบวนการ และบริการ 

- จ านวนชุดข้อมูลพื้นฐานภาครัฐ 
(Data Set) เพื่อใช้ในการเช่ือมโยง
ข้อมูล (ปีละ ๒ ประเภท) 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานท่ีได้รับบริการจาก สรอ. 

 - [Platform] มีหน่วยงานภาครัฐใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของ 
สรอ. (e-Government Platform) 
ซ่ึงครอบคลุมถึง Government 
API/Single Sign-On/ e-CMS 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขับเคลื่อน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
ส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม

- จ านวนระบบบริการภาครัฐใน
รูปแบบใหม ่

- จ านวนระบบงานหรือ e-
Service ที่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านบุคคลหรือใช้

- [AccessChannel] จ านวนสะสม
ระบบงานหรือ e-Service ทีมีการ
เช่ือมโยงข้อมูลด้านบุคคลหรือใช้
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ยุทธศำสตร์ แผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี 
๒๕๕๘ 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จโครงกำร  
ปี ๒๕๕๘ 

บริการรปูแบบใหม่
(Collaboration) 

ประโยชน์จากบตัร Smart 
Card ผ่านเครื่องมือของ สรอ. 
(โดยใช้เครื่องมือครอบคลุมถึง 
API หรือ Platform ที่สรอ. 
พัฒนาหรือให้บริการ) 

- ระดับความส าเร็จในการ
จัดท ามาตรฐานข้อมลูบน 
data.go.th 

- จ านวน Mobile 
Application ที่ สรอ. 
สนับสนุนการพัฒนา และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง  

- ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนา EA ภายในองค์กรของ 
สรอ. 
 

ประโยชน์จากบัตร Smart Card ผ่าน
เครื่องมือของ สรอ. (โดยใช้เครื่องมือ
ครอบคลุมถึง API หรือ Platform ที่
สรอ.พัฒนาหรือให้บริการ) 

- [AccessChannel] จ านวน Mobile 
Application ที่ สรอ.สนับสนุนการ
พัฒนา จ านวน ๓ ระบบ 

- [AccessChannel] มีระบบให้บริการ
ในรูปแบบ SaaS จ านวนสะสม ๖ 
ระบบ 

-  [SmartCitizen] มี Kiosk ต้นแบบ
น าร่องให้กับหนว่ยงาน จ านวน ๑ จุด 

- [R&D] ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานข้อมูลบน data.go.th 

- [R&D] มีกรอบแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานและต้นแบบที่เกีย่วข้องกับ
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์อยา่ง
น้อย ๑ ระบบ 

- [R&D] ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) 
ของ สรอ.   

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ผลักดันให้
เกิดความพร้อมเพื่อรองรับ
แนวความคิดใหม่ของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(Readiness) 

- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่
สร้างความพร้อมให้แก่ผูม้ีส่วนร่วม 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน) 

 - [e-GovCap] มีบุคลากรภาครัฐได้รับ
สาระความรู้จ านวน ๑,๕๐๐ คน 

- [e-GovCap] มีระบบ Self Learning 
System ส าหรับการพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้าน ICT 

- [e-GovCap] มีฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐที่ใช้บริการกับ สรอ. บนระบบ 
Customer Relationship 
Management (CRM) 

- [Policy] มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(Policy Recommendation) 
เกี่ยวกบัแนวทางในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ เร่ือง 
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เอกสำรอำ้งองิ 

UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY ๒๐๑๔ 
WASEDA – IAC IAC ๑๐th International E-Government Ranking ๒๐๑๔ 
ASEAN e-Government Strategic Plan 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ๒๐๒๐ 
Supporting Public Service Reform e-Government ๒๐๑๒ – ๒๐๑๕ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๓ 
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อภธิำนศพัท์ (GLOSSARY) 
ค ำย่อ ค ำอธิบำย 

AEC Asean Economics Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
API Application Program Interface วิธีการเฉพาะส าหรับการเรียกใช้ระบบปฏิบัติการหรือ

แอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ หรือชุดโคด้ คอมพิวเตอร์ซึ่งท าหน้าท่ี
เชื่อมต่อการท างานระหว่างแอพพลิเคชั่นกับระบบปฏิบตัิการ 

BCP Business Continuity Plan  แผนรองรับการด าเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่อง 
BSC Balanced Scorecard  เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือ

ช่วยในการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัต ิ 
CAT CAT Telecom Public Company Limited บริษัท กสท โทรคมนาคม (จ ากัด) มหาชน 
CERT The Community Emergency Response 

Team 
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร ์

CIO Chief Information Officer ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู่ง 
CRM Customer Relationship Management  การบริหารลูกคา้สัมพันธ์  
CSA Cloud Security Alliance   เครือข่ายความรวมมือด้านความมัน่คงปลอดภัยในระบบคลาวด์

คอมพิวติ้ง 
DR Site Disaster Recovery Site ศูนย์กู้คืนภัยพิบัต ิ 
EA Enterprise Architecture สถาปัตยกรรมการจดัการองค์การ  
e-CMS Electronic Correspondence Management 

System   
Web Services ที่ใช้ส าหรับบริหารจัดการการรบั-ส่ง ตามค า
ร้องขอจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งรายการ
ข้อมูล XML ตามชุดข้อมลูมาตรฐานท่ีก าหนดให้ใช้ในการ
เชื่อมโยง  

e-SAR Electronic Self Assessment Report ระบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ETDA Electronic Transactions Development 
Agency (Public Organization) 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

G-CERT Government Computer Emergency 
Response Team 

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ภาครัฐ 

G-Cloud Government Cloud บริการคลาวดภ์าครัฐ  
GIN Government Information Network  เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ  
Government ID Government Identification   
IaaS Infrastructure as a Service  การให้บริการในระดับโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

และระบบปฏิบตัิการ (Operating System) ส าหรับรองรับ
ระบบงาน เป็นต้น 

ICT ๒๐๒๐  National ICT Policy Framework ๒๐๑๑-
๒๐๒๐ 

กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
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ค ำย่อ ค ำอธิบำย 

IMD  International Institute for  Management 
Development  

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ ซึ่งมีบทบาทใน
การจัดอันดับการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

INET Internet Thailand Public Company 
Limited 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

IPV๖ Internet Protocol version ๖ มาตรฐานการสื่อสารระหว่างประเทศ ใช้ส าหรับรับส่งชุดข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เนต็ เวอร์ช่ัน ๖ 

MICT Ministry of Information and 
Communication Technology 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

MOI Net Ministry of Interior Network เครือข่ายกระทรวงมหาดไทย 
NSO National Statistics Office ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
PMOC Prime Minister Operation Center ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตร ี
SaaS Software as a Service  การให้บริการซอฟท์แวร์ต่าง ๆ โดยอาจจะเป็นรูปแบบบน

เว็บไซตห์รือลักษณะอื่นๆ 
SIPA The Software Industry Promotion Agency ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 
SLA Service Level Agreement  การก าหนดมาตรฐานและขอบเขตการให้บริการตามข้อตกลง

กับผู้รับบริการ 
TH e-GIF  Thailand e-Government Interoperability 

Framework 
มาตรฐานข้อมลูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

TOT TOT Public Company Limited บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
UN The United Nations องค์การสหประชาชาต ิ 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Government) 

เป็นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
และระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสอืผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ีระเบยีบฯ งานสาร
บรรณฯ ยังได้ให้ความหมายของหนังสือราชการที่กว้างขวางครอบคลุมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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