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บทสรุปผู้บริหาร

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 
พ.ศ.	2562	ซึง่เปน็กฎหมายสง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันารฐับาลดจิทิลัทีต่รงกบัแนวนโยบาย
ในการบรหิารประเทศของรฐับาล	โดยกฎหมายกำาหนดใหม้แีผนพฒันารฐับาลดจิทิลัเพือ่กำาหนด
กรอบและทศิทางการบรหิารงานภาครฐัและการจดัทำาบรกิารสาธารณะในรปูแบบของเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ	รวมทั้งให้สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	หรือ 
สพร.	 ทำาหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและแผน 
ปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	ซ่ึงเป็นหลักการสำาคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (Digital	 Government)	 ของประเทศไทยถูกขับเคลื่อน
โดยนโยบายของรัฐบาล	 และมี	 สพร.	 เป็นกลไกในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	 โดยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในระยะแรกเป็นการ 
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแก่ภาครัฐ	 ในระยะถัดมาเป็นช่วงของการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการสาธารณะของรัฐ	 ปัจจุบันการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศมุ่งเน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จท้ังระบบเพ่ือยกระดับการทำางานของรัฐ 
และให้บริการสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เพื่อให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยง 
การทำางานระหวา่งหนว่ยงานของรฐั	สพร.	จงึไดจ้ดัทำาแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย
ขึน้ตัง้แตป่	ี2559	โดยมกีารแบง่แผนออกเปน็	2	ระยะ	คอื	แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย	
ระยะ	 3	ปี	 (พ.ศ.	 2559	 -	2561)	 และร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	ระยะ	 5	ปี 
(พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 เพื่อให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ระบุ
โครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลที่สำาคัญไว้แผนดังกล่าวโดยโครงการที่ดำาเนินการภายใต้แผนฯ	 
ระยะที่	 1	 ถูกบรรจุเป็นโครงการสำาคัญภายใต้แผนฯ	ระยะที่	 2	ด้วย	 เพ่ือให้ครอบคลุมแนวโน้ม
เทคโนโลยีและสร้างความต่อเนื่องให้แก่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ปัจจุบันแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	 ระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2559	 -	 2561)	 
ได้ดำาเนินการครบตามระยะเวลาของแผนแล้ว	สพร.	จึงได้รวบรวมข้อมูลภาพรวมการพัฒนา
รฐับาลดจิทิลัทีถ่กูขบัเคลือ่นผา่นแผนระดบัชาต	ิและตดิตามผลการปฏบิตังิานภายใตแ้ผนพฒันา
รฐับาลดจิทิลัฯตลอดจนจดัทำาขอ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การจดัทำาแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั
และการวัดผลโครงการในระยะถัดไป	 โดย	สพร.	 ได้รวบรวมข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบการจัดทำารายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลและแผนระดับชาติทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยมภีาพรวมการพฒันารฐับาลดจิทิลัและผลการปฏบิตังิาน 
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ	ดังนี้



ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนื่องจากแผนระดับชาติ 
หลายฉบับล้วนมีประเด็นด้านรัฐบาลดิจิทัลบรรจุอยู่ในแผน	 โดยแผนระดับชาติที่มีความสำาคัญ
และมีประเด็นหรือโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลปรากฏอยู่ในแผน	ได้แก่

• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีที่ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบรหิารจดัการภาครัฐโดยมวีตัถปุระสงค์ในการยกระดบัภาครฐัใหท้ำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ทั้งระบบและได้มีการกำาหนด	15	ประเด็นท่ีรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนเร่งด่วนที่มีโครงการด้าน
รัฐบาลดิจิทัลจำานวน	16	โครงการ

• แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน	มีแผนงาน	/	โครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลปรากฏอยู่ในแผน
ถึง	169	โครงการ

• แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.	2561	-	2565)	มีโครงการรัฐบาลดิจิทัลจำานวน	54	โครงการ

• แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และ 
รา่งแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั พ.ศ. 2560 - 2564 เปน็แผนเฉพาะดา้นในการขบัเคลือ่นรฐับาล
ดิจิทัลโดยมีโครงการทั้งสิ้น	76	โครงการ

ภาพรวมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย โครงการเกี่ยวกับดิจิทัล 315 โครงการ

*แผนที่จัดทำาระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2562

หมายเหตุ	:	พิจารณาจากสาระสำาคัญโครงการที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลที่ระบุในแผนต่าง	ๆ
*	 เนื่องจากแผนปฏิรูปแต่ละด้านมีการกำาหนดรูปแบบแนวทางที่แตกต่างกันจึงพิจารณาจากโครงการ	/	กิจกรรม	/	 

สิ่งที่ดำาเนินการหลักที่มีความเกี่ยวข้องหลักกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
**	 โครงการที่ดำาเนินการในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	ระยะที่	3	ก็ยังคงถูกบรรจุอยู่ในแผน 

ช่วงการขยายระยะเวลา	5	ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(15	ประเด็นเร่งด่วน) 
16	โครงการ*	14	หน่วยงาน

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
169	โครงการ	/	กิจกรรมสำาคัญ*

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ.	2560	-	2564)	และร่าง 
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนารายยุทธศาสตร ์
54	โครงการตัวอย่างทุกกระทรวง

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ 3 ป ี
(พ.ศ.	2559	-	2561) 
34	โครงการ	29	หน่วยงาน

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย 
พ.ศ.	2560	-	2564	 
75	โครงการ	35	หน่วยงาน



โดยสรุปผลวิเคราะห์โครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แผนระดับชาติทั้ง	 4	 ฉบับ	 
พบว่าโครงการที่มุ่งเน้นการใช้ดิจิทัลเป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนโครงการและมีเป้าหมาย 
เพือ่พฒันาการทำางานและใหบ้รกิารสาธารณะของรฐั	มจีำานวนทัง้สิน้	315	โครงการ	(จากทัง้หมด	
409	 โครงการ)	 โดยเมื่อจำาแนกโดยใช้ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล	26	ด้าน	พบว่าบางโครงการ 
เป็นการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลได้มากกว่า	 1	ด้าน	 รวมทั้งโครงการมุ่งเน้นการ 
ยกระดับขีดความสามารถด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐมากที่สุด

นอกจากนี้	 หากจำาแนกโครงการตามแผนระดับชาติที่มีแผนงาน	 /	 โครงการด้านรัฐบาล
ดิจิทัลปรากฏอยู่ในแผนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบโครงการที่มุ่งเน้นการจัดทำาข้อมูลหรือบริการ
สาธารณะให้เป็นดิจิทัล	 (Digitization)	 รองลงมาเป็นรูปแบบโครงการที่สร้างความเชื่อมโยง 
และทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 (Integration)	 และสุดท้ายเป็นรูปแบบโครงการ 
ด้านรัฐบาลดิจิทัลที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและสามารถนำาไปใช้ต่อยอดในการ
พัฒนานวัตกรรมได้	(Openness)

ภาพรวมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมักมีทิศทางการ

ดำาเนินนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีชัดเจน	 สพร.	 จึงได้รวบรวมและวิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบที่มีอันดับการพัฒนาสูงจากผลการจัดอันดับ 
ด้านรัฐบาลดิจิทัลจากดัชนีชี้วัดระหว่างประเทศ	 ได้แก่	 เดนมาร์ก	มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 
เกาหลี	 โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
กับการพัฒนาโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศในประเด็นสำาคัญได้ดังนี้
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของต่างประเทศ

1. ลักษณะโครงการภายใต้แผน

-	ลักษณะโครงการส่วนใหญ่มุง่เน้นการตอบสนอง

ต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเพียงหน่วยงาน

เดียว	(Fragmented	Project)	โดยมวีตัถปุระสงค์ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ ไขปัญหาการ

ดำาเนินงานของหน่วยงานเจ ้าของโครงการ 

เป็นหลัก	 จึงทำาให้โครงการในแผนมีจำานวนมาก	 

ซึ่งหากเทียบกับทิศทางการดำาเนินโครงการของ

ต่างประเทศ	พบว่า	โครงการรปูแบบนีม้ผีลกระทบ

ต่อภาพรวมการพฒันารฐับาลดิจิทลัในระดับตำา่

-	 ลักษณะโครงการโดยส่วนมากเป็นโครงการ 

ส่วนกลาง	(Common	Solution	Project)	ท่ีมุ่งเน้น

การพัฒนาที่สามารถบูรณาการการทำางาน 

เพื่อให้หลายหน่วยงานได้รับประโยชน์จากการ

ดำาเนนิโครงการเป็นหลกั	ทัง้ด้านข้อมลู	โครงสร้าง

พื้นฐาน	และแพลตฟอร์มกลาง	จึงทำาให้โครงการ

รูปแบบดังกล ่าวมีผลกระทบต ่อภาพรวม 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลค่อนข้างสูง

2. ประเด็นความสำาคัญที่มุ่งเน้นในแผน

-	ครอบคลมุในทุกมิตขิองการพฒันาด้านรฐับาล

ดิจิทัล	ซึ่งมี	26	ขีดความสามารถ

-	 มุ ่ ง เน ้น เฉพาะด ้านที่มีความสำาคัญและ 

ส ่ งผลกระทบกับประชาชนโดยตรง 	 เช ่น	 

ด้านสวัสดิการสังคม	 ด้านสาธารณสุข	 และ 

การส่งเสริมภาคธุรกิจ	เป็นต้น

3. การดำาเนินการโครงการตามแนวคิดของ พ.ร.บ. การบริหารงานและให้บริการ 

ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2542

 -	 ส่วนใหญ่โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาตาม 

หลักการ	 Digitization	 มากที่สุด	 รองลงมา	

ได้แก่	 Integration	 และ	Openness	ตามลำาดับ 

โดยเปน็ไปในทศิทางเดยีวกบัแผนของตา่งประเทศ

-	สัดส่วนโครงการในมิติ	Openness	มีมากกว่า

โครงการในแผนของต่างประเทศ	 เนื่องจาก

ประเทศไทยให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูล

เพือ่ใช้ประโยชน์ในทกุภาคส่วน	โดยเฉพาะส่งเสรมิ

ให้ภาคธุรกิจนำาไปใช้ประโยชน์

-	 ส่วนใหญ่โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาในด้าน	 

Digitization	 และ	 Integration	 โดยช่วงแรกจะ 

มุ่งเน้นโครงการด้าน	Integration	ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงความพยายามในการวางระบบบูรณาการ 

การทำางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและในระยะ

ถัดไป	จึงจะมุ่งเน้นการดำาเนินโครงการในลักษณะ	

Digitization	มากขึ้น	โดยเฉพาะด้านการบริการ

-	 ในระยะหลังเม่ือการพัฒนาท้ัง	 2	 มิติข้างต้น 

เป็นไปตามเป้าหมายแผนแล้ว	จงึจะให้ความสำาคญั

กับการเปิดเผยข้อมูลในลำาดับถัดไป

สรุปผลการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยกับแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ



แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของต่างประเทศ

4. มิติอื่น ๆ ที่ได้รับความสำาคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

- 	 มิติการมีส ่วนร ่วมด ้านอิ เล็กทรอนิกส 	์ 

(e-Participation)	 โดยเป็นโครงการในลักษณะ 

รับเรื่องร ้องเรียนหรือแก้ ไขป ัญหาภายหลัง 

เริ่มให้บริการ

-	 มิติการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 

ภาครฐัให้มทีกัษะด้านดจิทิลัเพือ่รองรบัการทำางาน 

ของรัฐบาลดิจิทัล	 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ

-	 มิติการมีส ่วนร ่วมด ้านอิ เล็กทรอนิกส 	์ 

(e-Participation)	โดยเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วม 

ในช่วงริเริ่มโครงการหรือระหว่างการพัฒนา

โครงการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำาหนด

นโยบาย	ร่วมออกแบบบริการหรือระบบ

ผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จากการรวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจำานวน	75	 โครงการ	

สามารถแบ่งสถานะโครงการได้เป็น	 4	 รูปแบบ	 ได้แก่	 โครงการที่ดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์ 
จำานวน	 9	 โครงการ	ดำาเนินการเสร็จบางส่วนจำานวน	 35	 โครงการ	 อยู่ระหว่างดำาเนินการ 
จำานวน	16	โครงการ	และที่ไม่ได้ดำาเนินการจำานวน	14	โครงการ

สพร.	 ได้จัดทำาเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลออกเป็น	 
3	ด้าน	คือ	ด้านการวางแผน (Planning) ด้านประสิทธิผลการดำาเนินงาน (Effectiveness) 
และด้านการส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (DG Potential)	 โดยมีสรุปผลคะแนนของโครงการที่ได้
ดำาเนินการจำานวน	61	โครงการ	ตามระดับคะแนน	4	ระดับ	ดังนี้

โดยอุปสรรคในการดำาเนินโครงการภายใต้ 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 พบว่ามีอุปสรรค 
ด้านข้อมูลสูงที่สุด	 โดยมีโครงการที่มีอุปสรรค 
ด้านข้อมูลถึง	 29	 โครงการ	 คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ	 47	 ของโครงการที่ ได้ดำาเนินการทั้งสิ้น	 
61	 โครงการ	 ทั้งนี้ 	 ในส่วนของโครงการที่ ไม่ 
ดำาเนนิการจำานวน	14	โครงการ	(จาก	75	โครงการ 
ท่ีได้สำารวจ)	ประกอบด้วยโครงการที่ติดอุปสรรค
จำานวน	7	โครงการ	และโครงการทีเ่ปลีย่นหนว่ยงาน 
ดำาเนินการจำานวน	7	โครงการ

ระดับสูงมาก 
(คะแนนเฉลี่ย  

8.50) 
13 โครงการ

ระดับกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย  

5.64) 
12 โครงการ

ระดับสูง  
(คะแนนเฉลี่ย 6.69) 

36 โครงการ



ข้อเสนอแนะ
จากผลการศกึษาและวเิคราะหก์ารดำาเนนิงานดา้นรฐับาลดจิทิลัของไทยและประเทศตน้แบบ	

สามารถสรปุได้วา่มแีนวคิดในการพฒันาคลา้ยคลงึไปในทศิทางเดยีวกนั	แตต่า่งกนัทีร่ายละเอยีด 
การดำาเนนิกลยุทธแ์ละการวางขัน้ตอนการพฒันาทีแ่ตกตา่งกนัตามบรบิทและสภาพแวดลอ้มของ
แตล่ะประเทศ	ดงันัน้	การนำาแนวคดิในการพฒันารฐับาลดจิทิลัของแตล่ะประเทศมาใชจ้ำาเปน็ตอ้ง
คำานงึถงึบรบิทแวดลอ้มของประเทศไทยอยา่งครบทกุมมุมอง	ทัง้นี	้จากผลการศกึษาและวเิคราะห์
การดำาเนนิงานดา้นรฐับาลดจิทิลัสามารถสรปุเปน็ประเดน็เสนอแนะตอ่การพฒันารฐับาลดจิทิลั
ของประเทศไทยได้ดังนี้

1) การพัฒนาบุคลากรของรัฐและเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ด้วยการเพิ่มบทบาทผู้นำาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐ	 การพัฒนาทักษะ 
ความรู้ของบุคลากรภาครัฐในด้านดิจิทัลและสร้างความพร้อมของหน่วยงาน

2) การบริหารจัดการโครงการด้านรัฐบาลดิ จิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยการมุ่งเน้นโครงการที่เป็นการบูรณาการร่วมกัน	การกำาหนดเป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์ให้ชัดเจนและสะท้อนประสิทธิผล	 การพิจารณาทางเลือกในการดำาเนิน
โครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ	การสรา้งการมสีว่นรว่มในการดำาเนนิโครงการ	การวดัผล
การดำาเนินงานที่เหมาะสม

3) การกำาหนดหนว่ยงานกลางในการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลั	ทีม่หีนา้ทีก่ารสนบัสนนุ
ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการสามารถดำาเนินโครงการได้อย่างราบรื่น

4) การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินโครงการ	 
หน่วยงานของรัฐควรศึกษากฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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01บทที่
บทนำา

รัฐบาลดิจิทัล	 (Digital	 Government)1	 เป ็นแนวทางการพัฒนาประเทศโดย 
การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ 
โดยปรบัปรุงการบรหิารจดัการและบรูณาการข้อมลูภาครฐัและการทำางานให้มคีวามสอดคล้อง
และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
อำานวยความสะดวกประชาชน	 ซึ่งตรงกับแนวนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาล2

ที่ต้องการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ	 เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งเน้น	

•	 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
•	 การปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำาคัญต่อ 

การประกอบธุรกิจและการดำาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
•	 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
•	 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
•	 การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
•	 การพัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ 
•	 การปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำาธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำาวัน 
•	 การกระจายอำานาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการ 

โดยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 
พ.ศ.	2562	ซึง่เปน็กฎหมายสง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันารฐับาลดจิทิลัทีต่รงกบัแนวนโยบาย 
ในการบรหิารประเทศของรฐับาล	โดยกฎหมายกำาหนดใหม้แีผนพฒันารฐับาลดจิทิลัเพือ่กำาหนด
กรอบและทศิทางการบรหิารงานภาครฐัและการจดัทำาบรกิารสาธารณะในรปูแบบของเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ	รวมทั้งให้สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	หรือ	
สพร.	ทำาหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและแผนปฏิบัติการ 
หรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

1 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562	
2  คำาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี	โดยพลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่	25	กรกฎาคม	
2562



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล2

1.1 ที่มาและความสำาคัญ 
แนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวคิดสากลในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

เพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการของภาครัฐ	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและธุรกิจ	อย่างไรก็ตาม	การนำาแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสากลมาประยุกต์ใช้
ของแต่ละประเทศจะมกีารปรบัปรงุหรอือ้างองิเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่กำาหนดทศิทางการพฒันาได้
ตรงตามบริบทของแต่ละประเทศ	ดังนั้น	ในเนื้อหาส่วนแรกจึงอธิบายถึงที่มาและความสำาคัญของ 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการดำาเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ในภาพรวม

1.1.1 ภาพรวมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน	 ส่งผลให้การใช้ชีวิต 

ประจำาวนั	หรือการทำางานของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป	ดังนั้น

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบ 
การทำางานโดยการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการดำาเนินงาน (Digitalization)  
เพือ่เป็นการลดขัน้ตอนและความซำา้ซ้อนในกระบวนการทำางาน และเป็นการปรบับทบาทจาก
การใช้อำานาจมาเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศคำาแถลงนโยบายรัฐบาลของพลเอก	ประยุทธ์		 
จันทร์โอชา	ต่อรัฐสภา	ที่มีนโยบายหลักสำาคัญประการหน่ึง	คือ	การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	สามารถ
บริการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	



3สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
DGA Digital Government Development Agency

สำานกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั	(องค์การมหาชน)	หรอื	สพร.	ซึง่เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	 ได้จัดทำาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและเสนอต่อที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรี	 โดยได้ขยายระยะเวลาและขีดความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทยจากระยะ	3	ปี	(พ.ศ.	2559	-	2561)	เป็นระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ซึ่งมีจำานวน
โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนท้ังสิ้น	76	 โครงการ	ตามขีดความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล	26	ด้าน	

ในขณะเดียวกัน	 สพร.	 ยังได้ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติการบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	25623	 (พ.ร.บ.การบริหารงานฯ)	 เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการนำาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการจัดทำาบริการสาธารณะ	 รวมทั้งเพ่ือการบูรณาการฐานข้อมูลของ 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าเป็นระบบข้อมูลเดียวกัน	 เนื่องจากการบริหารงานและการให้
บริการภาครัฐที่ผ่านมายังมิได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและ
อำานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเตม็ที	่โดย	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	ได้กำาหนดให้มกีลไก
สำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 การแต่งตั้งคณะ
กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 การมอบหมายให้	 สพร.	 
ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบงานด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	การติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการวางนโยบายหรือมาตรการที่เหมาะสม	เป็นต้น

ดังนั้น	 เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำาเนินโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ในปัจจุบัน	 สพร.	 จึงดำาเนินการวิเคราะห์โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
ที่ปรากฏอยู่ในแผนระดับชาติที่สำาคัญ	 เพื่อวัดผลการดำาเนินโครงการในมิติต่างๆ	 รวมทั้ง 
การดำาเนินการด้านพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ผ่านมา	ตลอดจนการนำาข้อมูลที่ได้มาจัดทำาเป็น 
ข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปใช้ประกอบการจัดทำาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและการติดตามประเมินผล
โครงการในระยะต่อไป	

1.1.2 แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

แผนระดับชาติที่	 สพร.	 ได้นำามาพิจารณาและศึกษาวิเคราะห์ประกอบการจัด
ทำารายงานฉบับนี้	 เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมและทราบแนวทางของแผนการพัฒนาประเทศ	และ 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน	การดำาเนินการและโครงการต่างๆ	ที่หน่วยงานราชการ 
เสนอต่อรัฐบาลและถูกประกาศไว้ในแผนระดับชาติ	

ซึง่ข้อมูลทีก่ล่าวมาถอืเป็นข้อมูลสำาคญั	ซึง่ทำาให้	สพร.	มองเหน็ถงึกรอบทศิทางการ
วางแผนงานและการจดัทำายทุธศาสตร์ของประเทศตัง้แต่แผนพฒันาหลกัไปจนถงึแผนระดบัปฏบิตักิาร	

3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2562



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล4

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	 รัฐบาลได้วางเป้าหมาย 
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล	 และมอบหมายให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตจิดัทำายทุธศาสตร์ชาตเิพือ่ให้ประเทศไทยบรรลวุสิยัทศัน์ทีก่ำาหนดไว้	ซึง่ประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2561	โดยมีการกำาหนดกรอบแนวทางในการจัดทำา
แผนระดับชาติให้มีความสอดคล้องและเกิดการทำางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	
ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์	ดังภาพที่	1

ที่มา :	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ทั้งนี้	 เพื่อให้การพัฒนาประเทศและการบริหารงานในภาครัฐเป็นไปอย่าง
รวดเร็วสามารถตอบสนองต่อสถานะความจำาเป็นของประเทศและความต้องการของประชาชน	
ภายใต้การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ	ของประเทศที่มีอย่างจำากัด	จึงได้กำาหนด
ประเด็นเร่งด่วนในช่วง	5	ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2565)	โดยสามารถแบ่งเป็น	
4	กลุ่ม	15	ประเด็น	 และได้กำาหนดโครงการขับเคลื่อนจำานวน	81	 โครงการ	สพร.	 ได้พิจารณา
โครงการทีด่ำาเนนิงานโดยมุง่เน้นการนำาดจิทิลัมาใช้เป็นส่วนสำาคญัในการขบัเคลือ่นโครงการและ
มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐและให้บริการประชาชน	พร้อมทั้งความสมบูรณ์
ของข้อมลูในการประกอบการพจิารณา	ซึง่ม	ีสพร.	ได้พจิารณาคดัเลอืกโครงการทีเ่กีย่วข้องกบั 
การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	จำานวน	16	โครงการ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  นำาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ 
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

ภาพท่ี 1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)

ความมั่นคง

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน

การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกับทางสังคม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการภาครัฐ
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EEC+SEC การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์

รองรับ
การเติบโต

เป็นระบบอย่างยั่งยืน

สภาพ 
แวดล้อมรัฐ

สังคม 
สูงวัย

คนและ 
การศึกษา

เศรษฐกิจ 
ฐานราก

บริการ
สาธารณสุข

กระจายศูนย์กลาง
ความเจริญ

ดูแล และ
ยกระดับ
ให้สูงขึ้น

การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพ

สร้าง
รายได้

ใหป้ระเทศ

ตำาบลมั่นคง	 
มั่งคั่ง	ยั่งยืน

แก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงเร่งด่วน

แก้ปัญหา 
ทุจริต

บริหารจัดการน้ำา
และมลพิษ

ทำางาน 
ภาครัฐ

แก้ไข
ปัญหา

พื้นฐาน

ที่มา :	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ภาพท่ี 2	 ประเด็นเร่งด่วนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ	15	ประเด็น 

2) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
หมวด	16	บัญญัติให้ดำาเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ	ตามมาตรา	258	ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	และกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำาเนินการปฏิรูปประเทศ	ซึ่งได้
มกีารตราพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการดำาเนนิการปฏริปูประเทศ	พ.ศ.	2560	มผีลใช้บงัคบั 
เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2560	เป็นต้นมา	โดยกำาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 
ซึง่ต่อมาคณะรฐัมนตรีได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการปฏริปูประเทศ	จำานวน	11	ด้าน4	เมือ่วนัที	่15	
สงิหาคม	2560	โดยคณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการดำาเนนิการจดัทำาร่างแผนการปฏริปู 
ประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ีกำาหนด	ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟัง 

4 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 จำานวน	 11	 ด้าน	 ได้แก่	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม	
คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ	คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	คณะกรรมการปฏริปู
ประเทศดา้นสาธารณสขุ	คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ	คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นสงัคม	
คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลงังาน	และคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล6

ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาจัดทำาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ	 ซ่ึงที่ผ่านมาคณะกรรมการปฏิรูป	 
ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนงาน	/	โครงการต่างๆ	ในด้านที่เกี่ยวข้อง	รวมจำานวนท้ังสิ้น	131	ประเด็น
ปฏิรูป	472	 แผนงาน	/	โครงการ	 ท้ังน้ี	สพร.ได้พิจารณาแผนงาน	/	โครงการภายใต้แผนปฏิรูป
ตามที่คณะกรรมการได้จัดทำาข้ึนท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	 พร้อมทั้ง 
ความสมบูรณ์ของข้อมูล	มีจำานวนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น	169	โครงการ

3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) รัฐบาลได้ประกาศนโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พ.ศ.	 2561	 -	 2580	ลงใน 
ราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่9	เมษายน	2562	นโยบายและแผนระดบัชาตดิงักล่าวได้กำาหนดทศิทาง
การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 เพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี	 ดังนั้น	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 โดยสำานักงาน 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สดช.)	 ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน	 
ให้สอดคล้องกบัการจดัทำายทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	และได้กำาหนดแนวทางการพฒันาหรอืภมูทิศัน์
ดิจิทัลออกเป็น	4	ระยะดังนี้	

ภาพท่ี 3	 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย	(Thailand	Digital	Landscape)	

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี

ที่มา :	แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ	20	ปี	

10 - 20 ปี

1 ปี 6 เดือน

ระยะที่ 1 Digital Foundation
ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานราก 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 
และสังคมดิจิทัล

5 ปี

ระยะที่ 2 Digital  
Thailand I : Inclusion

ทุกภาคส่วนของประเทศไทย 
มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและ	 

สังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ

10 ปี

ระยะที่ 3 Digital Thailand II : Full 
Transformation

ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด ์
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน ์
จากนวัตกรรมดิจิทัล 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะที่ 4 Global  
Digital Leadership

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว	สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 
และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
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สำาหรับการดำาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 26	พฤศจิกายน	 2561	 ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม	 ปรับปรุงระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ	 20	 ปี	 
จากเดิม	พ.ศ.	 2560	 -	 2579	 เป็น	พ.ศ.	 2561	 -	 2580	 เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ	ซึ่งภายใต้แผนฉบับดังกล่าวประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	

ทั้งน้ี	 โครงการท่ีขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	
ประกอบด้วยโครงการสำาคัญจำานวน	90	 โครงการ	 แต่จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าโครงการ
ภายใต้แผนมีความซำ้าซ้อนกับโครงการภายใต้แผนฉบับอื่น	ดังนั้น	การวิเคราะห์โครงการภายใต้
แผนพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมจงึรวบรวมเฉพาะโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการขบัเคลือ่น
รัฐบาลดิจิทัลและไม่มีความซำ้าซ้อน	ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น	54	โครงการ

4) แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 
ตามที	่สพร.	 ได้ดำาเนนิการจัดทำาแผนพฒันารัฐบาลดจิิทัลของประเทศไทย	ระยะที	่1	 (พ.ศ.	2559	-	
2561)	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	5	เมษายน	2559	ให้ดำาเนินการเพื่อเป็นกลไก
สำาคัญในการพัฒนาประเทศโดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ภาครัฐ	โดยมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	

ใน 3 ปี ข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ม ี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดำาเนินงานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างสังคมคุณภาพ 
ที่ทั่วถึงเท่าเทียม 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนากำาลังคนให้พร้อม 
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ 
สังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างความเชื่อมั่น 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล8

ซึ่งแผนดังกล่าวดำาเนินการภายใต้	 4	 ยุทธศาสตร์หลัก	ดังแสดงในแผนภาพที่	 4	 ซึ่งประกอบ 
ด้วยขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	18	มาตรการ5 

ภาพท่ี 4	 ยุทธศาสตร์และขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ	3	ปี	(พ.ศ.	2559	-	2561)	

ที่มา :	แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ	3	ปี	(พ.ศ.	2559	-	2561)	

5 ขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 18	 มาตรการประกอบด้วย	 ด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ	 ด้านการให้ข้อมูล	 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล	 ด้านการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ	 ด้านการรับฟังความคิดเห็น	 ด้านการยก
ระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	 ด้านการให้ความช่วยเหลือ	 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน	ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาค
การเกษตร	ด้านการท่องเที่ยว	ด้านการลงทุน	ด้านการค้า	(นำาเข้า/ส่งออก)	ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ด้านภาษีและรายได้	 
ด้านความปลอดภัยสาธารณะ	ด้านการบริหารจัดการชายแดน	ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ	และด้านการจัดการในภาวะวิกฤต	

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

• การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ

• การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ

• การบูรณาการด้านการท่องเท่ียวแบบครบวงจร

• การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

•  การบูรณาการการนำาเข้าส่งออกแบบครบวงจร

• การส่งเสริม	SME	แบบบูรณาการเชิงรุก 
เพ่ือส่งเสริมการเติบโต

• ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงาน 
แบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การยกระดับความมั่นคง 
และเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

• การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก 
โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การประเมินความเส่ียงผู้โดยสารข้ามแดน 
ล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ

• การบูรณาการข้อมูลเพ่ือป้องกัน 
ภัยธรรมชาติ

• การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบริหารจัดการในภาระวิกฤต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

• การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้	 
Smart	Card	หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านการจุดเด่ียว 
โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

• การแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและ 
การเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

• โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

• ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
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5) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564  
ภายหลังที่	 สพร.	 ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะที่	 1	 หรือแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ	3	ปี	(พ.ศ.	2559	-	2561)	ที่ครอบคลุมแนวทางการพัฒนา 
ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัภาครฐัทัง้หมด	18	ดา้น	และไดม้กีารดำาเนนิโครงการภายใตแ้ผนไปแลว้
ระยะหนึง่	สพร.	จงึไดจ้ดัทำา	(รา่ง)	แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทยระยะที	่2	อยา่งตอ่เนือ่ง	 
โดยมีการขยายขอบเขตระยะเวลาจากเดิม	 ระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2559	 -	 2561)	 เป็นระยะ	 5	 ปี	 
(พ.ศ.	2561	-	2564)	พร้อมทั้งมีการกำาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย

ทัง้นี	้เพือ่ใหแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลับรรลตุามวสิยัทศันท์ีก่ำาหนด	การดำาเนนิ
งานต้องอยู่บนพื้นฐาน	4	ประการ	 ได้แก่	การบูรณาการภาครัฐ	 (Government	 Integration)	
การดำาเนินงานแบบอัจฉริยะ	 (Smart	Operation)	การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	
(Citizen-Centric	Services)	และการสนบัสนนุใหเ้กดิการขบัเคลือ่นไปสูก่ารเปลีย่นแปลง	(Driven	
Transformation)	ดังแผนภาพที่	5

 “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบู
รณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำางานแบบอัจฉริยะ ให้บริการ 
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ได้อย่างแท้จริง”



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล10

นอกจากนี	้(รา่ง)	แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย	พ.ศ.	2560	-	2564	 
ได้มีการเพิ่มยุทธศาสตร์การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล	 
และได้เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีจำานวนเพ่ิมขึ้นเป็น	 26	 มาตรการ	 
รวมทั้งมีจำานวนโครงการที่ขับเคลื่อนภายใต้แผนฉบับนี้ทั้งสิ้น	76	โครงการ

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ได้ผลการติดตามและประเมินผลที่สามารถนำาไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำาแผนพัฒนา
รฐับาลดจิทิลัของประเทศไทยในระยะถดัไป	และเพือ่สามารถกำาหนดกรอบการตดิตามและประเมนิ 
ผลการปฏบิตังิานตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัในระยะถดัไปได	้สพร.	จงึไดก้ำาหนดวตัถปุระสงค์
และขอบเขตการศึกษา	ดังนี้

ภาพที่ 5	 วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล	(ร่าง)	แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะท่ี	2

ที่มา :	(ร่าง)	แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ	5	ปี		(พ.ศ.	2560	-	2564)

Smart Operations
การนำาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน 
การปฎิบั	ติงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม

•	มีการเช่ือมต่อระหว่างเคร่ืองมืออุปกรณ์
•	มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)
•	มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก		(Analytics)

Driven Transformation
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล 
ในทูตระดับบุคลากรภาครัฐซึ่งรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการทำางาน
เทคโนโลยี	และกฎระเบียบ

Citizen Centric Services
การยกร ะดั บ ง านบริ ก า รภ าครั ฐ ใ ห ้ ต ร งกั บ 
ความต ้องการของประชาชนที่ เปลี่ยนแปลงอยู  ่
ตลอดเวลาโดยภาครัฐจะต้องรักษาสมดุลระหว่าง
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินข้อมูลของประชาชน
และการอำานวยความสะดวกแก่ผูร้บับรกิาร

Government Integration
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	ท้ังการเช่ือมโยง
ข้อมูลและการดำาเนินงาน	เพ่ือสามารถ

•	เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวท่ีสมบูรณ์
•	ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน
•	ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร	ณ	จุดเดียว

Digital Gover nment

1.2.1	เพ่ือติดตามและประเมินระดับความสำาเร็จ
ของโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลั
ของประเทศไทย	พ.ศ.	 2560	 -	 2564	ตาม
แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เหมาะสม

1.2.3	 เพื่อสรุปผลการดำาเนินการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

1.2.2	เพือ่วเิคราะห์ความสอดคล้องเชือ่มโยง 
ของโครงการภายใต้การพัฒนาแผนระดับ 
ชาตเิกีย่วขอ้งตามแนวทางการพัฒนารฐับาล
ดิจิทัลที่เหมาะสม

1.2.4	เพือ่จดัทำาขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันา
รัฐบาลดิจิทัลที่ เหมาะสมต่อการจัดทำา 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและการประเมิน
โครงการในระยะถัดไป
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1.3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ ใช้ ในการวิเคราะห์และจัดทำารายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary	Data)	โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้

1.4 ประโยชน์และการนำาไปใช้
1.4.1	 ทำาให้ทราบถึงสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม	 เพ่ือประโยชน์ 

ในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ	 ด้วยการออกแบบ 
นโยบาย	มาตรการ	และจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม

1.4.2	 ทำาให้ทราบถึงสถานะการปฏิบัติงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ

1.4.3	 ทำาให้ทราบถึงแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สำาคัญของต่างประเทศ	 
เพื่อคัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจมาใช้ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

1.4.4	 สามารถรวบรวมข้อเสนอแนะจากผลวิ เคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ	 และสามารถนำาเสนอข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อการจัดทำา 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและการจัดทำาเกณฑ์การติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมต่อไป	

1 . 3 . 1  ข้ อ มู ล ด้ า น น โ ย บ า ย แ ล ะ 
แผนระดับชาต	ิซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวม
มาจาก เอกสารของภาครั ฐจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ที่มีการเผยแพร่ 
และสามารถเข้าถึง ได้จากเว็บไซต์  
ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล

1.3.2 ข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลในระดับสากล	 ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่ ร ว บ ร วมจ ากป ร ะ เ ท ศต้ น แ บบ
ที่มีระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ในระดับสูง	 และมีความโดดเด่นในระดับ
ภูมิภาค	ที่มีการเผยแพร่	 และสามารถ 
เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ที่เป็นเจ้าของข้อมูล

1.3.3 ข้อมูลการสำารวจสถานะ
โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต้ แ ผ น พั ฒ น า
รัฐบาลดิจิทัล	 โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
รายงานผลการติดตามและประเมิน
ผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยฉบับ
ปัจจุบัน	 และรายงานผลการวิเคราะห์
ปัญหา	อุปสรรค	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 
ซึ่งจัดทำาโดยสำานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
(สดช.)	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม	 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญ 
ในการจัดทำารายงานฉบับนี้



ภาพรวมโครงการเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
ภายใต้แผนระดับชาติ

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านประเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในทุกด้าน	จึงต้องกำาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากปัญหาต่าง	ๆ	ซึ่งการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับปัญหาดังกล่าว	 
ดังน้ัน	โครงการและแผนงานด้านรัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นประเด็นท่ีรัฐบาลให้ความสำาคัญ	และถูกบรรจุ
อยู่ในแผนระดบัชาตหิลายฉบบั	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของรฐัมทีศิทางและสามารถบรรลเุปา้หมาย
ในการพัฒนาประเทศร่วมกันได้	

เพื่อให้รายงานฉบับน้ีสามารถสะท้อนถึงภาพรวมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ	
สพร.	จงึได้รวบรวมโครงการหรอืแผนงานดา้นรฐับาลดจิทิลัภายใตแ้ผนระดบัชาตทิีม่คีวามสำาคญั	
ไดแ้ก	่แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต	ิ20	ป	ีแผนการดำาเนนิงานปฏริปูของคณะกรรมการปฏริปู
ประเทศ	11	ด้าน	 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 (และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนารายยุทธศาสตร์)	 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	ที่	 สพร.	 ได้มีการ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2559	 เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
เชิงดิจิทัลของภาครัฐทั้งในระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	ทั้งนี้	เพื่อให้เห็นภาพรวมการดำาเนิน 
งานด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	 สพร.	 จึงวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง 
ของการดำาเนินโครงการภายใต้แผนระดับชาติต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

2.1 การวิเคราะห์โครงการภายใต้แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลจำาแนกตามขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 26 ด้านของแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564

เพื่อให้เห็นภาพรวมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	สพร.	จึงได้รวบรวมโครงการภายใต้ 
แผนระดบัชาตแิละวเิคราะหถ์งึความสอดคลอ้งเชือ่มโยงดา้นการพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศ	 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (โครงการเร่งด่วน 15 ประเด็น)
จากการวิเคราะห์โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(15	ประเด็นเร่งด่วน)	

ในมิติการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	26	ด้าน	พบว่าบางโครงการ 
เป็นการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลได้มากกว่า	 1	ด้าน	 และพบว่าโครงการมุ่งเน้นไปที่ 
การยกระดับขีดความสามารถด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้อง
จำานวน	4	โครงการ	ตัวอย่างโครงการสำาคัญในมาตรการนี้	เช่น	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ

02บทที่
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อำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร	 โครงการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการหนึ่งตำาบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 สู่สากล	 เป็นต้น 
และการยกระดับขีดความสามารถด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ	 ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้อง
จำานวน	 4	 โครงการ	 ยกตัวอย่างโครงการสำาคัญในมาตรการนี้	 เช่น	 โครงการศูนย์กลาง 
เขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็	ณ	จดุเดยีว	(CITIZENinfo	Platform)	และโครงการ 
ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ	เป็นต้น

2.1.2 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
จากการวิ เคราะห์แผนปฏิรูปประเทศ	 11	 ด้านในมิติการยกระดับ 

ขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	26	ด้าน	 โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนนี้มุ่งเน้นไปที่ 
การยกระดับขีดความสามารถด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ	 ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้อง
จำานวน	26	 โครงการ	ตัวอย่างโครงการท่ีสำาคัญ	 เช่น	 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลสำาคัญของตน 
เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ	 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำาไปใช้ในการตัดสินใจและ 
การบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพท่ี 6	 จำานวนโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 
20	 ปี	 (15	ประเด็นเร่งด่วน)	 โดยจำาแนกตามมาตรการการยกระดับขีดความสามารถ 
เชิงดิจิทัล	จำานวน	26	มาตรการ
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หมายเหตุ	:	ท้ังน้ี	ไม่รวมมาตรการท่ีไม่มีโครงการปรากฏอยู่ในแผน	ได้แก่
1.	การท่องเที่ยว	 2.	การลงทุน	 3.	การค้า...	 4.	ภาษีและรายได้	
5.	การคมนาคม	 6.	สาธารณูปโภค	 7.	การบริหารจัดการชายแดน	 8.	การป้องกันภัยธรรมชาติ
9.	การจัดการในภาวะวิกฤต	 10.	การจัดซื้อจัดจ้าง	 11.	การบริหารสินทรัพย์	 12.	ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
13.	การให้ข้อมูล	 14.	การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ	 15.	การรับฟังความคิดเห็น 
ที่มา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล14

ภาพท่ี 7	 จำานวนโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ	 
11	 ด้าน	 โดยจำาแนกตามมาตรการการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล	จำานวน	 
26	มาตรการ

2.1.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติ
การ ดิ จิ ทัล เ พ่ือ เศรษฐ กิจ	 
และสังคม	 และแผนปฏิบัติการ 
ดิ จิ ทั ล เ พ่ือ เ ศ รษฐ กิจ แล ะ 
สังคมระยะ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	
-	2565)	

ใ น มิ ติ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ 
ขีดความสามารถ ในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล	26	 ด้าน 
โ ครงการ มุ่ง เ น้น ไป ท่ีการ 
ยกระดับขีดความสามารถ
ด้านการบูรณาการข้อมูล 
ภาครัฐ	ซ่ึงมีโครงการท่ีเก่ียวข้อง 
จำานวน	22	โครงการ

ตัวอย่างโครงการท่ีสำาคัญ	
เ ช่น	 โครงการการพัฒนา
ระบบ	 e-Market 	 Place 
กลาง	 โครงการ	e-Logistics	 
โครงการ	e-Payment	เป็นต้น

หมายเหตุ	:	ท้ังน้ี	ไม่รวมมาตรการท่ีไม่มีโครงการปรากฏอยู่ในแผน	ได้แก่
1.	สวัสดิการประชาชน	 2.	การศึกษา	 3.	สาธารณูปโภค	 4.	การบริหารจัดการชายแดน	
5.	การป้องกันภัยธรรมชาติ
ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.
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2.1.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564
เปน็แผนการดำาเนนิงานทีม่เีปา้ประสงค์ในการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัเปน็หลกั	

โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถ	

ภาพท่ี 8	จำานวนโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 โดยจำาแนกตามมาตรการการยกระดับขีดความสามารถ 
เชิงดิจิทัล	จำานวน	26	มาตรการ

มาตรการการยกระดับ 

ด้านสาธารณูปโภค  
จำานวน	7	โครงการ	ยกตัวอย่าง
โครงการสำาคัญที่ขับเคลื่อน	 
เช่น โครงการการบริการ  

ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
โครงการพัฒนาระบบ  
Smart Meter เป็นต้น

มาตรการการยกระดับ 
ขีดความสามารถด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล	จำานวน	 
7	โครงการ	ยกตัวอย่างโครงการสำาคัญ 
ที่ขับเคลื่อน	เช่น โครงการการพัฒนา

เครือข่ายส่ือสารข้อมูลเช่ือมโยง 
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) โครงการ 

การพัฒนาระบบคลาวด์ 
ภาครัฐ (G-Cloud) เป็นต้น

2 มาตรการ ได้แก่

หมายเหตุ	:	ท้ังน้ี	ไม่รวมมาตรการท่ีไม่มีโครงการปรากฏอยู่ในแผน	ได้แก่
1.	การคมนาคม	 2.	สาธารณูปโภค	 3.	การบริหารจัดการชายแดน	 4.	การป้องกันภัยธรรมชาติ	
5.	การจัดการในภาวะวิกฤต	 6.	การจัดซื้อจัดจ้าง	 7.	การบริหารสินทรัพย์	 8.	ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
9.	การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ	 10.	การรับฟังความคิดเห็น 
ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.
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ภาพที่ 9	 จำานวนโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	พ.ศ.	2560	- 
2564	โดยจำาแนกตามมาตรการการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล	จำานวน	26	
มาตรการ

สรุปภาพรวมโครงการภายใต้แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จากการวเิคราะห์โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลั	ภายใตแ้ผนระดบัชาต ิ

ทั้ง	 4	 แผน	 ทำาให้เห็นว่าโครงการต่าง	 ๆ	 ท่ีขับเคล่ือนน้ันมีแนวโน้มและทิศทางที่มุ่งเน้น 
การยกระดบัขดีความสามารถดา้นการบรูณาการขอ้มลูภาครฐัมากทีส่ดุ	ดงัตารางแสดงที	่1	 
โดยมีจำานวนโครงการที่มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ	
ทั้งสิ้น	58	โครงการ

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.
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ด้านที่	13	คือ	 การยกระดับด้านความปลอดภัยสาธารณะ
ด้านที่	14	คือ	 การยกระดับด้านการบริหารจัดการชายแดน
ด้านที่	15	คือ	 การยกระดับด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ
ด้านที่	16	คือ	 การยกระดับด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
ด้านที่	17	คือ	 การยกระดับด้านการเงินและการใช้จ่าย
ด้านที่	18	คือ	 การยกระดับด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านที่	19	คือ	 การยกระดับด้านการบริหารสินทรัพย์	
ด้านที่	20	คือ	 การยกระดับด้านทรัพยากรมนุษย์	 

	 และการจ่ายเงินเดือน

จากตารางที	่1	ทีแ่สดงถงึจำานวนโครงการทีจ่ำาแนกตามขดีความสามารถดา้นพฒันารฐับาล
ทัง้	26	ดา้น	พบวา่	ขดีความสามารถทีม่จีำานวนโครงการมากทีส่ดุ คอื ดา้นที ่21 การยกระดบั 
ด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ	 ที่มีจำานวนโครงการด้านพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวมจาก 
แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องจำานวน	58	โครงการ	โดยมีโครงการสำาคัญ	เช่น โครงการศูนย์กลาง 
เข้าถึงขอ้มูลและบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (CITIZENinfo Platform) โครงการ 
นำานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) การพัฒนาระบบ e-Market Place กลาง / e-Logistics 
และ e-Payment โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ  Linkage Center เป็นต้น 	 สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายของรัฐที่เน้นพัฒนาการทำางานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลการ
ทำางานระหว่างกัน	 รวมทั้งความเข้าใจและการดำาเนินการที่ถูกต้องของหน่วยงานที่พัฒนา
โครงการเพื่อยกระดับด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการขับเคลื่อน 
และพัฒนาการทำางานของภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ที่มีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาเปน็เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการภาครฐั	ทีส่ง่ผลใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการรบั
บริการสาธารณะที่รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	

นอกจากนี้ 	 ยังมีขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านอื่นที่มีการ
ดำาเนินโครงการจำานวนมากเช่นกัน	 โดยขีดความสามารถด้านสาธารณสุขมีโครงการ
รวม	 40	 โครงการที่ดำาเนินการภายใต้แผนระดับชาติท่ีเก่ียวข้อง	 โดยมีโครงการสำาคัญ	
เช่น โครงการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพสำาหรับประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Health Services) โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตลอด 
ทุกช่วงวัยไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การลงทุนและพัฒนาระบบสำาหรับจัดการ Provincial 
Health Information Exchange เป็นต้น	 ขีดความสามารถด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ภาคการเกษตรมีโครงการรวม	 34	 โครงการ	 เช่น ระบบบริการเกษตรกรฐานข้อมูล
เกษตรกลาง (Farmer One) โครงการพัฒนาระบบบริการเกษตรดิจิทัล โครงการ
พัฒนา New Generation Smart Farmers ทั่วประเทศ โครงการการพัฒนา 
แปลงเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Farming)	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 

ด้านที่	21	คือ	 การยกระดับด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ	
ด้านที่	22	คือ	 การยกระดับด้านการให้ข้อมูล		
ด้านที่	23	คือ	 การยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล	
ด้านที่	24	คือ	 การยกระดับด้านการยืนยันตัวตน 

	 และการบริหารจัดการสิทธิ
ด้านที่	25	คือ	 การยกระดับด้านการรับฟังความคิดเห็น	

ด้านที่	26	คือ	 การยกระดับด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
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สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	 

DGA	Digital	Government	Development	Agency

ภาพท่ี 10	 ภาพรวมจำานวนโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ภายใต้แผนระดับชาติ
จำานวน	4	แผน	จำาแนกตามขีดความสามารถเชิงดิจิทัล	จำานวน	26	มาตรการ

หลายโครงการมีขอบเขตการดำาเนินงานท่ีกว้างและรอบคลุมหลายประเด็น	 จึงอาจเกิด 
ความซ้ำาซ้อนในการดำาเนินการ	ดังน้ัน	การดำาเนินโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะถัดไป 
จงึควรเนน้การพัฒนาโครงการเพือ่แก้ไขปญัหารว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานจะเปน็ทางออกทีด่ทีีส่ดุ

ที่มา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

2.2 การวิเคราะห์โครงการภายใต้แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาล
ดจิิทัลจำาแนกตามแนวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัของพระราชบญัญตักิารบรหิารงานและ 
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

รฐับาลได้ใหค้วามสำาคญักบัการผลกัดนัการดำาเนนินโยบายดา้นการพฒันารฐับาล
ดิจิทัล	 จึงได้ออกพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 
พ.ศ.	2562	ขึ้น	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือยกระดับการบริหารงาน 
ภาครัฐและการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ	 ซึ่งจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถบูรณาการ 
การทำางานระหว่างกันด้วยระบบท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย	 มีประสิทธิภาพ	 และมีความโปร่งใส	 
ทัง้นี	้พระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่วไดก้ำาหนดแนวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัในการบรหิารงาน
และการให้บริการภาครัฐ	ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น	3	ประเด็นหลัก	ดังนี้
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Integration คือ	 
การจัดทำากระบวนการ	 

ระบบ	หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลท่ีสนับสนุน 

ให้เกิดการเช่ือมโยงและ 
แลกเปล่ียนข้อมูล

ภาพที่ 11	 ผลการจำาแนกโครงการเร่งด่วนใน	 15	 ประเด็น	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 
ตามหลักการของ	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

Openness	คือ	 
การเปิดเผยข้อมูล 
เปิดภาครัฐ	(Open	 
Government	Data) 
ในรูปแบบดิจิทัล

หลักการสำาคัญของ พ.ร.บ.  
การบริหารงานฯ

2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (โครงการเร่งด่วน 15 ประเด็น)
สพร.	 ได้นำาโครงการเร่งด่วน	 15	 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจำานวน	 

30	 โครงการ	มาวิเคราะห์ตามแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	การบริหารงานฯ	 
พบว่าภาพรวมของโครงการของ	 15	ประเด็นเร่งด่วนมุ่งเน้นด้าน	Digitization	มากที่สุดถึง 
ร้อยละ	 65	 โดยมีโครงการสำาคัญ	 เช่น	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพการผลิตและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ โดย 
กระทรวงพาณิชย์ โครงการเชือ่มโยงระบบตดิตามและประเมนิผลแหง่ชาตกิบัระบบงบประมาณ
และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	 โดยสำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิโครงการพฒันาระบบดจิทิลัเพือ่รองรบัการใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ 
โดยสำานักงาน	ก.พ.ร.	ร่วมกับ	สพร.	เป็นต้น

ท้ังน้ี	 สพร.	 ได้นำา
แนวทางการพัฒนารัฐบาล 
ดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ 
มาวิเคราะห์โครงการภายใต้ 
แ ผน ร ะ ดับ ช า ติ ท่ีสำ า คัญ 
และมีโครงการด้านการพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัลปรากฏอ ยู่  
ในแผน	 ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ 
ในแต่ละแผน	ดังน้ี

Digitization 

65%

Openness 
9%

Integration 

26%

Digitization 
 คือ	การจัดทำาและ 
แปลงข้อมูลให้อยู่ 
ในรูปแบบดิจิทัล
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2.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
โครงการภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ	 11	 ด้านมีจำานวน	 133	 โครงการ 

เมื่อนำาโครงการมาจำาแนกตามแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ	พ.ร.บ.	การบริหารงานฯ	 
พบว่าโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้าน	Digitization	 เช่นเดียวกันกับโครงการเร่งด่วนภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ	คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	48	โดยมีโครงการสำาคัญ	เช่น	โครงการพัฒนาและ
ใหบ้รกิารระบบการยนืยนัตวับคุคลดว้ยชอ่งทางดจิทิลั (Digital Identity)	โดยกระทรวงดจิทิลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ	 สพร. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ เช่น ระบบอำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing  
Business Portal)	โดยสำานักงาน	ก.พ.ร.	ร่วมกับ	สพร.	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	โครงการภาย
ใต้แผนปฏิรูปประเทศมีสัดส่วนการดำาเนินโครงการด้าน	Integration	ในลำาดับรองลงมาก็มีสัดส่วน
สูง	คิดเป็นร้อยละ	 44	 แสดงให้เห็นถึงโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 
ทัง้	11	ด้าน	มคีวามมุง่มัน่ในการปฏริปูภาครฐัใหม้กีารเปลีย่นผา่นหนว่ยงานใหเ้ปน็ดจิทิลัไปพรอ้ม 
กบัการส่งเสรมิให้เกดิการทำางานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงาน	ซึง่จะสง่ผลตอ่การยกระดบัการทำางาน
ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 12	 ผลการจำาแนกโครงการภายใตแ้ผนปฏริปูประเทศ	11	ดา้น	ตามหลกัการของ	พ.ร.บ.	 
บริหารงานฯ

ที่มา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลโดย	สพร.

2.2.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีจำานวน	 
130	 โครงการเมื่อนำาโครงการมาจำาแนกตามแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ	 พ.ร.บ.	 

Digitization 

48%

Openness 

8%

Integration 

44%
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การบรหิารงานฯ	พบวา่โครงการสว่นใหญมุ่ง่เนน้ดา้น	Digitization	เชน่เดยีวกนักบัโครงการเรง่
ด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ	11	ด้าน	คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	55	โดยมี 
โครงการสำาคญั	เชน่	โครงการการยกระดบัการผลติไทยสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยแพลตฟอรม์
การผลิตแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing Platform) โครงการการพัฒนาแปลงเกษตร 
อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Farming) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ 
การใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ เชน่ ระบบอำานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal) เป็นต้น	รองลงมาเป็นสัดส่วนโครงการด้าน	Integration	ร้อยละ	37	
และโครงการด้าน	Openness	ร้อยละ	8

ภาพท่ี 13	ผลการจำาแนกโครงการภายใต้แผนปฏิบั	ติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ	5	 ปี
ตามหลักการของ	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

2.2.4 ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
โครงการภายใต้ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ	 5	 ปี	 

มีการติดตามสถานะการดำาเนินโครงการ	 จำานวน	 75	 โครงการ	 เมื่อนำาโครงการมาจำาแนก 
ตามแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ	พ.ร.บ.	การบริหารงานฯ	พบว่าโครงการส่วนใหญ่ 
มุ่งเน้นด้าน	Digitization	 เช่นเดียวกันกับทุกแผน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 49	 โดยมีโครงการ 
สำาคญั	เชน่ โครงการระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) โครงการจดัทำาฐานขอ้มลูและการวเิคราะห์
ขอ้มลูการชำาระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่การบรหิารการจดัเกบ็ภาษ ี(National E-Payment) 
โครงการศนูยก์ลางบรกิารภาครฐัสำาหรบัประชาชน (บรกิาร GovChannel) เปน็ตน้	รองลงมา
เป็นสัดส่วนของโครงการด้าน	Integration	ร้อยละ	43	และโครงการด้าน	Openness	ร้อยละ	8

Openness 

8%

Digitization 

55%
Integration 

37%
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ภาพที่ 14	 ผลการจำาแนกโครงการภายใต้ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ตามหลัก	พ.ร.บ.	การบริหารงานฯ

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

2.3 สรุปผลการวิเคราะห์โครงการภายใต้แผนระดับชาติท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลจำาแนกตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของพระราชบัญญัติ 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

Openness 

8% 

Digitization 

49%
Integration 

43% 

โครงการภายใต้แผนระดับชาติ เกี่ ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิ จิทัล 
มุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักการ Digitization มากที่สุด ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยยังอยู่ในขั้นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้อมูล 
เพื่อให้สามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการเป็นดิจิทัลต่อไป ถัดมาโครงการภายใต้ 
แผนระดับชาติทั้ง 4 แผน ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงการด้าน Integration  

ที่มีรูปแบบการพัฒนาโครงการร่วมกันมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน     

หรือโครงการสามารถตอบสนองต่อการทำางานได้มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน	 
ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางการดำาเนนินโยบายของรฐัทีต่อ้งการลดความซ้ำาซอ้นในการเรยีกสำาเนา
เอกสารจากประชาชนเพื่อขอรับบริการของรัฐ	 ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงจำาเป็นต้องปรับ 
ใหม้กีารทำางานทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งกนัได	้สดุทา้ยดา้น	Openness ทีเ่ปน็รปูแบบโครงการพฒันา 
รัฐบาลดิจิทัลที่มีจำานวนน้อยที่สุด
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ภาพที่ 15	 สรุปภาพรวมจำานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 ภายใต้ 
แผนระดับชาติท้ัง	 4	 แผน	 โดยจำาแนกตามมิติการจำาแนกตามแนวทางของพระราช
บัญญั	ติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562

โครงการส่วนใหญ่ตรงกับแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ 
พ.ร.บ.ฯ มากกว่า 1 แนวคิดซึ่งโครงการเหล่านี้มักตรงกับแนวคิด Digitization 
และ Integration รว่มกนั ซึง่ทัง้ 2 แนวคดินีเ้ปน็พืน้ฐานสำาคญัตอ่การเปลีย่นผา่นการทำางาน

ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัล  

โดยตัวอย่างโครงการรูปแบบนี้	 ได้แก่	ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของรัฐ : Thai Government Integrated HR Management System (ThaiGoviHRMS) 
โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ของกระทรวงมหาดไทย และระบบ  
National Single Window (NSW) 

ในส่วนของโครงการท่ีตรงตามแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ	พ.ร.บ.	
บริหารงานฯ	 ในด้าน	 Intregation	 และ	Openness	นั้น	จะเป็นโครงการที่มีการนำาข้อมูลที่เกิด
จากการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและเปิดเผย	 เพื่อให้นำาไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม	 เช่น	
โครงการ	Tourism	 Intelligence	Center	 ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ	SME	 
(SME	Information	Portal)	เปน็ตน้	ซึง่สว่นใหญโ่ครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัมติ	ิOpenness	จะอยูใ่น 
ช่วงพัฒนาและขยายผลเพื่อให้ในระยะถัดไปสามารถมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเปิดเผย 
และต่อยอดในอนาคตได้

Openness 
8%

Integration 
42%

Digitization 
50%
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ภาพที่ 16	 การวิเคราะห์โครงการภายใต้แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จำาแนกตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของพระราชบัญญัติการบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562

ที่มา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินโครงการคล้ายคลึงกันถูกบรรจุใน 
แผนระดับชาติมากกว่าหน่ึงฉบับ	สะท้อนให้เห็นถึงข้อดี	 คือ	การดำาเนินโครงการอาจสามารถ 
ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้มากกว่าหน่ึงแผน	 และแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาล 
ในการผลักดันโครงการนั้นๆ	 จึงถูกบรรจุไว้ในแผนระดับชาติหลายฉบับ	 ส่วนข้อเสีย	 คือ	 
เกดิความซ้ำาซอ้นในการรายงานความกา้วหนา้ของหนว่ยงานเจา้ของโครงการ	และหากมกีารระบ ุ
งบประมาณในแผนอาจก่อให้เกิดความซ้ำาซ้อนในการคำานวณงบประมาณของรัฐได้

นอกเหนือจากการวิเคราะห์แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยหลักการ 
ตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ	 แล้วอาจมีแผนระดับชาติท่ีมีโครงการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ถูกบรรจุอยู่เช่นกัน	อาทิ	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 แผนวิจัยแห่งชาติ	 เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือทางเลือกในการนำามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำาเนินงานของภาครัฐในทุกด้าน

นอกจากโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทางตรงแล้ว	ยังมีโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทางอ้อม	(Indirect	Project)	ที่เป็นโครงการพัฒนาระบบ
นิเวศของรัฐบาลดิจิทัล	 (Digital	Government	Ecosystem)	ทั้งระบบปรากฏอยู่ในแผนระดับ
ชาตทิีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย	อาท	ิโครงการพฒันาบคุลากร	โครงการปรบัปรงุกฎหมายใหส้อดคลอ้ง 
กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารที่ล้วนแล้วแต่
เป็นประเด็นที่สำาคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งสิ้น

Openness
(36)

9

Integration

(185)

76
Digitization

(222)

115

87

15
75



บทที่ 03
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านรัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศต้นแบบของโลก 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

3.1 การวิเคราะห์การพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบโดยใช้แนวทาง
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมักมีทิศทางการ
ดำาเนินนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีชัดเจน	 เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความสำาคัญของรัฐบาล
ดจิทิลัทีม่ส่ีวนสนบัสนนุการพฒันาประเทศโดยรวม	ในบทนี	้สพร.	จงึวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบรปูแบบ 
การดำาเนินโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ตาม	พ.ร.บ.	 บริหารงานฯ	 ซ่ึงได้แก่	Digitization	 Integration	 และ	Openness8	ตลอดจน 
เปรียบเทียบกับรูปแบบการดำาเนินโครงการรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตามร่างแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	ระยะที่	 2	 (พ.ศ.	2560	-	2564)	 เพ่ือนำามาใช้ประกอบการจัดทำา 
ข้อเสนอแนะในการจัดทำาแผนรัฐบาลดิจิทัลและกรอบการติดตามและประเมินผลต่อไป

3.1.1 แนวทางการคัดเลือกประเทศต้นแบบ
สำานักงานการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	 (UN	Department	of	 

Economic	and	Social	Affairs	:	UNDESA)	ได้พัฒนาดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
หรือ	 E-Government	 Development	 Index	 (EGDI)	 ขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐในการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน	 
โดยประเมินจากประเทศสมาชิกจำานวน	193	ประเทศใน	 3	 มิติหลัก	 ได้แก่	 1)	 ดัชนีโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม	2)	ดัชนีทุนมนุษย์	และ	3)	ดัชนีบริการออนไลน์	

EGDI	 จึงเป็นดัชนีชี้วัดหลักในด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีมุมมอง
ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านคน	 และด้านการพัฒนาบริการ	ดังนั้น	สพร.	จึงนำา
การจดัอนัดบัผลการรายงาน	EGDI	มาใชเ้ปน็เกณฑก์ารคดัเลอืกประเทศตน้แบบในการวเิคราะห์
ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ	โดยมีประเทศที่คัดเลือกมาเป็นต้นแบบ	ดังนี้

8 ทัง้นี	้การพจิารณาโครงการทีร่ะบใุนแผนการพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศตวัอยา่งไมร่วมถงึโครงการพฒันาบคุลากรและโครงการ
ด้านกฎหมาย
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1) คดัเลอืกประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาทีโ่ดดเดน่ในระดบัภมูภิาค	จากการ
รายงานผลการจดัอนัดบั	EGDI	ในชว่ง	10	ปทีีผ่า่นมา	พบวา่มปีระเทศที่ไดร้บัผลการจดัอนัดบัสงู 
และมีความน่าสนใจ	คือ เกาหลีใต้ ได้รับอันดับที่	1	ในการจัดอันดับ	EGDI	3	ปีซ้อน	(2010,	2012 
และ	 2014)	 อีกทั้งยังเป็นท่ีหน่ึงด้านรัฐบาลดิจิทัลของเอเชียในการจัดอันดับนับตั้งแต่ปี	 2008	 
เป็นต้นมา	 และสิงคโปร์เป็นท่ี	 1	 ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมาโดยตลอด	 และได้รับการ 
จัดอันดับติดหนึ่งใน	10	ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี	2012	เป็นต้นมา

2) คัดเลือกประเทศที่ได้รับอันดับดัชนีบริการออนไลน์ (OSI) สูง จากการ
ประเมนิ	OSI	ของประเทศสมาชกิในชว่ง	4	ปทีีผ่า่นมาประเทศไทยไดค้ะแนน	0.4409	(เตม็	1)	ในป	ี2014 
และได้คะแนน	 0.6389	 จากการสำารวจปีล่าสุด	 (2018)	 ซ่ึงมีค่าเปลี่ยนแปลงในการสำารวจ 
แต่ละคร้ังเฉลี่ยครั้งละ	 0.0989	คะแนน	 ซึ่งเมื่อเทียบกับคะแนน	OSI	 ของประเทศอ่ืน	พบว่า 
เดนมารก์และมาเลเซยีมคีะแนน	OSI	ในป	ี2014	ใกลเ้คยีงกบัประเทศไทยในการสำารวจครัง้ลา่สดุ 
คือ	0.6614	 และ	0.6771	ตามลำาดับ	 ในขณะท่ีฟิลิปปินส์มีคะแนนในปี	 2014	 ใกล้เคียงกับไทย
ในปีเดียวกัน	 แต่ในการจัดอันดับคร้ังต่อมาคะแนนมีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างมาก	 (เฉลี่ย	 
0.2007	ต่อปี)	ซึ่งสามารถแสดงค่าคะแนนในแต่ละปีของประเทศที่น่าสนใจได้ดังนี้

ตารางท่ี 2	 แสดงค่าคะแนน	OSI	ในช่วงปี	2014	ถึง	2018	ของประเทศไทยและประเทศต้นแบบ
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• เกณฑ์คะแนน	OSI	 (Online	Service	 Index)	 ในช่วงปี	2014	-	2016	 ใกล้เคียงกับคะแนน	OSI	ของประเทศไทย		 
					ในปัจจุบัน	(ปี	2018)

ประเทศ OSI  
2018

OSI  
2016

OSI  
2014

การเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ย

   ไทย 0.6389 0.5507 0.4409 0.0989

   เดนมาร์ก 1 0.7753 0.6614 0.1692

   มาเลเซีย 0.8889 0.7173 0.6771 0.1058

   ฟิลิปปินส์ 0.8819 0.6666 0.4803 0.2007

ที่มา :	UN	E-Government	Survey	2014	-	2018
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3.1.2 ประเทศต้นแบบด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จากเกณฑข์า้งตน้	สพร.	ไดค้ดัเลอืกประเทศตน้แบบเพือ่นำามาวเิคราะหแ์นวทาง 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ	ดังนี้
1) เดนมาร์ก แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเดนมาร์กมีความน่าสนใจ

เนื่องจากได้รับการจัดอันดับด้าน	OSI	ในปี	2018	เป็นอันดับ	1	และยังได้รับคะแนนประเมินเต็ม	1	
คะแนนอีกด้วย	โดยแผนมีประเด็นสำาคัญ	ดังนี้

• แผน Joint Public Digital Strategy: The Digital Road to Future 
Prosperity 2011- 20159	รัฐบาลเดนมาร์กได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	
ซึ่งมีเป้าหมายสำาคัญในการสร้างบริการสาธารณะให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและเป็นช่องทางทั่วไป 
ที่ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐภายในปี	 2015	 โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐกลาง	 และ 
ท้องถิ่นใช้ เครื่องมือดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	 แผนนี้ประกอบด้วย	 

3	ยุทธศาสตร์หลัก	ดังนี้	

9 สามารถเข้าถึงได้ที่	 https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/document/dk-digital-road-future-prosperity-
joint-public-digitisation-strategy-2011-2015

หมายเหตุ	*	 ค่าประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาลในการให้บริการประชาชนข้ันพ้ืนฐาน	ได้แก่
	 -	ดัชนีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม	(Telecommunications	Infrastructure	Index	:T	II)
	 -	ดัชนีทุนมนุษย์	(Human	Capital	Index	:	HCI)
	 -	ดัชนีบริการออนไลน์	(Online	Service	Index	:	OSI)
																**	 ค่าประเมินศักยภาพในการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์	ต้ังแต่การให้ข้อมูลตลอดจนการทำาธุรกรรม

ต่าง	ๆ	รวมถึงประเมินการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน	(e-Participation)

 •			เกณฑ์คะแนน	EGDI	ท่ีมีการพัฒนาสูงสุดในปีท่ีผ่านมา

ในการจัดอันดับ EGDI 3 ปีซ้อน	(2010,	2012	และ	2014)	
อีกท้ังยังเป็นท่ีหน่ึงด้านรัฐบาลดิจิทัลของเอเชีย 
ในการจัดอันดับนับต้ังแต่ปี	2008

ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมาโดยตลอด	 และได้รับ 
การจัดอันดับติดหน่ึงใน 10 ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนา 
สูงท่ีสุดนับต้ังแต่ปี 2012 เป็นต้นมา

ได้รับอันดับท่ี	
เกาหลี

เป็นท่ี
สิงคโปร์
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ภาพที่ 17	 	การวิเคราะห์โครงการของแผน	 Joint	 Public	Digital	 Strategy	 ของเดนมาร์ก 
โดยใช้แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

โดยแผนฉบับน้ีประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น	60	 โครงการ	 เมื่อจำาแนก
โครงการดงักลา่วโดยใชแ้นวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัตาม	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	สามารถ
จำาแนกได้ดังนี้

(1) ยกเลิกการใช้แบบฟอร์ม
กระดาษและจดหมาย (An End 
to Paper Forms and Post)

-	ยกเลิกการใช้แบบฟอร์ม 
กระดาษและจดหมาย	(An	End	
to	Paper	Forms	and	Post)

(2) พัฒนาสวัสดิการดิจิทัลใหม่ ๆ  
(New Digital Welfare)

-	มุ่งเน้นพัฒนาสวัสดิการดิจิทัล
ใหม่	ๆ	(New	Digital	Welfare)

(3) สร้างการทำางานภาครัฐ
ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Public Cooperation)

-	สร้างการทำางานภาครัฐ 
ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	
(Digital	Public	Cooperation)

จำานวน  
60 โครงการ

Digitization 
76%

Integration 
20%

Openness 
4%



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล30

• แผน A Stronger and More Secure Digital Denmark 2016  -  202010  
แผนฉบับน้ีประกอบไปด้วยโครงการท่ีต่อเน่ืองมาจากแผนฉบับก่อนหน้าและโครงการใหม่ท่ีจะวาง
รากฐานให้แก่ภาครัฐของเดนมาร์กในอนาคต	วิสัยทัศน์ของแผนฉบับน้ี	คือ	การนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในภาครัฐท่ีก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศในภาพรวม	เพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน	และ
สร้างความเช่ือม่ันให้แก่ประชาชนภายใต้สังคมดิจิทัล	ซ่ึงประกอบไปด้วย	3	ยุทธศาสตร์หลัก	ได้แก่

โดยแผนฉบับน้ีประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น	33	 โครงการ	 เมื่อจำาแนก
โครงการดงักลา่วโดยใชแ้นวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัตาม	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	สามารถ 
จำาแนกได้	ดังนี้

ภาพที่ 18	 การวิเคราะห์โครงการของแผน	 A	 Stronger	 and	More	 Secure	 Digital	 
Denmark	 2016	 -	 2020	 ของเดนมาร์กโดยใช้แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

10 สามารถเข้าถึงได้ที่	https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-strategy/

(1) Digital solutions must 
be easy-to-use, quick and 
ensure high quality

-	มุ่งเน้นการเ ช่ือมโยงข้อมูล 
และการทำางานเข้าด้วยกัน  
เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานให้  
ส้ันลง	และลดภาระของประชาชน
ในข้ันตอนการให้ข้อมูล/เอกสาร
แก่หน่วยงานภาครัฐ

(2) Public sector digitization 
must provide good conditions 
 for growth

- ส่งเสริมข้อมูลเปิดท่ีเป็นประโยชน์
สำาหรับภาคธุรกิจในการนำาไป
ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม

(3) Security and confidence 
must be in focus at all times

-	เพ่ิมศักยภาพด้านความม่ันคง
ปลอดภัยของข้อมูล

จำานวน  
33 โครงการ

Openness
7%

Integration
25%

Digitization 
68%
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2) มาเลเซีย ในด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลน้ันมาเลเซียได้คะแนน	OSI 
นำาประเทศไทยมาโดยตลอด	 โดยในปีล่าสุด	2018	มาเลเซียได้คะแนน	OSI	0.8889	 ในขณะท่ีไทย 
ได้	 0.6389	 ดังน้ัน	 มาเลเซียจึงมีความน่าสนใจเน่ืองจากมีทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ที่ดี	สพร.	จึงได้ศึกษาแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของมาเลเซียโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

• แผนThe Malaysian Public Sector ICT Strategic Plan (2011 - 
2015)11 เป็นแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหลักของมาเลเซียท่ีส่งเสริมนโยบายVision	 2020	ของ
ประเทศ	โดยมวีสัิยทศัน์ในการสรา้งบรกิารสาธารณะทีม่ปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลาง	และมกีารทำางาน 
แบบ	Whole	 of	Government	ทำาให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถได้รับบริการที่ตรงต่อ 

ความตอ้งการ	และเขา้ถงึบรกิารได	้ณ	จดุเดยีว	แผนดงักลา่ว	ซึง่ประกอบดว้ย	7	ยทุธศาสตร	์ดงันี	้

(6) Cultivate performance 
c u l t u r e  t o  e n s u r e  
a c c o u n t a b i l i t y  f o r  
outcomes and drive  
performance

 

-	ก า ร ส ร้ า ง วัฒนธร รม	
Mindset	 และวิถีปฏิบัติ 
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ 
ในการให้บริการ	เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ภาครัฐ

( 5 )  A c c e l e r a t e  I C T  
ta lent  development 
and capacity building 

-	สร้าง	 Talent	 และเสริม
สร้างขีดความสามารถ	 
(Capacity 	 bui ld ing)	 
อย่างต่อเน่ือง

(7) Alleviate knowledge 
culture to aid swift  
decision making based 
on fact 

-	ก า ร ส ร้ า ง วัฒนธร รม	
Mindset	 และวิถีปฏิบัติ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ 
ให้เกิดการใช้องค์ความรู้
ประกอบการตัดสินใจอย่าง
รวดเร็วและอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูล

(1) Enhance service 
delivery through the 
streamlining of ICT  
architecture

-	ปรับรูปแบบการทำางาน
โดยลดข้ันตอนท่ีซ้ำาซ้อน
และนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริการประชาชนและ
ภาคธุรกิจ

(2) Optimize and  
e n h a n c e  I C T  
operations through 
ICT infrastructure  
consolidation

-	ส ร้ า ง โ ค ร ง ข่ า ย 
ท่ีเช่ือมโยงหน่วยงาน 
ภาครฐัเขา้ดว้ยกนัศูนย์
กู้ข้อมูลและ	Common	
applications

(3) Intensify inter-agency 
collaboration towards 
fostering whole of  
government public 
service

-	ส่งเสริมการทำางานร่วมกัน 
ตั้งแต่หน่วยงานกลาง
ตลอดจนหน่ วยงาน 
ทอ้งถิน่	เพือ่แก้ไขประเด็น 
ปัญหาท่ีเ ก่ียวข้องกับ
หลายภาคส่วน	 (Cross-
cutting	issue)

(4) Strengthen ICT 
governance to ensure 
value delivery

-	ส ร้ า ง ก ร อ บ ก า ร
กำากับดูแล	 ICT	 ท่ีมี
ประสิทธิภาพ	กำาหนด
บ ท บ า ท แ ล ะ ห น้ า ท่ี
ของ ผู้ รับ ผิดชอบไ ด้  
อย่างชัดเจน

11 สามารถเข้าถึงได้ที่	https://documents.pub/document/public-sector-ict-mp-2011-2015.html



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล32

ภาพที่ 19	 การวิเคราะห์โครงการของแผน	The	Malaysian	Public	Sector	 ICT	Strategic 
Plan	 	 (2011	-	 	2015)	ของมาเลเซียโดยใช้แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม	 
พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

โดยแผนฉบับน้ีประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น	22	 โครงการ	 เมื่อจำาแนก
โครงการดงักลา่วโดยใชแ้นวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัตาม	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	สามารถ 
จำาแนกได้	ดังนี้

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

จำานวน  
22 โครงการ

Digitization
40%Integration

60%
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12 สามารถเข้าถึงได้ที่	 http://www.mampu.gov.my/images/agensikerajaan/perkhidmatan/The-Malaysian-Public-Sector-
ICT-Strategic-Plan-2016_2020.pdf

• แผน The Malaysian Public Sector ICT Strategic Plan (2016 - 
2020)12 แผน	PSISP	ฉบับนี้กำาหนดวิสัยทัศน์ให้รัฐบาลของมาเลเซียเป็น	 “รัฐบาลดิจิทัลที่เป็น
ผู้นำาในการให้บริการท่ีครอบคลุมคนทุกกลุ่มและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	ซึ่งประกอบไปด้วย	
5	ประเด็นขับเคลื่อน	ได้แก่	

( 3 )  O p t i m i z e  S h a r e d 
Services and Strengthen  
Cyber Security

-	จะต้องเพ่ิมการแบ่งปันทรัพยากร	
ICT	ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานกลาง
ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย

(2) Data Driven Government

-	จะต้องสามารถแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยี	Data	Analytics	
ในภาครัฐ	และวางระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลกลาง

(1) Integrated Digital Services

-	จะต้องสามารถให้บริการดิจิทัล
คุณภาพ ท่ี มีปร ะชาชน เ ป็น
ศูนย์กลาง	ณ	 จุดเดียว	 โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ	OSS	สำาหรับ
บริการตลอดช่วงชีวิต	 พัฒนา
ช่องทางการให้บริการดิจิทัล
ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย	 และ 
ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมจาก 
ภาคประชาชน

(5) Professional and Capable 
Workforce 

-	ภาครัฐจะต้องส่งเสริมสมรรถนะ
ของบุคลากรดิจิ ทัลภาครัฐ	 
ผ่านการฝึกอบรมและกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ท่ีส่ง เสริมให้เ กิดการพัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง

( 4 )  C o l l a b o r a t i v e  a n d  
Dynamic ICT Governance

-	เสริมสร้างความเป็นผู้นำา	 และ 
สร้างความร่วมมือในกาพัฒนา
รัฐบาล ดิ จิ ทัล 	 แล ะ มีความ
สามารถในการบริหารจัดการ
โครงการดิจิทัลภาครัฐได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล34

โดยแผนฉบับน้ีประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น	30	 โครงการ	 เมื่อจำาแนก
โครงการดงักลา่วโดยใชแ้นวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัตาม	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	สามารถ 
จำาแนกได้	ดังนี้

ภาพที่ 20 การวิเคราะห์โครงการของแผน	PSISP	2016	-	2020	ของมาเลเซียโดยใช้แนวทาง
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

Digitization 

50%

Openness
19%

Integration 
31%

จำานวน  
30 โครงการ
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13 สามารถเข้าถึงได้ที่	https://www.gov.ph/documents/495812/518611/egmp-2.0-popular-version_final.pdf

3) ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกันกับประเทศมาเลเซีย	 
โดยคะแนน	OSI	ของฟลิปิปนิสเ์พิม่ขึน้อยา่งกา้วกระโดดในการจดัอนัดบัระหวา่งป	ี2014	ถงึ	2018	
ฟลิปิปนิส์ได้รับคะแนนในป	ี2014	ใกลเ้คยีงกบัไทยในปเีดยีวกนั	แตใ่นการจดัอนัดบัครัง้ตอ่มาคะแนน 
มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 (เฉลี่ย	 0.2007	 ต่อปี)	 โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของฟิลิปปินส์มีความน่าสนใจดังนี้

 • แผน E-Government Masterplan (2013 - 2016)13	 แผนฉบับนี้
เปรียบเสมอืนพมิพ์เขยีวในการเชือ่มโยงโครงขา่ย	ICT	ของหนว่ยงานภาครฐัทัง้หมด	ซึง่นอกเหนอื 
จากวัตถุประสงค์ ในการแก้ ไขปัญหาด้านเทคนิคแล้ว	 ยังกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนระบบ 
การกำากับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเหมาะสมด้วย	 ทั้งในด้านกฎหมาย	 นโยบาย	 และ 
การส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

วสิยัทศันข์องแผนฉบบันี	้คอื	“รฐับาลบรูณาการทีน่ำาดจิทิลัมาใช้ในการ 
ให้บริการออนไลน์ที่โปร่งใสและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	 โดยกำาหนดยุทธศาสตร์ในการนำาไป
สู่วิสัยทัศน์	ดังนี้	

(3) Application and  
e-Governance Services

-	การให้บริการประชาชนเป็น
ภารกิจสำาคัญของหน่วยงาน 
ภาครัฐ	 รัฐบาลจึงเร่ิมนำาร่อง
พั ฒ น า จ า ก บ ริ ก า ร ท่ี มี
ความต้องการใช้งานสูงโดย
เ ร่ิมจาก	 3	 กลุ่มบริการท่ีมี
มาตรฐานการทำางานชัดเจน	
แล ะ มีความจำ า เ ป็น เ ร่ ง ด่วน 
ในการทำางานร่วมกัน	 ได้แก่	
บริการด้านสาธารณสุข	บริการ
ด้านอุดมศึกษา	 และบริการ 
งานยุติธรรม

(2) The Foundation Base

-	เพ่ือลดการทำางานแบบแยกส่วน	
แผนจึงระบุการจัดทำาโครงสร้าง
พ้ืนฐานกลางท่ีมีประสิทธิภาพ
แล ะคว าม ม่ันค งปลอด ภัย
สำ าห รับการทำ างาน ร่วมกัน 
โดยครอบคลุมถึงระบบการ 
ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน 
ระบบบริหารจัดการภายใน 
ภาครัฐและระบบกลางท่ีเก่ียวข้อง 
กับการให้บริการออนไลน์ร่วมกัน
ของหน่วยงานภาครัฐ

(1)  e-Government System 
of Governance

-	ส่วนน้ีกำาหนดกรอบโครงสร้าง 
และหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
หน่วยงานขับเคล่ือนท่ีสำาคัญ 
การ จัด ต้ังคณะกรรมการ 
ขับเคล่ือนบริการดิจิทัลท่ีสำาคัญ	
และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	/	
กฎระเบียบให้เอ้ือต่อการทำางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล36

ภาพที่ 21	 การวิเคราะห์โครงการของแผน	E-Government	Masterplan	 2013	 -	 2016	 
ของฟิลิปปินส์โดยใช้แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

ที่มา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

โดยแผนฉบับน้ีประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น	28	 โครงการ	 เมื่อจำาแนก
โครงการดงักลา่วโดยใชแ้นวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัตาม	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	สามารถ
จำาแนกได้	ดังนี้

จำานวน  
28 โครงการ

Digitization 

54%
Integration 

46%
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14 สามารถเข้าถึงได้ที่	https://www.tech.gov.sg/files/media/corporate-publications/2016/01/eGovBOOK1115.pdf

4) สิงคโปร์	 เป็นประเทศชั้นนำาในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและมีความโดดเด่น 
ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 โดยในช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ ได้คะแนนประเมิน	 EGDI	 
ในระดบัสงูและเปน็อนัดบัหนึง่ดา้นการพฒันารฐับาลดจิทิลัในอาเซยีน	แผนพฒันารฐับาลดจิทิลั
ของประเทศสิงคโปร์มีความน่าสนใจดังนี้

• E-Government Masterplan  2011 - 201514 eGov	 2015	 
เป็นแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสิงคโปร์ซ่ึงผลักดันให้เกิดบริการและช่องทางใหม่ที่ช่วยเพ่ิม 
การเข้าถึงและประสิทธิภาพการให้บริการ	 eGov	 2015	 จึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนจาก	 
Government-to-You	 เป็น	Government-with-You	ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
มากขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์	 “รัฐบาลแห่งความร่วมมือท่ีร่วมสร้างและเชื่อมต่อกับประชาชน”	 

ประกอบด้วย	3	ยุทธศาสตร์	คือ	

(3) Catalyzing Whole-of-
Government Transformation

-	ต่อยอดจากการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลท่ีผ่านมาในโครงสร้าง
พ้ืนฐาน	บริการ	 และศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการ
ทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ด้วย	ICT

(2) Connective for Active 
Participation

-	แสวงหาโอกาสจากพฤติกรรม 
ของประชาชนท่ีใช้อินเทอร์เน็ตใน
การแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 
โดยการพัฒนาช่องทาง ใ ห้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำากับ
นโยบายสาธารณะผ่านช่องทาง
ออนไลน์

(1)  Co-creating for Greater 
Value

-	ใ ห้ อำ า น า จ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 
ภ า ค ธุ ร กิ จ ร่ ว ม พั ฒ น า
บริการอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่  
กับภาครัฐ	โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใ ห้บริการผ่านช่องทาง
เ ว็บไซต์และอุปกรณ์ส่ือสาร
เคล่ือนท่ี	 และทำาหน้าท่ีเ ป็น 
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม 
เ พ่ื อ เ ป็ น พ้ื น ท่ี สำ า ห รั บ 
ทุกภาคส่วนในการพัฒนา
บริการร่วมกัน



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล38

โดยแผนฉบับน้ีประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น	28	 โครงการ	 เมื่อจำาแนก
โครงการดงักลา่วโดยใชแ้นวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัตาม	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	สามารถ 
จำาแนกได้	ดังนี้

ภาพที่ 22	 การวเิคราะห์โครงการของแผน	eGov	2015	ของสงิคโปร์โดยใชแ้นวทางการพฒันา
รัฐบาลดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

จำานวน  
28 โครงการ

Digitization 
60%

Integration 
27%

Openness 
13%

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล	ของ	สพร.
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15 สามารถเข้าถึงได้ท่ี	https://www.smartnation.sg/docs/default-source/default-document-library/dgb_booklet_june2018.pdf

(1) Integrating services 
a r o u n d  c i t i z e n  a n d  
business needs

-	พั ฒ น า บ ริ ก า ร ดิ จิ ทั ล 
ใ ห้ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนและภาคธุรกิจ 
มากย่ิง ข้ึน 	 โดยรวบรวม 
ความต้องการของผู้ใช้และ
พัฒนา เ ป็นแพลตฟอร์ม 
ท่ี ค ร อ บ ค ลุ ม บ ริ ก า ร ไ ว้ 	 
ณ	จุดเดียว

( 2 )  S t r e n g t h e n i n g  
i n t e g r a t i o n  b e t w e e n 
policy, operations and 
technology

-	นำาเทคโนโลยีอุบัติใหม่มาใช้ 
เ พ่ิมประ สิทธิภาพในการ
ทำ า ง าน แล ะ ว า งน โยบาย
สาธารณะ	 เ ช่น 	 ปัญญา
ประดิษฐ์ 	 (A I ) 	 IoT 	 และ	 
Blockchain

(3)  Bui lding common  
digital and data platforms

-	พัฒนาระบบ	 Singapore 
Government	 Technology 
Stack	สำาหรับเป็นแพลตฟอร์ม
กลางแก่ทุกหน่วยงานภาครัฐ 
ในการบริหารจัดการโครงการ	
ICT

• แผน Digital Government Blueprint (2018 - 2023)15	 รัฐบาล
สิงคโปร์ประกาศ	Digital	Government	Blueprint	 (DGB)	 ในปี	 2561	 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่น 
ของรัฐบาลในการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูใหม้ากขึน้	ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยใีหม	่โดยสรา้งแพลตฟอรม์
ดิจิทัลและข้อมูลกลาง	(Common	digital	and	data	platform)	และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล 
ของบุคลากรภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
กับภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนอีกด้วย	

(4) Operating reliable,  
res i l ient  and secure  
systems 

-	เ พ่ิ ม ร ะ ดั บ ค ว า ม ม่ั น ค ง
ปลอดภัยใ ห้แ ก่ระบบการ
ทำางานภาครัฐ

(5) Raising our digital  
capabilities to pursue  
innovation

-	เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ 
ด้านดิจิทัลใ ห้แก่บุคลากร 
ภ า ค รั ฐ ผ่ า น ห ลั ก สู ต ร 
ฝึกอบรม

(6 )  Co-creat ing  wi th  
citizens and businesses 
and facilitating adoption 
of technology 
-	รั บ ฟั งคว าม คิด เ ห็น จ าก
ปร ะชาชนแล ะภาค ธุร กิจ 
อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้ทราบ 
ถึงความต้องการและค้นหา 
ไอเดียใหม่	ๆ	 ท่ีสามารถนำามา
ต่อยอดบริการภาครัฐได้

“Digital	to	the	core,	and	serves	with	heart”	เปน็วสิยัทศันข์อง	DGB	 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำางานท่ีอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลในการให้บริการดิจิทัล	 แต่ยังคง 
ความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ	 (Human	 Touch)	 และสร้างประสบการณ์  
รับบริการที่ดี	DGB	ประกอบด้วย	6	วิสัยทัศน์	ดังนี้



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล40

โดยแผนฉบับน้ีประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น	16	 โครงการ	 เมื่อจำาแนก
โครงการดงักลา่วโดยใชแ้นวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัตาม	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	สามารถ 
จำาแนกได้	ดังนี้

ภาพที่ 23	 การวิเคราะห์โครงการของแผน	DGB	 (2018	-	2023)	ของสิงคโปร์โดยใช้แนวทาง
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

จำานวน  
16 โครงการ

21%
Integration 

Digitization 
79%

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล	ของ	สพร.
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16 สามารถเข้าถึงได้ที่	http://blog.jinbo.net/attach/4749/1392027904.pdf

5) เกาหลี	 เป็นประเทศผู้นำาทางเศรษฐกิจที่มีนโยบายการนำาเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน	 และเป็นประเทศในทวีปเอเซียที่ เคยได้รับอันดับหนึ่ง 
ในการประเมิน	EGDI	ของ	UN	เกาหลีมีทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่น่าสนใจดังนี้

• Smart E-Government Plan (2011 - 2015)16 รัฐบาลเกาหลี 
ประกาศแผน	Smart	 E-Government	Plan	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแนวทางการเตรียม 
ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของประชาชนในยุคดิจิทัลให้เป็น	 “รัฐบาลท่ีสามารถให้บริการได้ทุกช่องทาง	ด้วยการผนวก 
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับบริการภาครัฐที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
เพื่อนำามาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”	แผนดังกล่าวมีประเด็นสำาคัญ	5	ประเด็น	

ดังนี ้

(3) Work-life balanced smart 
work

-	เตรียมความพร้อมกับสังคม 
ผู้ สู งอา ยุ แล ะ ลักษณะงาน ท่ี
เปล่ียนแปลงไป	 ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

(2) Safe and warm society

-	พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
ใ ห้ ส าม า รถตอบสนอ ง ต่อ 
ความต้องการของประชาชน
ทุกก ลุ่ม 	 โ ด ย เ ฉพา ะ ก ลุ่ม 
เปราะบาง	(Vulnerable	groups)

(1) Top mobile e-govern-
ment

-	ภาครัฐพัฒนาการให้บริการบน
อุปกรณ์มือถือท่ีมีความม่ันคง 
ปลอดภัย	 และใ ช้โครงสร้าง 
พ้ืนฐานร่วมกัน

(5) E-Government based on 
strong infrastructure

-	กร ะ ตุ้นการลง ทุน 	 เ ต รียม
โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น ใ ห้  
เ พียงพอต่อความต้องการ 
ท่ี เ พ่ิ ม สู ง ข้ึ น แ ล ะ ว า ง ร ะ บ บ 
เพ่ือรับมือกับภัยทางไซเบอร์

(4) Personalized services

-	ส ร้ า ง ช่ อ ง ท า ง รั บ ฟั ง 
ความคิดเหน็ให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการกำาหนดบริการ
และนโยบายสาธารณะ



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล42

โดยแผนฉบับน้ีประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น	42	 โครงการ	 เมื่อจำาแนก
โครงการดงักลา่วโดยใชแ้นวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัตาม	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	สามารถ 
จำาแนกได้	ดังนี้

ภาพที่ 24	 การวิเคราะห์โครงการของแผน	Smart	E-Government	Plan	(2011	-	2015)	ของ
เกาหลีโดยใช้แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

Integration 
Digitization 

Openness 

จำานวน  
42 โครงการ

67%

9%

24%

ที่มา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.
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17 สามารถเข้าถึงได้ที่	https://www.kdevelopedia.org/resource/view/04201706080147946.do#.XVohO-gzbIU

 • Korea E-Government Masterplan (2017 - 2020)17 รัฐบาล 
ในยุคปัจจุบันจำาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน	 และสอดรับกับ 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี	 4	 (4th	 Industrial	 revolution)	E-Government	Masterplan	 
จึงมุ่งให้ภาครัฐใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 
ภาคธุรกิจ	ภาคประชาสังคม	และประชาชน	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แผนดังกล่าวมีวิสัยทัศน ์
ในการสร้างรัฐบาลดิจิทัลท่ี	 “สร้างประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ที่ดีแก่ประชาชน	 (E-Government	

makes	new	ENJOYable	digital	experiences)”	และมียุทธศาสตร์ดังนี้ ้

(3) Joining E-Government 
Ecosystem

-	ส่ง เสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
โ ด ย เ น้ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศภายในภาครัฐ	 และ
ส ร้ า ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ท่ี ช่ ว ย ใ ห้  
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค ธุ ร กิ จ
สามารถแ บ่ง ปันท รัพยากร	
แ ล ะ ช่ ว ย เ ส ริ มส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด 
ผู้เช่ียวชาญด้านดิจิทัล

(2) New-building Intelligent 
Government

-	ส ามารถนา ข้อ มูลมา ใ ช้ ไ ด้  
อ ย่ า ง เ ต็ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ในการตัดสินใจ	ออกแบบนโยบาย	
และตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
ได้อย่างเหมาะสม	 ทุกหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถทำางานร่วมกัน 
ได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการแลก
เปล่ียนข้อมูล

( 1 )  E n h a n c e  D i g i t a l  
Experiences

-	ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ 
ท่ี ต ร ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ของตนเองได้ทุกที่ 	 ทุกเวลา	 
ทุกแพลตฟอร์ม	 ด้วยระบบ
ยืนยันตัวตนเดียว	 โดยไม่ต้อง 
ใช้เอกสารท่ีเป็นกระดาษ

(5) Yes! Korea E-Govern-
ment

-	การแสดงศักยภาพในการเป็น
ผู้นำาระดับโลกด้านรัฐบาลดิจิทัล	
โดยสร้างบทบาทในการกำาหนด
ทิศทางรัฐบาลดิจิทัลของโลก	และ
ให้คำาปรึกษาแก่ประเทศต่าง	 ๆ	 
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(4) Organizing Trust-based 
Infrastructure

-	พัฒน า แพลตฟอ ร์ม 	 I o T 
ท่ีใช้ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล44

โดยแผนฉบับน้ีประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น	11	 โครงการ	 เมื่อจำาแนก
โครงการดงักลา่วโดยใชแ้นวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัตาม	พ.ร.บ.	การบรหิารงานฯ	สามารถ 
จำาแนกได้	ดังนี้

ภาพที่ 25	 การวเิคราะห์โครงการของแผน	Korea	E-Government	Masterplan	(2017	-	2020)	
ของเกาหลีโดยใช้แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	บริหารงานฯ

Digitization Integration 
จำานวน  

11 โครงการ
55%45%

ท่ีมา :	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

3.2 สรุปการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบตามแนวทางของ 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านรูปแบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

จากการพิจารณาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบ	สามารถ 
สรุปข้อสังเกตได้ดังต่อไปนี้

3.2.1 ลักษณะโครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ 
โดยส่วนมากเป็นโครงการส่วนกลาง (Common Solution Project) 

ที่มีขอบเขตการดำาเนินงานครอบคลุมหลายหน่วยงาน	 โดยมีหน่วยงานกลาง
ด้านการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล	เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน	ทั้งนี้	โครงการพัฒนาบริการดิจิทัล
สำาหรบัประชาชนจะมุง่เนน้เฉพาะดา้นทีม่คีวามสำาคญัและสง่ผลกระทบกบัประชาชนโดยตรง	เชน่	
ด้านสวัสดิการสังคม	ด้านสาธารณสุข	ด้านการส่งเสริมภาคธุรกิจ	เป็นต้น

3.2.2 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบ 
ในช่วงแรกของการพัฒนาจะมุ่งเน้นโครงการด้าน Integration 

ซึง่เปน็การวางระบบบรูณาการการทำางานระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั	ตวัอยา่ง
ที่เห็นได้ชัดเจนคือโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา 
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ในภูมิภาคอาเซียน	 (มาเลเซียและฟิลิปปินส์)	 มีการพัฒนาโครงการด้านการบูรณาการ 
ฐานขอ้มลู	การวางโครงสรา้งพืน้ฐานกลาง	และการพฒันาแพลตฟอรม์กลางสำาหรบัทกุหนว่ยงาน	 
รวมทั้งการจัดทำาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาในระยะ 
ถัดไป	ตลอดจนการมุง่เนน้การดำาเนนิโครงการในลกัษณะ	Digitization	มากขึ้น	ดังจะเหน็ได้จาก
โครงการภายใต้แผนของกลุ่มประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาสูง	 (เดนมาร์ก	 เกาหลี	 และสิงคโปร์)	 
ที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบริการสาธารณะโดยเชื่อมโยงระบบกับ	Common	solution	
และแพลตฟอร์มกลางที่ได้มีการพัฒนาไว้แล้ว	 เช่น	พอร์ทัลบริการระบบการยืนยันตัวตนกลาง	
(National	ID)	ระบบชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์	(e-Payment)	เป็นต้น

อย่างไรกต็าม แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศต้นแบบที่ได้นำาเสนอ
ไปแล้วน้ัน มักให้ความสำาคญักบัการพฒันาโครงการทีท่ำาให้เกดิการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่น
ข้อมูลระหว่างหน่วยภาครัฐ รวมทั้งแนวคิดการเปิดเผยข้อมูลที่ ได้รับความสนใจและ 
ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ในระยะล่าสุดของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ  
จึงทำาให ้ สัดส ่วนโครงการด้านการเปิดเผยข้อมูล (Openness) มีสัดส่วนน้อย 
เมือ่เทยีบกบัโครงการ Digitization และ Integration ซึ่งส่วนมากเป็นโครงการข้อมูลเปิด 
ภาครัฐที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการพัฒนาต่อไป 

3.2.3 มิติอื่น ๆ 
ที่ ได้ รั บความสำ าคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 	 นอกเหนือจาก

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท้ัง	 3	 มิติ	 (Digitization,	 Integration,	 Openness)	 แผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบยังมีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพ 
ของบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการทำางานของภาครัฐ 
ให้เป็นดิจิทัล	 รวมทั้งยังปรากฏแนวคิดการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)  
ที่มีการพัฒนาช่องทางดิจิทัลที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย 
และออกแบบบริการภาครัฐ

3.3  สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลโดยใช้แนวคิด
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
ของประเทศไทยกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบ

สพร.	 ได้วิเคราะห์โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
โดยเปรียบเทียบกับโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบและ 
สามารถสรุปข้อสังเกตได้ดังนี้
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3.3.1 โครงการภายใต้แผนพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบ 
มีจำานวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโครงการในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย 

จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจำานวนโครงการภายใต้แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบมักมีการดำาเนินโครงการในรูปแบบ	Common	Solution	 
Project	 ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่และก่อให้เกิดการพัฒนาในภาพรวม	 โดยมุ่งเน้นเฉพาะ
ด้านที่มีความสำาคัญก่อน	(Prioritization)	

ในขณะที่โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
มีการดำาเนินการในรูปแบบการรวบรวมโครงการเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลตามภารกิจ 
ของแต่ละหน่วยงานตามขีดความสามารถด้านรัฐบาลดิจิทัลจึงมีการดำาเนินโครงการ 
ในลักษณะต่างคนต่างทำา (Fragmented Project) และไม่มีการมุ ่งเน้นเพื่อพัฒนา 
ขดีความสามารถด้านรฐับาลดจิทิลัทีส่ำาคญัก่อนแต่ให้ความสำาคญักบัการดำาเนนิโครงการ
ทุกด้านไปพร้อมกัน จึงส่งผลให้โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
มีจำานวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของประเทศต้นแบบ และ 
ไม่มีทิศทางการมุ่งเน้นโครงการในด้านที่มีความสำาคัญก่อน 

3.3.2 สดัสว่นโครงการดา้น Openness ของแผนการพฒันารฐับาลดจิทิลัของ
ประเทศไทยมีมากกว่าโครงการภายใต้แผนการพัฒนาของประเทศต้นแบบ 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเล็งเห็นความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูล 
ภาครัฐ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจนำาไปใช้ประโยชน์และความโปร่งใสเป็นหลัก 
และเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการ	 และข้อมูล 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กำาหนดไว้เป็นหลัก

3.3.3 ความแตกต่างของโครงการด้านการมีส่วนร่วมด้านอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Participation) ของประเทศไทยและประเทศต้นแบบ 

โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทยเป็นโครงการ
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการภายหลังการดำาเนินโครงการหรือมีการพัฒนา
บริการเสร็จสิ้นแล้ว	 หรือการเปิดให้แสดงความคิดเห็นภายหลังการรับบริการเป็น 
ส่วนใหญ่ 	 เช่น	 การจัดทำาระบบรับเรื่องร้องเรียน	 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน	
รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจจากช่องทางต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ในขณะที่โครงการของประเทศ
ต้นแบบจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงริเร่ิมโครงการหรือระหว่างการพัฒนา 
โครงการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำาหนดนโยบาย	 และร่วมออกแบบบริการหรือระบบ 
ที่มีความเหมาะสมและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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สรุปการเปรียบเทียบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยกับประเทศต้นแบบ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของต่างประเทศ

• ลักษณะโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นการตอบ

สนองต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเพียง

หน่วยงานเดียว (Fragmented Project)

•	ลักษณะโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนา

ที่สามารถบูรณาการการทำางานเพื่อ ให้

หลายหน่วยงานได้รับประโยชน์ (Common  

Solution Project)

• มุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักการ Digitization 

มากที่สุด	 รองลงมาได้แก่	 Integration	 และ	 

Openness	ตามลำาดับ

• มุ่งเน้นการพัฒนาในด้าน Digitization และ 

Integration	โดยช่วงแรกจะมุ่งเน้นโครงการด้าน 

Integration	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการ 

การทำางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

•	 ให้ความสำาคัญครอบคลุมในทุกมิติของ 

การพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล

• ให้ความสำาคัญกับประเด็นที่ส่งผลกระทบกับ

ประชาชนโดยตรง	 เช่น	 ด้านสวัสดิการสังคม	 

ด้านสาธารณสุข	 และการส่งเสริมภาคธุรกิจ	

เป็นต้น

• 	 มิ ติ การมี ส่ วนร่ วมด้ าน อิ เล็ กทรอนิกส์ 	 

(e-Participation)	 โดยเป็นโครงการในลักษณะ

รับเรื่องร้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาภายหลังเริ่ม

ให้บริการ

•  มิติ การมี ส่ วนร่ วมด้ านอิ เ ล็ กทรอนิกส์ 	 

(e-Participation)	 เป็นลักษณะเพื่อให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมกำาหนดนโยบาย ร่วมออกแบบ

บริการหรือระบบ

• มิติอื่น	 ๆ	 ที่สอดคล้องกัน	 เช่น	 การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะ 

ด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการทำางานของรัฐบาลดิจิทัล



ผลการประเมินระดับความสำาเร็จของ
โครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

	 สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)	 (สพร.)	 ได้จัดทำาแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ให้มคีวามชดัเจนและสอดคลอ้งเชือ่มโยงการทำางานระหวา่งหนว่ยงานของรฐั	รวมทัง้เพือ่ยกระดบั 
ขีดความสามารถด้านดิจิทัลที่สำาคัญของภาครัฐควบคู่กันไปด้วย

	 โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเร่ิมจัดทำาขึ้นตั้งแต่ปี	 2559	 และ 
มีการแบ่งแผนออกเป็น	 2	 ระยะ	 คือ	 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ	 3	 ปี	 
(พ.ศ.	 2559	 -	 2561)18	 และร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ	 5	 ปี	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)19	ทั้งนี้	โครงการที่ดำาเนินการภายใต้แผนฯ	ระยะที่	1	ถูกบรรจุเป็นโครงการ
สำาคัญภายใต้แผนฯ	 ระยะที่	 2	 ด้วย	 เพื่อสร้างความต่อเนื่องให้แก่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
และเพื่อให้ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน

4.1 ภาพรวมรูปแบบโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เนื่องจากโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้มีการดำาเนิน

งานในระยะที่	1	(พ.ศ.	2559	-	2561)	เสร็จสิ้นแล้ว	ตลอดจนโครงการภายใต้แผนฯ	ระยะที่	2	ได้ม ี
การดำาเนินไปแล้วบางส่วน	 ดังนั้น	 เพื่อให้ทราบถึงสถานะและภาพรวมการดำาเนินโครงการ 
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	สพร.	จึงได้ดำาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตาม
และวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อนำาเสนอภาพรวมการดำาเนินงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยที่ผ่านมา	

ทั้งนี้	 สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สดช.)	 ได้
ดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย20	 
โดยมีโครงการที่ได้สำารวจและรวบรวมข้อมูลการดำาเนินงานจำานวน	75	 โครงการ	 ซึ่ง	 สพร.	
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	data)	 ท่ีรวบรวมโดย	สดช.	นั้น	 เป็นข้อมูล 

04บทที่

18 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ	3	ปี	(พ.ศ.	2559	-	2561)	ในคราวประชุมเมื่อวันที่	5	เมษายน	
2559

19	 จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องให้แก่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 และเพื่อให้ครอบคลุมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในปัจจุบัน	 
(จากเดิม	 18	ด้าน	 เพิ่มเป็น	26	ด้าน)	 โดยมีการดำาเนินโครงการภายใต้แผนทั้งสิ้น	76	 โครงการ	 แต่แผนฉบับดังกล่าวไม่ถูกประกาศ 
อย่างเป็นทางการ

20	 ภายใต้โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมและการกำาหนดแนวทางการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบของ	สดช.
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ที่มีกระบวนการสำารวจและรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	 อีกทั้งเพ่ือเป็นการลดความซ้ำาซ้อน 
และลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานเพื่อสำารวจและรวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล	 ดังนั้น	สพร.	จึงนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ภาพรวม
การปฏิบัติงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

4.1.1 ภาพรวมการดำาเนินโครงการ

จากการรวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ท้ัง 75 โครงการ พบว่ามีทั้งโครงการที่ ได้ดำาเนินการและไม่ ได้ดำาเนินการโดยมีสถานะ 
การดำาเนินโครงการ 4 รูปแบบ คือ โครงการที่ดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 12 
ของโครงการทั้งหมด โครงการที่ดำาเนินการเสร็จบางส่วนมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 47 ซึ่งเป็น
สถานะส่วนใหญ่ของโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งหมด ถัดมาเป็นโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการคิดเป็นร้อยละ 22 และสุดท้ายเป็นโครงการที่ไม่ดำาเนินการคิดเป็น

ร้อยละ 19 ซึ่งเป็นสัดส่วนเกือบ 1  ใน 5 ของโครงการ 

อย่างไรก็ตาม	สถานะโครงการในแต่ละรูปแบบและอุปสรรคที่ทำาให้โครงการ 
ไม่สามารถดำาเนินการได้จะกล่าวถึงในลำาดับถัดไป

ภาพที่ 26 ภาพรวมโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแบ่งตามสถานการณ์ดำาเนิน
โครงการ

ในการประเมินโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (75	 โครงการ)	 นั้น	 
ได้อ้างอิงตามข้อมูลที่รวบรวมโดย	สดช.	 ซ่ึงดำาเนินการสำารวจความก้าวหน้าโครงการในช่วง
ก่อนหน้า	 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 data)ที่รวบรวมโดย	 สดช.	
นั้น	 เป็นข้อมูลที่มีกระบวนการสำารวจและรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	 อีกทั้งเพ่ือเป็นการลด 
ความซ้ำาซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานเพื่อสำารวจและรวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ที่มา :	จากการสรุปข้อมูลผลสำารวจการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

22%

19% 12%

47%
โครงการที่เสร็จบางส่วน

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์โครงการที่ไม่ดำาเนินการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ 



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล50

โครงการที่ได้ดำาเนินการ
มีโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและ 

มกีารดำาเนนิโครงการภายหลงัจากไดร้บัอนมุตังิบประมาณแลว้	จำานวน	61	โครงการ	โดยสามารถ 
แบ่งสถานะโครงการที่ได้ดำาเนินการออกเป็น	3	ลักษณะ	ดังนี้

• โครงการที่ดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์ เป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
และไม่มีแผนการดำาเนินงานในระยะถัดไป	มีจำานวน	9	โครงการ	ได้แก่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

  1 การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง 
หน่วยงานภาครัฐ	(GIN)

สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

		2 ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน	
(GovChannel)

สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

		3 ระบบคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า	 
(Advance	Passenger	Processing	System	:	
APPS)

บริษัทท่าอากาศยานไทย	จำากัด	
(มหาชน)

		4 การพัฒนาระบบบริการเกษตรกรดิจิทัล กรมส่งเสริมการเกษตร

		5 การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ	(G-Cloud) สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

		6 การบริการ	ณ	จุดเดียว	(One-Stop	Service)	เพื่อ
ยกระดับการให้บริการภาครัฐให้ประชาชนสามารถ
ขอสาธารณูปโภคได้คราวเดียว

การไฟฟ้านครหลวง	 
การประปานครหลวง 
บริษัททีโอที	จำากัด	(มหาชน)

		7 จัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำาตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์	(Smart	card	reader)

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

		8 ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

		9 ระบบวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก	
(Proactive	needs	analysis)

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
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• โครงการที่ดำาเนินการเสร็จบางส่วน	 เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และ 
มีระยะการดำาเนินงานหลายระยะ	 ซึ่งอาจมีการดำาเนินงานในระยะแรกหรือบางระยะเสร็จแล้ว 
แต่ยังมีแผนการดำาเนินงานในระยะต่อไป	มีจำานวน	35	โครงการ	ได้แก่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

  1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้	เพื่อประโยชน์
ในการบริหารหนี้และเกิดความโปร่งใส

สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

		2 ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

		3 ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ	
(NMTIC)

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

		4 ระบบการให้บริการการรับคำาร้องขอติดตั้งมิเตอร์	/
ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าแบบ	One	Touch	Service

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
การไฟฟ้านครหลวง

		5 ระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย	 
(Rescue	alerts)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

		6 ระบบพร้อมเพย์	(PromptPay) ธนาคารแห่งประเทศไทย

		7 Government	data	analytics	center สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

		8 พัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน 
และการบริการภาครัฐ	(Linkage	center)

กรมการปกครอง

		9 พัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	
(Data	Exchange	Center	:	DXC)

สำานักงานกิจการยุติธรรม

10 พัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันให้ได้รับ 
การศึกษาภาคบังคับ

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

11 ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพ	SME	
(SME	information	portal)

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

12 ระบบ	Department	Personnel	Information	
System	(DPIS)	เวอร์ชัน	5.0

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

13 จัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อบูรณาการการรักษาความปลอดภัย
ให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ 
นักท่องเที่ยว	(ภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข)

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

14 ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	 
(Smart	jobs	smart	worker)

กรมการจัดหางาน

15 ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูล
สาธารณภัยแห่งชาติเพื่อการบริหารจัดการ 
ภัยพิบัติด้านน้ำาในระดับพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของสำารองจ่าย	
(E-Stock)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

17 จัดทำาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการชำาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี	
(National	e-Payment)

 กรมสรรพากร

18 พัฒนาระบบนำาเข้าและคัดแยกข้อมูลการชำาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์	(National	e-Payment)

กรมสรรพากร

19 ระบบ	New	GFMIS	Thai กรมบัญชีกลาง

20 ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ	 
(Biz	Portal)

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ
สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

21 Tourism	Intelligence	Center สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

22 การชำาระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัดซื้อภาครัฐ	 
(Procurement	Card)

กรมบัญชีกลาง

23 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน	Web	Service

กรมบัญชีกลาง

24 ระบบ	e-Document	เก็บเอกสารหลักฐาน 
การขอใช้ไฟฟ้า	/	ประปา	และใบเสร็จ	/	ใบกำากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

25 การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน
(Health	Information	Exchange:	HIE)

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

26 การนำาร่องจัดทำาระบบฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน	
(Personal	Health	Record)

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

27 ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	(Farmer	One) สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

28 บ่มเพาะความรู้ขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนให้มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น	 
ผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัลหลายช่องทาง

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

29 ระบบ	National	Single	Window	(NSW) กรมศุลกากร

30 ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ	
(National	Health	Information	System:	NHIS)

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

31 ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์	สำาหรับ
หน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

32 การบูรณาการสวัสดิการทางสังคม กรมบัญชีกลาง

33 การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำาหรับข้าราชการ 
และบุคลากรของรัฐ

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

34 Thailand	Tourism	Gateway สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

35 การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์	(e-GP)

กรมบัญชีกลาง

• โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการ เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดำาเนินงาน
ซึง่ครอบคลมุทัง้โครงการทีแ่บง่การดำาเนนิงานเปน็หลายระยะแตร่ะยะทีร่ะบไุว้ในแผนยงัดำาเนนิการ
ไม่แล้วเสร็จ	และโครงการที่ไม่แบ่งระยะและอยู่ระหว่างดำาเนินการ	มีจำานวน	16	โครงการ	ได้แก่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

  1 ระบบลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Visa) กรมการกงสุล

		2 การจัดทำาฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

กรมธนารักษ์

		3 การบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการจัดการผลิตและส่งจ่ายน้ำา	
(QPortal)

การประปานครหลวง
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

		4 พระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล	 
(Digital	Government	Act)

สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

		5 การพัฒนาระบบบริการจัดทำาและนำาส่งข้อมูล
กำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การชำาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	(National	e-Payment)

กรมสรรพากร

		6 ศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ กรมธนารักษ์

		7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัต ิ
ผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

		8 การนำาร่องพัฒนาระบบ	Smart	Grid การไฟฟ้านครหลวง

		9 ระบบสารสนเทศการงบประมาณ	 
(Smart	e-Budgeting)

สำานักงบประมาณ

10 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของรัฐ	:	 
Thai	Government	Integrated	HR	 
Management	System	(ThaiGoviHRMS)

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

11 ศูนย์บูรณาการข้อมูลเดินทาง สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

12 การขยายผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ภาครัฐ	1111	
(Integrated	Complaint	Management	System)

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

13 ระบบ	Thailand	Smart	e-Audit	ระยะที่	1 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

14 การพัฒนาศูนย์บูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน 
งานทางของประเทศไทย

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

15 ระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ	 
(Automated	Gate	Expansion)

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

16 ระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน	 
Mobile	Application	“DPM	Reporter”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



55
สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	 

DGA	Digital	Government	Development	Agency

โครงการที่ไม่ดำาเนินการ
จากการรวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	พบว่า

มีโครงการที่ไม่ดำาเนินการจำานวน	14	 โครงการ	 โดยมีโครงการที่ไม่สามารถดำาเนินโครงการ 
ได้เนื่องจากติดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ดังนี้

• โครงการที่ติดอุปสรรค เป็นโครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลแต่ไม่สามารถดำาเนินการได้เนื่องจากติดอุปสรรคจำานวน	7	โครงการ	ได้แก่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1 ศูนย์กลางการให้บริการและฐานองค์ความรู้	 
สื่อการเรียนรู้	และหลักสูตรการศึกษา	 
(e-Education	Hub)	ผู้รับผิดชอบ	:	สำานักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	 
(ไม่ผ่านประชาพิจารณ์	3	ครั้ง)	 
ต้องคืนงบประมาณ

2 การเสนอราคาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(Mobile	Application)	ผู้รับผิดชอบ	:	กรมบัญชีกลาง

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

3 ระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ	:	กรมบัญชีกลาง

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

4 การจัดการรวมซื้อซอฟต์แวร์และโซลูชันสำาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบ	:	สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

ไม่เสนอขอจัดสรรงบประมาณ
(สป.ดศ.	เป็นผู้ดำาเนินการ)

5 โครงการ	Government	IoT	Network
ผู้รับผิดชอบ:	สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

ไม่เสนอขอจัดสรรงบประมาณ

6 ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง	(Government	
ID,	e-Citizen	and	e-Business	Single	Sign-on)
ผู้รับผิดชอบ	:	สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

ไม่เสนอขอจัดสรรงบประมาณ

7 การบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	:	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล56

• โครงการทีเ่ปลีย่นหนว่ยงานดำาเนนิการ	เปน็โครงการทีห่นว่ยงานเจา้ของ
โครงการไม่ได้ดำาเนินการเนื่องจากเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ	มีจำานวน	7	โครงการ	ได้แก่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1 เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ	โดยการ 
เชื่อมโยงข้อมูล	(Smart	Service)
ผู้รับผิดชอบเดิม	:	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน)

2 ระบบบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล	(Business	Data	
Integration)
ผู้รับผิดชอบเดิม	:	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน)

3 การพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในรถสายตรวจ
ผู้รับผิดชอบเดิม	:	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง*

4 Data	Center	Modernization
ผู้รับผิดชอบเดิม	 :	 สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

กระทรวงดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

5 การพัฒนาระบบ	Smart	Meter
ผู้รบัผิดชอบเดิม	:	สำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 ศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ	 (3D-GISC)	 
สามมิติกลาง
ผู้รบัผิดชอบเดิม	:	สำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ	(G-CERT)
ผู้รับผิดชอบเดิม	 :	 สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)

สำ า นั ก ง า นพัฒน า ธุ ร ก ร ร มท า ง
อิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)
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4.1.2 รูปแบบการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นโครงการที่ถูกเสนอและดำาเนิน

การโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเอง	 จึงมีท้ังโครงการที่มีผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงาน
เดียวและโครงการที่มีผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน	ดังน้ัน	 แต่ละโครงการจึงมุ่งเน้นการดำาเนิน
งานตามวัตถุประสงค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเท่านั้นและอาจเกิดความ 
ซ้ำาซ้อนในการดำาเนินโครงการได้

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศพบว่า	
โครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาสูงหรือเป็นผู้นำาด้านการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล	 มักมีนโยบายการพัฒนาโครงการท่ีสามารถตอบสนองต่อการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลได้ทั้งระบบ	 เช่น	การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางด้านการบริการของรัฐ	การจัดทำาระบบ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ	 เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศกำาลังพัฒนาท่ีอยู่ในช่วงการวางรากฐานเพื่อรองรับการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือ 
ยกระดับการทำางาน	จงึจำาเปน็ตอ้งพฒันาโครงการทีมุ่ง่เนน้การพฒันาหนว่ยงานเจา้ของโครงการ 
เพียงหน่วยงานเดียวก่อน	 เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานมีระดับความพร้อมต่อการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลไม่เท่ากัน	 อาจมีบางหน่วยงานท่ีจำาเป็นต้องพัฒนาข้อมูลหรือกระบวนการทำางาน 
ให้เป็นดิจิทัลเสียก่อน	 (Digitization)	 เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในระดับที่สามารถทำางาน 
และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
สพร.	จงึไดจ้ำาแนกโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลั	โดยใชแ้นวทางการพฒันาโครงการ
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศชั้นนำาในการจำาแนกรูปแบบโครงการเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของ
โครงการอกีรูปแบบหนึง่	โดยการวดัระดบัผลกระทบของโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลั 
ดังกล่าวจะให้ความสำาคัญกับโครงการที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ในภาพรวม	ซึ่งสามารถแบ่งโครงการออกเป็น	3	รูปแบบ	คือ

• โครงการที่ตอบสนองต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเพียงหน่วย
งานเดียว	 (Fragmented	 project)	 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือแก้ ไขปัญหาในการดำาเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นหลัก	 ซึ่งต่างจาก
แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสากลท่ีเน้นการพัฒนาโครงการกลางที่สามารถบูรณาการ 
การทำางานและได้รับประโยชน์จากการดำาเนินโครงการหลายหน่วยงาน ดังนั้น	 สัดส่วนของ 
โครงการรูปแบบนี้จึงมีผลกระทบต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับต่ำาโดยโครงการ 

ที่ตอบสนองต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเพียงหน่วยงานเดียวมีจำานวน	36	โครงการ 

ตัวอย่างโครงการในกลุ่มนี้	 เช่น	 โครงการจัดทำาฐานภาษีเพื่อรองรับ 
การจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (โดยกรมธนารักษ์) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการสิ่งของสำารองจ่าย (e-Stock)	 (โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	 
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โครงการพัฒนาระบบนำาเข้าและคัดแยกข้อมูลการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (โดยกรม
สรรพากร)

•  โครงการทีต่อบสนองไดม้ากกวา่หนึง่หนว่ยงาน (Integration Project) 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการทำางานระหว่างหน่วยงานในกลุ่มเดียวกัน	 เช่น	 
เชื่อมโยงการทำางานภายใต้กระทรวงเดียวกัน	 เชื่อมโยงหน่วยงานด้านการเกษตร	 
เชื่อมโยงหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน	 เป็นต้น	 ท้ังน้ี	 หน่วยงานอาจตั้งวัตถุประสงค์ 
โครงการเพื่อการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
เท่านั้น	 แต่เมื่อดำาเนินการแล้วอาจขยายผลหรือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ 
จากการพฒันาโครงการดงักลา่วรว่มกนัได	้จากการจำาแนกโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาล
ดิจิทัล	75	โครงการ	พบว่ามีโครงการรูปแบบดังกล่าว	26	โครงการ

ตัวอย่างโครงการในกลุ่มนี้	เช่น

(1) โครงการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลเกษตรกลาง (Farmer One)  
เป็นโครงการที่นำาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจาก	3	หน่วยงานมาวิเคราะห์และบูรณาการเพ่ือให้
บริการฐานข้อมูลกลางแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ

(2)	 โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และดำาเนินนโยบายการจัดสรรสวัสดิการ
และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

(3)	 โครงการ Tourism Intelligence Center เปน็การบรูณาการขอ้มลูดา้น 
การทอ่งเทีย่วจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่นำามาใชส้นบัสนนุการตดัสนิใจในการดำาเนนินโยบาย
และมาตรการด้านการท่องเที่ยว

• โครงการพัฒนาระบบกลาง (Common Solution Project)	 เป็น 
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบกลาง	 หรือพัฒนาระบบเชื่อมโยงกลางที่เปิดให้ 
หน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ระบบงานหรือข้อมูลดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้	 โดยโครงการประเภทนี้ 
เป็นโครงการที่มักถูกกำาหนดให้พัฒนาข้ึนภายใต้แผนหรือกลยุทธ์ระดับชาติของกลุ่มประเทศ 
ชั้นนำาที่ต้องการนำาดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการทำางานภาครัฐเพ่ืออำานวย 
ความสะดวกใหแ้กป่ระชาชนและธรุกจิ	สำาหรบัประเทศไทยการพฒันาโครงการภายใตแ้ผนพฒันา
รัฐบาลดิจิทัลในรูปแบบนี้มีสัดส่วนน้อยที่คิด	คือ	มีจำานวนเพียง	13	โครงการจาก	75	โครงการ

ตัวอย่างโครงการในกลุ่มนี้	เช่น	

(1) โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ 
การบรกิารภาครฐั (Linkage Center) เปน็ระบบทีพ่ฒันาขึน้เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงฐานขอ้มลู
ประชาชนของส่วนราชการ	และทำาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล	(Gateway)	แก่หน่วยงานของรัฐ 
ที่ต้องการใช้ทะเบียนเอกสารต่างๆ	ภายใต้ระบบ
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ภาพที่ 27	 รูปแบบการดำาเนินโครงการจำาแนกตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสากล

(2) โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)  
เป็นการจัดทำาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางท่ีบูรณาการข้อมูลนิติบุคคลแบบครบวงจรจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3)	 โครงการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)	 เป็น 
การจัดทำาระบบรวมธุรกรรมด้านการนำาเข้าส่งออกท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่อำานวยความสะดวกแกผู่ป้ระกอบการในการนำาเขา้สง่ออกในการยืน่คำาขอ 
เพื่อขออนุญาตการนำาเข้าส่งออกได้	ณ	จุดเดียวโดยมีสัดส่วนโครงการในแต่ละรูปแบบดังนี้

• โครงการท่ีตอบสนองต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เพียงหน่วยงานเดียว (Fragmented project)  
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือแก้ไขปัญหาในการดำาเนินงานของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเป็นหลักซ่ึงต่างจากแนวทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลสากลท่ีเน้นการพัฒนาโครงการกลาง
ท่ีสามารถบูรณาการการทำางานและได้รับประโยชน์ 
จากการดำาเนินโครงการหลายหน่วยงาน	ดังน้ัน	สัดส่วน
ของโครงการรูปแบบน้ีจึงมีผลกระทบต่อการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในระดับต่ำา

• โครงการท่ีพัฒนาระบบกลาง (Common Solution 
Project)	 เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 
ระบบกลาง 	 ห รือพัฒนาระบบ เ ช่ือม โยงกลาง 
ท่ีเ ปิดให้หน่วยงานอ่ืนท่ีต้องการใช้ระบบงานหรือ 
ข้อมูลดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้	 โดยโครงการประเภทน้ี 
เป็นโครงการท่ีมักถูกกำาหนดให้พัฒนาข้ึนภายใต้ 
แผนหรือกลยุทธ์ระดับชาติของกลุ่มประเทศช้ันนำา  
สำาหรับประเทศไทยการพัฒนาโครงการภายใต้  
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในรูปแบบนี้มีสัดส่วนน้อย

• โครงการท่ีตอบสนองได้มากกว่าหน่ึงหน่วยงาน  
(Integration Project) เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ 
เ พ่ือ เ ช่ือมโยงการทำ างานระห ว่างหน่วยงานใน 
กลุ่มเดียวกัน	 เ ช่น	 เ ช่ือมโยงการทำางานภายใต้  
กระทรวงเดียวกัน	 เช่ือมโยงหน่วยงานด้านการเกษตร	
เช่ือมโยงหน่วยงานท่ีต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน	 เป็นต้น	 
ท้ังน้ี	 บางโครงการอาจขยายผลหรือมีหน่วยงาน 
ท่ีเ ก่ียวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
โครงการดังกล่าวร่วมกันเพ่ิมเติมได้
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ท่ีมา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.
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แม้ว่าแนวทางการจำาแนกโครงการตามรูปแบบการตอบสนองต่อ 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมนี้เป็นแนวคิดปัจจุบัน ซ่ึงอาจไม่ตรงกับบริบทและ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงการดิจิทัลของภาครัฐในอดีตที่เน้นการยกระดับและ 
แก้ไขปัญหาการทำางานของหน่วยงานเป็นหลัก แต่ก็สะท้อนถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของไทยได้เป็นอย่างด ีจากข้อมลูจะเหน็ได้ว่าการพฒันาโครงการภายใต้แผนรฐับาลดจิทิลั 
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ยังเน้นการพัฒนาโครงการในรูปแบบที่ตอบสนองต่อหน่วยงาน
เองเท่านั้น (Fragmented Project) ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ต่างประเทศที่เน้นการดำาเนินโครงการที่สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาพรวม 
ในรูปแบบโครงการพัฒนาระบบกลางในรูปแบบต่าง ๆ (Common Solution Project)  
ดังนั้น ภาพรวมการดำาเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐในอดีตจึงเปรียบเสมือนบทเรียน 
ท่ีจะนำาไปสู ่การพัฒนาและสนับสนุนแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทิศทางที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

4.2 เกณฑ์การวิเคราะห์และวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สพร.	ได้ศึกษาแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการวัด 

ผลการดำาเนินงานและการดำาเนินโครงการของภาครัฐ	 รวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำา 
ตวัชีว้ดัของภาครฐั	พบวา่หนว่ยงานแตล่ะแหง่มกีารวดัผลการดำาเนนิงานและการดำาเนนิโครงการ 
แตกต่างกันตามนโยบายวัตถุประสงค์ของโครงการ	 การบริหารจัดการโครงการ	 และปัจจัย
แวดล้อมต่าง	ๆ	เช่น

• Infrastructure and Projects Authority	 เป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบ 
และติดตามการดำาเนินโครงการสำาคัญ	 เช่น	 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำาคัญ 
ของประเทศ	 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูง	 เป็นต้น	 ของสหราชอาณาจักรได้จัดทำาแนวทาง 
การวัดผลโครงการสำาคัญของรัฐ	 (Project	Assessment	Review:	PAR)	 เพ่ือให้สามารถ 
ส่งมอบไดต้ามระยะเวลาทีก่ำาหนดทีม่เีกณฑก์ารวดัศกัยภาพของโครงการ	5	ดา้น	ไดแ้ก	่Political,	
Public,	 Financial,	Operational	business,	Dependencies	นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์	
Strategic	profile,	Delivery	challenge,	Capacity	and	capability	และ	Scale	ร่วมด้วย

• สำานักงาน ก.พ.ร.	 ได้จัดทำาเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชนที่ประกอบด้วย	 
5	องค์ประกอบ	ได้แก่	ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน	(Function	base)	
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นพิเศษ	 (Agenda	base)	ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจที่มีการดำาเนินงาน
หลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน	 (Area	base)	ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวตักรรมในการบรหิารจดัการระบบงานและการใหบ้รกิารของรฐั	(Innovation	base)	ศกัยภาพ
ในการดำาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(Potential	base)
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จากแนวทางการวดัผลการปฏบิตังิานและการดำาเนนิโครงการของรฐัขา้งตน้	รวม
ทั้งข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ	สดช.	ที่มี
ขอบเขตของขอ้มลูจำากดั	สพร.	ไดว้เิคราะหแ์ละออกแบบเกณฑก์ารวดัผลทีเ่หมาะสมกบัโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ดังน้ัน	 เกณฑ์การวิเคราะห์และวัดผลการปฏิบัติงานตามแผน
พฒันารฐับาลดจิทิลัครัง้นี	้จงึเปน็การออกแบบภายใตข้อ้จำากดัของขอ้มลูพรอ้มกบัตอ้งสามารถ
วัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

4.2.1 เกณฑ์การวิเคราะห์และวัดผล
เพ่ือให้เกณฑ์การวิเคราะห์และวัดผลการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมการทำางานในมิติที่สำาคัญ	 จึงแบ่งเกณฑ์ออกเป็น	
3	ด้าน	ดังนี้

1) ด้านการวางแผน (Planning)
การวางแผนมีความสำาคัญต่อการดำาเนินงานอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะ 

การดำาเนินโครงการที่ต้องมีการกำาหนดระยะเวลาการบรรลุผลอย่างชัดเจน	 ซึ่งความสำาเร็จ
ของโครงการเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	การบริหารค่าใช้จ่าย	การออกแบบขั้นตอน
และกิจกรรมการทำางานที่มีประสิทธิภาพ	การคัดเลือกบุคลากรผู้ดำาเนินโครงการ	 เป็นต้น	 
หากโครงการใดมกีารวางแผนการดำาเนนิโครงการไมเ่หมาะสมยอ่มสง่ผลตอ่การดำาเนนิโครงการ	
ในมติกิารวางแผนเพือ่ดำาเนนิโครงการของภาครฐั	สพร.	ไดพ้จิารณาเกณฑย์อ่ยในการวเิคราะห	์
และวัดผลด้านการวางแผน	2	เกณฑ์ย่อย	ดังนี้

• ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ การดำาเนินโครงการของรัฐย่อม
ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนระดบัชาตทิีเ่ปน็การกำาหนดทศิทางการทำางานในดา้นตา่งๆ	ของหนว่ยงาน 
ภาครัฐ	 ดังนั้น	 เกณฑ์การวิเคราะห์และวัดผลจึงนำาเกณฑ์ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ 
เป็นเกณฑ์ย่อย	โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการตามแผนระดับชาติ	4	แผน	ได้แก่	
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปีและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่	 12	 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย	ทั้งนี้	หากโครงการใดสอดคล้องกับแผนระดับชาติทั้ง	4	แผนจะได้คะแนน
สูงสดุ	แตห่ากโครงการใดสอดคลอ้งกบัแผนระดบัชาตนิอ้ยกวา่	4	แผนกจ็ะไดค้ะแนนลดหลัน่ลงมา

• สถานะการดำาเนินโครงการเทียบแผนการดำาเนินงาน	 จากข้อมูล 
การตดิตามโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลั	ไดม้กีารสำารวจสถานะของโครงการปจัจบุนั
ว่ามีความสำาเร็จอยู่ในระดับใด	 โดยสถานะโครงการถูกแบ่งออกเป็น	 4	 ระดับ	 ได้แก่	 โครงการ 
ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ	 โครงการท่ีดำาเนินการเสร็จบางส่วน	 โครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ	 
และโครงการที่ไม่ดำาเนินการ	ซึ่งโครงการทั้ง	4	ระดับจะมีการกำาหนดค่าคะแนนที่แตกต่างกัน
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2) ด้านประสิทธิผลการดำาเนินงาน (Effectiveness)
การดำาเนนิโครงการทกุโครงการจำาเปน็ตอ้งมกีารกำาหนดวตัถปุระสงคแ์ละ

ผลลพัธข์องโครงการทีช่ดัเจน	เนือ่งจากโครงการเปน็รปูแบบการทำางานทีต่อ้งอาศยัการบรหิาร
จดัการทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ไดผ้ลสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงคภ์ายใตร้ะยะเวลาทีจ่ำากดั
จากข้อมูลการติดตามผลการดำาเนินโครงการภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสามารถกำาหนดเกณฑ์
ย่อยในการวิเคราะห์และวัดผลด้านประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	2	เกณฑ์ย่อย	ได้แก่

• ผลการดำาเนินงาน เป็นการเปรียบเทียบผลการดำาเนินโครงการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลในเชิงปริมาณ	 โดยเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างผลที่คาดหวังจากการ
ดำาเนินโครงการ	 (Expected	 result)	กับผลที่เกิดขึ้นจริง	 (Actual	 result)	 เช่น	จำานวนผู้ใช้งาน 
ที่คาดหวังเทียบกับจำานวนผู้ ใช้งานจริง	 จำานวนหน่วยงานท่ีวางแผนให้เชื่อมโยงข้อมูลกับ 
หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว	 เป็นต้น	 ซึ่งผลการดำาเนินงานดังกล่าวขึ้นอยู่กับรูปแบบ 
การดำาเนนิงาน	ทัง้นี	้การวดัผลการดำาเนนิงานในลกัษณะนีอ้าจไมเ่หมาะสมกบัรปูแบบการดำาเนนิ
โครงการที่มีผลการดำาเนินงานในเชิงคุณภาพ

• ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน การดำาเนินงานต่าง	 ๆ	 
ย่อมต้องประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานเป็นเรื่องปกติ	 ในการดำาเนินโครงการ 
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็เช่นกัน	 เนื่องจากการดำาเนินโครงการของรัฐส่วนใหญ่ 
มักต้องประสบอุปสรรคจากปัจจัยที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและควบคุมได้ยาก 
ดังนั้น	 หากโครงการใดมีอุปสรรคน้อยย่อมสามารถสะท้อนถึงประสิทธิผลในการบริหาร 
โครงการได้อกีทางหนึง่	แมบ้างโครงการอาจมอีปุสรรคที่ไมส่ามารถแก้ไขไดจ้ากหนว่ยงานเอง	เชน่	
นโยบายรฐัทีเ่ปลีย่นแปลงจากการตดัสนิใจดำาเนนินโยบายของรฐัที่ไมมุ่ง่เนน้การดำาเนนิโครงการ
ดังกล่าวแล้ว	 เป็นต้น	 แม้เป็นปัญหาท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้	 
แต่ก็สามารถสะท้อนถึงความสำาคัญของโครงการท่ีเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน	 สพร.	 จึงนำาปัญหา
และอปุสรรคในการดำาเนนิงานมาใชเ้ปน็เกณฑก์ารวดัผลการดำาเนนิโครงการภายใตแ้ผนพฒันา
รัฐบาลดิจิทัลโดยตั้งเกณฑ์การให้คะแนนโครงการที่มีอุปสรรคน้อยจะได้คะแนนสูง

3) ดา้นการสง่เสรมิรฐับาลดจิทิลั (Digital Government Potential: DG  
Potential)

ปัจจุบันการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสากลมักมีการกำาหนดรูปแบบ
การดำาเนินโครงการ	(Project	characteristic)	ที่ชัดเจน	ซึ่งส่วนใหญ่มักเน้นโครงการที่พัฒนา
แพลตฟอร์มและระบบกลางเพื่อยกระดับการทำางานของภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลและ 
การทำางานระหว่างกัน	 ดังนั้นเกณฑ์การให้คะแนนในด้านนี้จึงเป็นการวิเคราะห์รูปแบบและ 
ลักษณะการดำาเนินโครงการบนหลักการท่ีส่งเสริมศักยภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 
พ.ศ.	2562	ได้แก่
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• การปฏริปูการทำางานและการใหบ้รกิาร (Digitization)	เปน็การเตรยีม
ความพร้อมต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกๆ	ด้านเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วย 
การจัดทำาข้อมูลและบริการให้สอดคล้องกัน	โดยมีการทำางานที่เกี่ยวข้องดังนี้

การจัดทำาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	 เพ่ือรองรับการนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

การปรับปรุงกระบวนการทำางานของหน่วยงานภาครัฐ	 เพ่ือยกระดับ 
การทำางานของภาครัฐให้กระชับ	 ลดความซ้ำาซ้อน	 และการจัดเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
อย่างเป็นระบบ

การพัฒนาบริการภาครัฐให้อยู่ ในรูปแบบดิจิทัล	 เพื่อยกระดับ 
การให้บริการสาธารณะของรัฐให้มีมาตรฐาน	 สะดวก	 รวดเร็ว	 ลดค่าใช้จ่าย	 และสามารถ 
เข้าถึงบริการได้ง่าย

การพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำางานให้แก่บุคลากร 
ภาครัฐ	เพื่อให้สอดรับกับการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำางานของภาครัฐ

• การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ (Openness) โดยเป็นการจัดทำาและ 
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ	(Open	government	data)	รวมทั้งข้อมูลอื่นของภาครัฐที่จำาเป็นต้อง 
เปิดเผย	 เพื่อสร้างความโปร่งใสและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบสถานะการ
ทำางานหรือการให้บริการของภาครัฐ	นอกจากน้ี	 ยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนนำาข้อมูล 
ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้ ข้อมูลเปิดของภาครัฐมีคุณลักษณะที่สำาคัญ คือ เป็นข้อมูล 
ทีม่ปีระโยชน์และสามารถนำาไปใช้ได้อย่างเสร ีสามารถนำากลบัมาใช้ใหม่ได้ สามารถแจกจ่าย
ต่อได้โดยไม่ต้องระบุแหล่งที่มา

• การทำางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ (Integration)	 เป็นการ 
เชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนั	รวมทัง้ลดความซ้ำาซอ้นในการจดัทำาและถอืครองขอ้มลู
ของหนว่ยงานของรฐั	เพือ่สรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัทัง้ระบบ

4.2.2 เกณฑ์การวัดผลคะแนน
สพร.	 ได้ออกแบบเกณฑ์การวัดผลโครงการในรูปแบบการให้คะแนน 

โดยประยุกตแ์นวทางการวดัผลการดำาเนนิงานของภาครฐัทัง้ในและตา่งประเทศ	รวมทัง้ขอ้มลูการ
ตดิตามผลการดำาเนนิงานของโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของ	สดช.	ซึง่เปน็ขอ้มลู
ทุติยภูมิ	 ด้วยแนวคิดดังกล่าวร่วมกับข้อมูลท่ีมี	สพร.	จึงได้กำาหนดคะแนนสำาหรับใช้เป็นเกณฑ์ 
การวัดผลของโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็น 
รูปธรรมและสามารถสะท้อนผลการดำาเนินโครงการได้
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เกณฑ์ทั้ง	3	ด้าน	มีกลไกการให้คะแนน	2	แบบ	เพื่อให้สามารถวัดผลโครงการ
ได้อย่างเหมาะสม	โดยส่วนแรกเป็นการกำาหนดระดับคะแนน	(Score)	เพื่อวัดผลการดำาเนินการ 
ในด้านต่าง	 ๆ	 มีการกำาหนดคะแนนเป็น	 4	 ระดับ	 ได้แก่	 0.5	 คะแนน	 1	 คะแนน	 1.5	 คะแนน	 
และ	2	คะแนนซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด

สว่นทีส่องเปน็การกำาหนดน้ำาหนกัคะแนน	(Weighted	Score)	ใหก้บัการวดัผล 
ในแต่ละด้าน	 เนื่องจากเกณฑ์การวัดผลคะแนนท้ัง	 3	ด้าน	 มีผลกระทบกับการดำาเนินโครงการ 
และระดับความสำาเร็จของโครงการที่แตกต่างกัน	 โดยจะให้ความสำาคัญกับด้านที่เป็นปัจจัย 
แห่งความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการให้ได้ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด	จึงได้มีการจัดลำาดับ
ความสำาคัญของการดำาเนินงาน	3	ด้าน	ได้แก่

DG Potential 20%

Effectiveness 50%

Planning 30%

2.1	 
ผลการดำาเนินงาน

Digitization,	 
Integration,	 
Openness	และ	 

Common	Solution

3

1.1	 
ความสอดคล้อง 
กับแผนระดับชาต ิ
ที่เกี่ยวข้อง

1.2	 
สถานะโครงการ

1

2.2 
ปัญหาและอุปสรรค

2

เกณฑ์การวิเคราะห์ 
และวัดผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล
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•	 ด้ านการวางแผน	 (P lann ing ) 	 ให้สัดส่วนน้ำ าหนักคะแนนร้อย
ละ	 30	 เนื่องจากโครงการลงทุนของรัฐส่วนใหญ่จะมีการดำาเนินโครงการที่สอดคล้อง 
กับนโยบายและแผนระดับชาติอยู่แล้ว	ส่วนสถานะโครงการเป็นการวัดผลวินัยและภาพรวมการ
ดำาเนินโครงการ

•	 ด้านประสิทธิผลในการทำางาน	 (Effectiveness)	 ให้สัดส่วนน้ำาหนัก 
คะแนนรอ้ยละ	50	เปน็ดา้นทีส่ำาคญัเนือ่งจากเปน็การวดัผลการดำาเนนิงานและการบรหิารจดัการ
ของบุคลากรและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

•	 ด้านการส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	 (DG	Potential)	 ให้สัดส่วนน้ำาหนักคะแนน
ร้อยละ	 20	 เป็นการนำาเสนอแนวคิดในระดับสากลและถูกกำาหนดเป็นกรอบการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลตาม	พ.ร.บ.	 การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	 2562	 
ซึ่งอาจไม่ตรงกับบริบทการดำาเนินงานโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ผ่านมา 
แต่ก็เป็นแนวคิดสำาคัญที่ไม่ควรละทิ้ง

ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนวัดผลการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เกณฑ์การวัดผล 0.5 คะแนน 1 คะแนน 1.5 คะแนน 2 คะแนน

1. Planning (30%)

1.1	ความสอดคล้อง
กับแผนระดับชาต ิ
ที่เกี่ยวข้อง

สอดคล้อง	 
1	แผน

สอดคล้อง	 
2	แผน

สอดคล้อง	 
3	แผน

สอดคล้อง 
ทุกแผน

1.2	สถานะโครงการ ยังไม่ได้ดำาเนิน
โครงการ

ยังดำาเนินการ 
ไม่เสร็จ

ดำาเนินการ 
เสร็จบางส่วน

ดำาเนินการ 
แล้วเสร็จ

2. Effectiveness (50%)

2.1	ผลการดำาเนินงาน ต่ำากว่า	50% เกิน	51% เกิน	81% เกิน	100%

2.2	ปัญหาและอุปสรรค มีปัญหาเกิน 
6	ด้าน

5	-	6	ด้าน 3	-	4	ด้าน 0	-	2	ด้าน

3. DG Potential (20%)

Digitization,	 
Integration,	 
Openness	และ	 
Common	Solution

ตรงกรอบ 
1	ด้าน

ตรงกรอบ 
2	ด้าน

ตรงกรอบ	 
3	ด้าน

ตรงกรอบ	 
3	ด้าน	และ
เป็นโครงการ	
Common	
Solution

หมายเหตุ : เกณฑ์ในการวิเคราะห์ได้จัดทำาโดย	สพร.	ซึ่งประยุกต์ตามแนวทางของภาครัฐในและต่างประเทศภายใต้ข้อมูลที่รวบรวมได้
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โดยเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง	3	ด้าน	สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) ด้านการวางแผน (Planning)

1.1) ความสอดคลอ้งกบัแผนระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง	โดยมแีผนระดบัชาต ิ
ที่เกี่ยวข้อง	4	แผน	ได้แก่	(1)	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(2)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	 12	 (3)	 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และ	 (4)	 แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย

0.5	คะแนน สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องจำานวน	1	แผน

			1	คะแนน สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องจำานวน	2	แผน

1.5	คะแนน สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องจำานวน	3	แผน

			2	คะแนน สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องทั้ง	4	แผน

1.2) สถานะโครงการ	มกีารกำาหนดสถานะโครงการไว	้4	สถานะตามระดบั 
ความสำาเร็จของโครงการ	ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์คะแนน	ดังนี้

0.5	คะแนน สถานะยังไม่ได้ดำาเนินโครงการเนื่องจากติดอุปสรรค 
และเปลี่ยนหน่วยงานดำาเนินโครงการ

			1	คะแนน สถานะยังดำาเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ

1.5	คะแนน สถานะดำาเนินโครงการเสร็จบางส่วน

			2	คะแนน สถานการณ์ดำาเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์

2) ด้านประสิทธิผลการดำาเนินงาน (Effectiveness)
2.1) ผลการดำาเนนิงาน	แตล่ะโครงการจะมกีารกำาหนดคา่ความสำาเรจ็ไว ้

ซึ่งในการกำาหนดเกณฑ์คะแนนจะเป็นการเปรียบเทียบระดับความสำาเร็จ	 คือ	 ค่าความสำาเร็จ 
ที่กำาหนดไว้	 (Expected)	 เทียบกับผลการดำาเนินงานจริง	 (Actual)	 และทำาให้อยู่ในรูปแบบ 
ร้อยละ	โดยคะแนนแต่ละระดับเป็นดังนี้

0.5	คะแนน ระดับความสำาเร็จต่ำากว่าร้อยละ	50

			1	คะแนน ระดับความสำาเร็จสูงกว่าร้อยละ	51

1.5	คะแนน ระดับความสำาเร็จสูงกว่าร้อยละ	81

			2	คะแนน ระดับความสำาเร็จสูงกว่าร้อยละ	100



67
สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	 

DGA	Digital	Government	Development	Agency

2.2) ปัญหาและอุปสรรค	 ในแง่ของประสิทธิภาพการดำาเนินโครงการ	
โครงการใดมีอุปสรรคน้อยย่อมสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำาเนินโครงการที่ดี	 เช่น	 
มีการวางแผนการดำาเนินงานที่เหมาะสม	 มีการบริหารจัดการอย่างมีวินัย	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 
เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนปัญหาและอุปสรรคจึงมีแนวคิดการให้คะแนนโครงการที่มีอุปสรรค
น้อยจะได้รับคะแนนสูง	โดยเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังนี้

0.5	คะแนน มีอุปสรรคในการดำาเนินโครงการมากกว่า	6	ด้าน

			1	คะแนน มีอุปสรรคในการดำาเนินโครงการ	5	-	6	ด้าน

1.5	คะแนน มีอุปสรรคในการดำาเนินโครงการ	4	-	5	ด้าน

			2	คะแนน มีอุปสรรคในการดำาเนินโครงการ	0	-	3	ด้าน

3) ด้านการส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (DG Potential) ประกอบด้วยกรอบ
แนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	3	ด้านตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ 
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	 2562	 ได้แก่	 Digitization,	 Integration,	Openness	 และ
โครงการพัฒนาระบบกลาง	 (Common	Solution	Project)	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ 
กลางที่สามารถเชื่อมโยงและเปิดให้หน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ระบบงานหรือข้อมูลดังกล่าว 
ใช้ประโยชน์ได้	โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน	ดังนี้

0.5	คะแนน ตรงกับกรอบ	DG	เพียง	1	ด้าน

			1	คะแนน ตรงกับกรอบ	DG	จำานวน	2	ด้าน

1.5	คะแนน ตรงกับกรอบ	DG	ทั้ง	3	ด้าน

			2	คะแนน ตรงกับกรอบ	DG	ทั้ง	3	ด้านและเป็นโครงการพัฒนา 
ระบบกลาง	(Common	Solution	Project)

4.3 ผลการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
จากข้อมูลท่ี	 สดช.	 ได้ดำาเนินการสำารวจและรวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้ 

แผนรัฐบาลดิจิทัลจำานวน	 75	 โครงการ	พบว่ามีทั้งโครงการที่ได้ดำาเนินการ	 61	 โครงการ	 
และโครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการ	 14	 โครงการ	 โดยในส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการนั้น 
ได้มกีารรวบรวมสาเหตทุีท่ำาให้ไมส่ามารถดำาเนนิโครงการได	้เพือ่นำามาพฒันาแนวทางการดำาเนนิ
โครงการให้ประสบผลสำาเร็จต่อไป

ทั้งนี้	 ผลการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
จะเป็นการสรุปผลโครงการที่ได้ดำาเนินการที่มีจำานวน	61	โครงการเท่านั้น
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4.3.1 สรุปผลคะแนน
21

สพร.	 ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ผลการดำาเนินโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาล
ดจิทิลัของประเทศไทยที่ไดด้ำาเนนิโครงการจำานวน	75	โครงการ	โดยสามารถจำาแนกโครงการไดเ้ปน็	 
2	ประเภทใหญ่	 คือ	 โครงการท่ีได้ดำาเนินโครงการจำานวน	 61	 โครงการ	 และโครงการที่ไม่ได้ 
ดำาเนินการจำานวน	14	โครงการ	โดยโครงการที่ได้ดำาเนินการทั้งหมด 61 โครงการ มีคะแนน 

เฉลี่ยอยู่ที่ 6.87 จาก 10 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนในระดับสูงจากเกณฑ์การวัดผล ของ	สพร.	
ทั้ง	4	ระดับ	ดังนั้น	จึงสามารถสรุปได้ว่าระดับความสำาเร็จในภาพรวมของโครงการภายใต้แผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่ในระดับสูง	(คะแนน	6	-	8	จากเกณฑ์คะแนน)

จากการวิเคราะห์และวัดผลโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทยจากทั้งหมด	75	โครงการ	ตามเกณฑ์การวัดผลคะแนน	4	ระดับเป็นดังนี้

1) ระดับสูงมาก คือ	 โครงการที่ได้รับค่าคะแนนสูงกว่า	 8	 คะแนน	 โดยมี 
โครงการที่ได้รับคะแนนระดับสูงมากมีจำานวน	13	โครงการ	หรือคิดเป็นร้อยละ	17.4

2) ระดับสูง คือ	 โครงการท่ีได้รับค่าคะแนนระหว่าง	6	ถึง	 8	คะแนน	 โดยมี
โครงการที่ได้รับคะแนนระดับสูงจำานวน	36	โครงการ	หรือคิดเป็นร้อยละ	48

3) ระดับกลาง คือ	โครงการที่ได้รับค่าคะแนนระหว่าง	4	ถึง	6	คะแนน	โดยมี
โครงการที่ได้รับคะแนนระดับกลางจำานวน	12	โครงการ	หรือคิดเป็นร้อยละ	16

4) ระดบัต่ำา คอื	โครงการที่ไดร้บัคา่คะแนนต่ำากวา่	4	คะแนน	โดยไมม่โีครงการ
ที่ดำาเนินการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้คะแนนอยู่ในระดับนี้เลย

ภาพที่ 28	 ภาพรวมสถานะการดำาเนนิโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย

21 เนื่องจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยไม่มีการกำาหนดแนวทางการวัดผลการดำาเนินโครงการ	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการสรุป 
ภาพรวมการดำาเนินโครงการภายใต้แผนดังกล่าว	สพร.	จึงได้กำาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลข้ึนเพื่อวัดผลการดำาเนินโครงการ 
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ได้ริเริ่มและดำาเนินการมาตั้งแต่ปี	2559	จนถึงปัจจุบัน

คะแนนระดับสูง
36 โครงการ (48%)

คะแนนระดับสูงมาก
13 โครงการ (17.4%)

คะแนนระดับกลาง
 12 โครงการ (16%)

ไม่ดำาเนินการ
 14 โครงการ (18.6%)

ที่มา :	จากการสรุปและรวบรวมข้อมูลของ	สพร.
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• โครงการที่ ได้คะแนนระดับสูงมาก	 คือ	 โครงการที่มีคะแนนมากกว่า	 
8	คะแนน	ขึ้นไปตามเกณฑ์การวัดผลคะแนน	ซึ่งจากการวิเคราะห์โครงการที่ดำาเนินการภายใต้ 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีได้ดำาเนินโครงการ	 มีโครงการที่ได้คะแนนมากกว่า	 8	คะแนนขึ้นไป	
จำานวน	13	โครงการ	หรือคิดเป็นร้อยละ	17	(จากทั้งหมด	75	โครงการ)	และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	 
8.51	 คะแนน	 โดยโครงการที่ ได้คะแนนในระดับสูงมากส่วนใหญ่เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้น 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
หลายหน่วยงาน	มีรายละเอียดโครงการดังนี้

ตารางที่ 4 ผลคะแนนโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยที่ได้รับคะแนน
ระดับสูงมาก

ชื่อโครงการ
หน่วย
งาน

เกณฑ์การวัดผล รวม 
(10 

คะแนน)
Planning
(3 คะแนน)

Efficiency
(5 คะแนน)

DG Potential
(2 คะแนน)

1 ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สำาหรับประชาชน	
(Gov	Channel)

สพร. 3 5 1.5 9.50

2 การพัฒนาระบบคลาวด์
ภาครัฐ	(G-Cloud)

สพร. 3 5 1 9.00

3 ระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ	
(NHIS)

สป.สธ 2.63 5 1 8.63

4 ระบบ	DPIS	5.0 สำานักงาน	
ก.พ.

2.63 5 1 8.63

5 ระบบบริการรับคำาร้องขอ
ติดตั้งมิเตอร์	/	ขอขยาย
เขตระบบไฟฟ้า

สป.มท. 2.63 5 1 8.63

6 ศูนย์	NMTIC สป.คค. 2.63 5 1 8.63

7 ระบบวิเคราะห ์
ความต้องการประชาชน 
ในเชิงรุก	(Proactive	
needs	analysis)

สป.นร. 3 5 0.5 8.50
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ชื่อโครงการ
หน่วย
งาน

เกณฑ์การวัดผล รวม 
(10 

คะแนน)
Planning
(3 คะแนน)

Efficiency
(5 คะแนน)

DG Potential
(2 คะแนน)

	8 ขยายผลศูนย์รับเรื่อง 
ร้องทุกข์ภาครัฐ	 
1111

สป.นร. 
สป.มท.
สนง.	 
สผผ.

2.25 5 1 8.25

	9 ระบบบริหารจัดการคลังยา
และเวชภัณฑ์

สป.สธ.
สบส.
อย.

2.25 5 1 8.25

10 ระบบ	SME	 
Information	Portal

สสว. 2.25 5 1 8.25

11 การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่าน	Web	service

กรมบัญชี
กลาง

2.63 5 0.5 8.13

12 การพัฒนาระบบการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์	(e-GP) 
รองรับ	พ.ร.บ.	การจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ	พ.ศ.	2560

กรมบัญชี
กลาง

2.63 5 0.5 8.13

13 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเงินกู้เพื่อประโยชน์
ในการบริหารหนี้และเกิด
ความโปร่งใส

สบน. 2.63 5 0.5 8.13

ที่มา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

• โครงการที่ ได้คะแนนระดับสูง คือ	 โครงการที่มีคะแนนระหว่าง	6	ถึง	 
8	คะแนน	ตามเกณฑก์ารวดัผลคะแนน	โดยมโีครงการทีด่ำาเนนิการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลั 
ที่ได้คะแนนระดับสูง	จำานวน	36	โครงการ	ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ได้คะแนนการวัดผลอยู่ในระดับนี้
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	48	และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	6.70	คะแนน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 5	ผลคะแนนโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยที่ได้รับคะแนน
ระดับสูง

ชื่อโครงการ
หน่วย
งาน

เกณฑ์การวัดผล รวม 
(10 

คะแนน)
Planning
(3 คะแนน)

Efficiency
(5 คะแนน)

DG Potential
(2 คะแนน)

1 โครงการ	Tourism	 
Intelligence	Center

สป.กก. 2.63 4.38 1 8.00

2 New	GFMIS	Thai สป.กค. 
กรมบัญชี
กลาง

2.63 4.38 1 8.00

3 การพัฒนาเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ	(GIN)	 
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐ
ที่มีความต้องการ

สพร. 3 4.38 1 7.88

4 Data	Exchange	Center:	
DXC

สกธ.
สพร.

2.63 4.38 1 7.50

5 Smart	Card	Reader ปค. 2.63 4.38 0.5 7.50

6 ระบบ	National 
Single	Window	(NSW)

กรม
ศุลกากร

2.63 3.75 1 7.38

7 การบริการ	ณ	จุดเดียว	 
(One-Stop	Service)

สป.มท. 
ยผ.
กฟภ.	
กฟน.	 
กปภ.	
กปน.

3 3.13 1 7.13

8 ก้าวสู่งานที่ด ี
คนมีคุณภาพ	(Smart	 
jobs	smart	worker)

กรมบัญชี
กลาง

สำานักงาน	
ก.พ.ร.
ปค.

2.63 3.75 0.5 7.00
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ชื่อโครงการ
หน่วย
งาน

เกณฑ์การวัดผล รวม 
(10 

คะแนน)
Planning
(3 คะแนน)

Efficiency
(5 คะแนน)

DG Potential
(2 คะแนน)

		9 การชำาระเงินค่าสินค้าผ่าน
บัตรจัดซื้อภาครัฐ
(Procurement	Card)

กรมบัญชี
กลาง	

สำานักงาน	
ก.พ.ร.	
ปค.

2.63 3.75 0.5 6.88

10 การบูรณาการสวัสดิการ
สังคม

กรมบัญชี
กลาง

สำานักงาน	
ก.พ.ร.
ปค.

2.63 3.13 1 6.75

11 การพฒันาระบบบรกิารจัด
ทำาและนำาส่งข้อมูลใบกำากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบ
เสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์การชำาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

กรม
สรรพากร

2.63 3.13 1 6.75

12 ศูนย์กลางบริการ 
ภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ	 
(Biz	Portal)

สำานักงาน	
ก.พ.ร. 
สพร.

2.63 3.13 1 6.75

13 ระบบแจ้งเตือน 
การปฏิบัติการกู้ภัย	 
(Rescue	Alert)

ปภ. 2.63 3.13 1 6.75

14 ระบบการขนส่งและจราจร
อัจฉริยะ	(ITS)

สป.คค. 2.63 3.13 1 6.75

15 การพัฒนาระบบติดตาม
เด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ

สป.ศธ. 2.63 3.13 1 6.75

16 ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ สป.รง. 2.63 3.13 1 6.75

17 การพัฒนาระบบบริการ
เกษตรดิจิทัล

กสก. 2.63 3.13 1 6.75
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ชื่อโครงการ
หน่วย
งาน

เกณฑ์การวัดผล รวม 
(10 

คะแนน)
Planning
(3 คะแนน)

Efficiency
(5 คะแนน)

DG Potential
(2 คะแนน)

18 การจัดทำาฐานข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การชำาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อการบริหาร
การจัดเก็บภาษี	 
(National	e-Payment)

กรม
สรรพากร

2.63 3.13 1 6.75

19 ระบบคัดกรองตรวจสอบ 
ผู้โดยสารล่วงหน้า	(APPS)

บมจ.	
ทอท. 
สตม.

3 3.13 0.5 6.63

20 Smart	e-Budgeting สำานักงบ
ประมาณ

2.25 3.13 1 6.38

21 ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของรัฐ	
(ThaiGoviHRMS)

ก.พ.
กรมบัญชี
กลาง
ปค.

2.25 3.13 1 6.38

22 การบูรณาการและพัฒนา
ระบบสารสนเทศข้อมูล 
เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ผลิตและส่งจ่ายน้ำา	
(Qportal)

สป.มท.
กปภ.	
กปน.

2.25 3.13 1 6.38

23 ศูนย์บูรณาการข้อมูลเดินทาง สป.คค. 2.25 3.13 1 6.38

24 Linkage	Center สป.มท.
ปค.

2.63 3.13 0.5 6.25

25 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพระหว่างหน่วยงาน	
(HIE)

สป.สธ.
สวรส.

2.63 3.13 0.5 6.25
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ชื่อโครงการ
หน่วย
งาน

เกณฑ์การวัดผล รวม 
(10 

คะแนน)
Planning
(3 คะแนน)

Efficiency
(5 คะแนน)

DG Potential
(2 คะแนน)

26 ระบบ	e-Document	 
จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การขอใช้ไฟฟ้า	/	ประปา

สป.มท.
กฟภ.
กฟน.
กปภ.	 
กปน.
กรม 
ธุรกิจ
พลังงาน

2.63 3.13 0.5 6.25

27 ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการสิ่งของ
สำารองจ่าย	(e-Stock)

ปภ. 2.63 3.13 0.5 6.25

28 การจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อบูรณาการ
การรักษาความปลอดภัย
ให้กับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว	
(ภูเก็ตเมืองสันติสุข)

สตช. 2.63 3.13 0.5 6.25

29 Thailand	Tourism	
Gateway

สป.กก. 2.63 3.13 0.5 6.25

30 ระบบพร้อมเพย์	
(PromptPay)

ธปท.
สพธอ.

2.63 3.13 0.5 6.25

31 Government	Data	
Analytics	Center

สพร. 
ดศ.	 

NECTEC.

2.63 3.13 0.5 6.25

32 ระบบบริหารสินทรัพย์รวม	
(New	GFMIS	Thai)

สป.กค.
กรมบัญชี
กลาง

2.63 3.13 0.5 6.25

33 ระบบสนับสนุนการใช้
ข้อมูลสารสนเทศระบบ
ข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
เพื่อการบริหารจัดการภัย
พิบัติด้านน้ำาในระดับพื้นที่

ปภ. 2.63 3.13 0.5 6.25
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ชื่อโครงการ
หน่วย
งาน

เกณฑ์การวัดผล รวม 
(10 

คะแนน)
Planning
(3 คะแนน)

Efficiency
(5 คะแนน)

DG Potential
(2 คะแนน)

34 การจัดทำาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพประชาชน	 
(Personal	Health	
Record)

สป.สธ. 
ปค.
กทม.

2.63 2.5 1 6.13

35 กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล	
(Digital	Government	Act)

ดศ.
สพร.

3 3.13 0 6.13

36 ระบบบริการฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง	
(Farmer	One)

สศก. 
NECTEC. 
สพร.

2.63 2.5 1 6.13

ที่มา:	จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.
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• โครงการที่ได้คะแนนระดับกลาง	คือ	โครงการที่มีคะแนนระหว่าง	4	ถึง	
6	คะแนนตามเกณฑก์ารวดัผลคะแนน	โดยโครงการทีด่ำาเนนิการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลั 
ที่ได้คะแนนระดับกลางมีจำานวน	12	โครงการ	หรือคิดเป็นร้อยละ	16	(จากทั้งหมด	75	โครงการ)	
และมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่	 5.64	 คะแนน	 โครงการที่ได้คะแนนระดับกลางส่วนใหญ่ติดอุปสรรค 
ในการดำาเนินงานหลายด้าน	 รวมทั้งเป็นโครงการที่มักตอบสนองต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการเพียงหน่วยงานเดียว	โดยมีรายชื่อโครงการดังนี้

ตารางที่ 6	 ผลคะแนนโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยที่ได้รับคะแนน
ระดับกลาง

ชื่อโครงการ
หน่วย
งาน

เกณฑ์การวัดผล รวม 
(10 

คะแนน)
Planning
(3 คะแนน)

Efficiency
(5 คะแนน)

DG Potential
(2 คะแนน)

1 การจัดทำาฐานภาษี
เพื่อรองรับ 
การจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง

กรม
ธนารักษ์

2.25 3.13 0.5 5.88

2 การนำาร่องพัฒนา
ระบบ	Smart	Grid

สป.มท.
กฟภ.	
กฟน.

กระทรวง
พลังงาน
กทม.	
อปท.

2.25 3.13 0.5 5.88

3 การพัฒนา 
ศูนย์บูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐานงาน
ทางของประเทศไทย

สป.คค. 2.25 3.13 0.5 5.88

4 ระบบลงตราแบบ
อิเล็กทรอนิกส์	 
(e-Visa)

กรมการ
กงสุล

2.25 3.13 0.5 5.88

5 ระบบพิสูจน์ตัวตน 
ทางชีวภาพ	
(Automated	 
Gate	Expansion)

สตม. 2.25 3.13 0.5 5.88
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ชื่อโครงการ
หน่วย
งาน

เกณฑ์การวัดผล รวม 
(10 

คะแนน)
Planning
(3 คะแนน)

Efficiency
(5 คะแนน)

DG Potential
(2 คะแนน)

	6 บ่มเพาะความรู ้
ขั้นพื้นฐาน 
ด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน

สป.สธ.
กรม 
วิทยา 
ศาสตร์ 
บริการ	 
สวทช.
ศธ.

2.25 3.13 0.5 5.88

	7 ระบบรายงาน
สาธารณภัยผ่าน	
Mobile	Application	
“DPM	Reporter”

ปภ. 1.5 3.8 0.5 5.75

	8 การพัฒนาระบบ 
นำาเข้าและคัดแยก
ข้อมูลการชำาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์

กรม
สรรพากร

2.63 2.5 0.5 5.63

	9 การพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลจัดเก็บ
ทะเบียนประวัติผู้เรียน
และบุคลากรในสังกัด

สป.ศธ.
ปค.

1.88 3.13 0.5 5.50

10 ศูนย์ข้อมูล
ราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย ์
แห่งชาติ

กรม
ธนารักษ์

2.25 2.5 0.5 5.25

11 ระบบ	Thailand	
Smart	e-Audit	 
ระยะที่	1

สตง. 2.25 2.5 0.5 5.25

12 การพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลสำาหรับ
ข้าราชการและ
บุคลากรของรัฐ

สำานักงาน	
ก.พ.

1.88 3.13 0 5.00

ที่มา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.
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• โครงการที่ ได้คะแนนระดับต่ำา คือ โครงการที่มีคะแนนต่ำากว่า  
4 คะแนนตามเกณฑ์การวัดผลคะแนน ซึ่งจากการวิเคราะห์โครงการที่ดำาเนินการภายใต้
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ได้ดำาเนินการทั้ง 61 โครงการ พบว่าไม่มีโครงการใดได้คะแนน
ต่ำากว่า 4 คะแนน

4.3.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการดำาเนินโครงการภายใต้แผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลและผลสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย

สพร.	ได้ดำาเนินการสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	 2558	 เน่ืองจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจำาเป็นต้องทราบถึงสถานะ
และอุปสรรคต่าง	ๆ	 ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ 
ในการจดัทำานโยบาย	มาตรการ	ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณใหเ้หมาะสมกบัการดำาเนนิงาน
ของแตล่ะหนว่ยงาน	โดยผลสำารวจดงักลา่วจะสะทอ้นถงึระดบัความพรอ้มรฐับาลดจิทิลัในทกุมติ	ิ

ดังนั้น	สพร.	จึงมีแนวคิดในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการดำาเนิน
โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีได้ดำาเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
ภายใตส้มมตฐิาน	“โครงการที่ไดร้บัคะแนนประเมนิการดำาเนนิโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาล
ดิจิทัลในระดับสูงมีความสัมพันธ์กับคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล	ปี	 2561	ของหน่วยงาน 
ผูรั้บผดิชอบโครงการไดร้บัหรอืไม”่	ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การวางแผนการตดิตามผลการปฏบิตัิ
งานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ภาพที่ 29	การเปรียบเทียบคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล	ปี	2561	กับคะแนนประเมิน
โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

		คะแนนเฉลี่ยประเมินโครงการตามแผน	DG			 	คะแนนเฉลี่ยระดับความพร้อมของหน่วยงาน

56.35%

66.61%

66.94%

66.16%

85.10%

72.85%

ผลคะแนนระดับสูงมาก

ผลคะแนนระดับสูง

ผลคะแนนระดับกลาง
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ที่มา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

จากแผนภาพเป็นการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการดำาเนิน

โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 และคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

จากผลคะแนนระดบัความพรอ้มรฐับาลดจิทิลัของภาครฐั	โดยไดม้กีารแบง่กลุม่โครงการภายใต้

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ได้ดำาเนินการ	จำานวน	61	โครงการ	เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่มีคะแนน

ระดับสูงมาก	 (ได้คะแนนร้อยละ	80	ขึ้นไป)	กลุ่มท่ีมีคะแนนระดับสูง	 (ได้คะแนนร้อยละ	61	 -	80) 

และกลุ่มที่มีคะแนนระดับกลาง	(ได้คะแนนร้อยละ	41-	60)	รวมทั้งได้นำาคะแนนระดับความพร้อม

รัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมาคำานวณเฉลี่ยเป็นร้อยละ 

ตามกลุ่มของโครงการแต่ละระดับด้วย	 จะเห็นได้ว่าในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน 

มีแนวโน้มสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน	(Positive	relation)	กับคะแนนประเมินโครงการ

อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยระดับความพร้อมของหน่วยงาน 

ในแต่ละกลุ่มของโครงการมีความแตกต่างกันค่อนข้างน้อย	 โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้คะแนนระดับสูง	

(ร้อยละ	67.16)	และระดับกลาง	 (ร้อยละ	66.61)	ที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันเพียงร้อยละ	0.55	 

ซึ่งมีนัยสำาคัญน้อย	ดังนั้น	จึงได้ทำาการเปรียบเทียบโครงการที่ได้รับคะแนนประเมินใน	10	อันดับ

แรกกับคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้รับ	ซึ่งมีผลคะแนน

ดังนี้

อันดับ ชื่อโครงการ

คะแนนประเมินโครงการ

ภายใต้แผนฯ

(เต็ม 10)

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

คะแนน

ความพร้อม

รัฐบาล

ดิจิทัลของ

หน่วยงาน

(เต็ม 100)

1 ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สำาหรับประชาชน	 
(GovChannel)

9.5 สพร. 81.62

2 การพัฒนาระบบคลาวด์
ภาครัฐ	(G-Cloud)

9 สพร. 81.62

• ภาพรวมคะแนนเฉล่ียระดับความพร้อมฯ  ของหน่วยงานมีแนวโน้มสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (Positive relation) กับคะแนน
ประเมินโครงการภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัล

• อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียระดับความพร้อมฯ	ของหน่วยงานในแต่ละกลุ่มของโครงการมีความแตกต่างกันค่อนข้างน้อย	 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้คะแนนระดับสูง	 (ร้อยละ	67.16)	 และระดับกลาง	 (ร้อยละ	66.61)	 ท่ีมี	คะแนนเฉล่ียแตกต่างกันเพียงร้อยละ	0.55	 
ซ่ึงมี	นัยสำาคัญน้อย
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อันดับ ชื่อโครงการ

คะแนนประเมินโครงการ

ภายใต้แผนฯ

(เต็ม 10)

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

คะแนน

ความพร้อม

รัฐบาล

ดิจิทัลของ

หน่วยงาน

(เต็ม 100)

3 ระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ	
(NHIS)

8.63 สป.สธ. 57.82

4 ระบบ	DPIS	5.0 8.63 สำานักงาน	
ก.พ.

78.96

5 ระบบบริการรับคำาร้องขอ 
ติดตั้งมิเตอร์	/	ขอขยาย 
เขตระบบไฟฟ้า

8.63 สป.มท. 71.52

6 ศูนย์	NMTIC 8.63 สป.คค. 75.96

7 ระบบวิเคราะห์ความต้องการ
ประชาชนในเชิงรุก	 

(Proactive	needs	
analysis)

8.5 สป.นร. 74.91

8 ขยายผลศูนย์รับเรื่อง 
ร้องทุกข์ภาครัฐ	1111

8.25 สป.นร. 74.91

9 ระบบบริหารจัดการคลังยา
และเวชภัณฑ์

8.25 สป.สธ. 57.82

10 ระบบ	SME	Information	
Portal

8.25 สสว. 65.87

• หน่วยงานท่ีดำาเนินโครงการท่ีมีอันดับความสำาเร็จสูงมาก อาจไม่ใช่หน่วยงานท่ีมีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงเสมอไป 
เช่น	โครงการท่ีได้อันดับท่ี	3	จากการประเมินความสำาเร็จโครงการ	(โครงการ	NHIS)	ซ่ึงได้คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลเพียง	57.82	 
แต่ได้รับคะแนนประเมินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงมาก	เป็นต้น

• อย่างไรก็ตาม	หากมองในภาพรวมท้ัง	10	โครงการแรก	มี	7	โครงการท่ีได้รับคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง	(มากกว่า	 
70	คะแนน)

จะเห็นได้ว่าเมื่อทำาการเปรียบเทียบคะแนนเป็นรายโครงการแล้ว	คะแนนความ
พรอ้มรฐับาลดิจทิลัของหนว่ยงานชีใ้หเ้หน็วา่หนว่ยงานทีด่ำาเนนิโครงการทีม่อีนัดบัความสำาเรจ็สงู
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มาก	อาจไมใ่ชห่นว่ยงานทีม่รีะดบัความพรอ้มรฐับาลดจิทิลัสงูเสมอไป	เชน่	โครงการที่ไดอ้นัดบัที	่3	 
จากการประเมินความสำาเร็จโครงการ	(โครงการ	NHIS)	ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นสำานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ซ่ึงได้คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลเพียง	57.82	 แต่กลับได้รับ 
คะแนนประเมินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงมาก	 เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม 
หากมองในภาพรวมทั้ง	10	โครงการแรก	มี	7	โครงการที่ได้รับคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
ในระดับสูง	(มากกว่า	70	คะแนน)

4.3.3 ปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามสถานะการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทยจำานวน	75	โครงการ	สามารถวิเคราะห์และสรุปอุปสรรคในการดำาเนินโครงการ 
ทีส่ำาคัญได้	7	ด้าน	ได้แก	่ดา้นขอ้มลู	ดา้นกฎระเบยีบ	ดา้นบคุลากร	ดา้นการใชง้าน	ดา้นงบประมาณ	
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 และสุดท้ายคือด้านนโยบาย	 โดยสามารถสรุปอุปสรรคตามสถานะ 
การดำาเนินโครงการทั้ง	4	สถานะ	ได้ดังนี้
ภาพที่ 30	 สรุปอุปสรรคในการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ 

	ประเทศไทย

ที่มา : จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของ	สพร.

• โครงการที่ดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์	 มีจำานวนทั้งสิ้น	 9	 โครงการ	 โดยมี
โครงการที่ดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์และไม่ติดอุปสรรคในการดำาเนินโครงการเพียงโครงการ
เดียว	คือ	 โครงการการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	 (GIN)	ส่วนที่
เหลืออีก	8	 โครงการเป็นโครงการท่ีดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์เช่นกันแต่ประสบอุปสรรคระหว่าง
ดำาเนินโครงการ

โดยโครงการที่ประสบอุปสรรคระหว่างดำาเนินโครงการทั้ง	 8	 โครงการ	
ส่วนใหญ่มีอุปสรรคด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินโครงการและด้านการใช้งานจริง	 

ข้อมูล  
29 โครงการ

ระเบียบ  
17 โครงการบุคลากร  

15 โครงการ

การใช้งาน  
12 โครงการ

งบประมาณ  
11 โครงการ

นโยบาย 
11 โครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน  
1 โครงการ



รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
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4	 โครงการเท่ากันทั้ง	 2	ด้าน	 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	 50	 ของโครงการที่ดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์ 
และประสบอุปสรรค	ส่วนปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคน้อยท่ีสุดคือด้านงบประมาณที่มีจำานวนเพียง	1	
จาก	8	โครงการเทา่นัน้	สะทอ้นใหเ้หน็วา่โครงการทีด่ำาเนนิการเสรจ็สมบรูณม์กัไมม่อีปุสรรคดา้น
งบประมาณ	เนื่องจากงบประมาณเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการดำาเนินโครงการให้ประสบผลสำาเร็จ

• โครงการที่ดำาเนินการเสร็จบางส่วน	มีจำานวน	35	 โครงการจากทั้งหมด	 
75	โครงการโดยมโีครงการทีด่ำาเนนิการเสรจ็บางสว่นและไมต่ดิอปุสรรคจำานวน	7	โครงการ	ไดแ้ก่

(1) โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้  
(สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

(2) โครงการระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  
(สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)

(3) โครงการศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ  
(สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)

(4) โครงการระบบการให้บริการรับคำาร้องขอติดตั้งมิเตอร์ขอขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแบบ One Touch Service

(5) โครงการระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย  
(กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

(6) โครงการระบบพร้อมเพย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
(7) โครงการ Government Data Analytics Center (สพร.)

ส่วนโครงการที่เหลือจำานวน 28 โครงการ เป็นโครงการที่มีอุปสรรคในการดำาเนินโครงการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยโครงการท่ีประสบอุปสรรคระหว่างดำาเนินโครงการทั้ง	 28	 โครงการ	 
พบว่าส่วนใหญ่มีอุปสรรคด้านข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินโครงการซึ่งมีจำานวน	 17	
โครงการ	(คดิเปน็รอ้ยละ	60)	อปุสรรคลำาดบัถดัมาเปน็อปุสรรคดา้นระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งมจีำานวน	 
14	 โครงการ	 (คิดเป็นร้อยละ	 50)	 ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคน้อยที่สุดคือด้านงบประมาณ 
เชน่เดยีวกบัโครงการทีด่ำาเนนิการเสรจ็สมบรูณแ์ลว้	ทีม่จีำานวนเพยีง	1	จาก	28	โครงการ	สะทอ้น
ให้เห็นว่าโครงการที่ดำาเนินการเสร็จบางส่วนมักมีอุปสรรคด้านงบประมาณน้อย	 และส่งผลให้
โครงการสามารถดำาเนินการได้ต่อเนื่องตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

• โครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ	มีจำานวน	16	โครงการจากทั้งหมด	75	
โครงการโดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการและไม่ติดอุปสรรคจำานวน	4	โครงการ	ได้แก่

(1) โครงการระบบลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรมการกงสุล)
(2) โครงการจัดทำาฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์)
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 (3) โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูล 
เพื่อสนับสนุนการจัดการผลิตและส่งจ่ายน้ำา (QPortal)

 (4) กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Act)

ส่วนโครงการที่เหลือจำานวน	 12	 โครงการ	 เป็นโครงการที่มีอุปสรรค 
ในการดำาเนินโครงการ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยโครงการท่ีประสบอุปสรรคระหว่างดำาเนินโครงการทั้ง	 12	 โครงการ	 
พบว่าส่วนใหญ่มีอุปสรรคด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันกับโครงการที่ดำาเนินการเสร็จ
สมบูรณ์และโครงการท่ีดำาเนินการเสร็จบางส่วน	 โดยมี	 8	 โครงการที่ติดอุปสรรคด้านข้อมูล 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	66	 ของโครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการและประสบอุปสรรค	ส่วนอุปสรรค 
ทีม่สีดัสว่นนอ้ยทีส่ดุเทา่กนั	2	ดา้น	คอื	ดา้นระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งจำานวน	1	โครงการ	และดา้นโครงสรา้ง 
พื้นฐานจำานวน	1	โครงการเช่นกัน

• โครงการที่ไม่ดำาเนินการ	มีจำานวน	14	โครงการจากทั้งหมด	75	โครงการ	
ประกอบดว้ยโครงการที่ไมด่ำาเนนิการเพราะตดิอปุสรรคจำานวน	7	โครงการ	และโครงการทีม่กีาร
เปลี่ยนหน่วยงานจำานวน	7	โครงการ	(รายละเอียดตามข้อ	4.1.1	ภาพรวมการดำาเนินโครงการ)

 จากการรวบรวมอุปสรรคในการดำาเนินงานของโครงการภายใต ้
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 7 ด้าน สามารถสรุปได้ว่าอุปสรรคด้านข้อมูลเป็นอุปสรรค
หลักในการดำาเนินโครงการโดยหากคำานวณสัดส่วนโครงการที่ดำาเนินการ 61 โครงการ 
เทียบกับโครงการที่ประสบอุปสรรคด้านข้อมูลทั้งหมดจำานวน 29 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 47 หมายถึง มีโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเกือบครึ่งหนึ่งที่ติดปัญหา
ด้านข้อมูลในการดำาเนินการและพัฒนาโครงการ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในภาพรวม  
ซึ่งตรงกันกับปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐกำาลังเผชิญในการยกระดับการทำางานภาครัฐ 
ให้เป็นดจิทิลั การจดัการข้อมลู การทำาข้อมลูให้อยู่ในรปูแบบดจิทิลัและการนำาไปใช้ประโยชน์ 
จงึเป็นประเดน็ท้าทายทีส่ำาคญัในการดำาเนนินโยบายและการวางแผนเพือ่พฒันาการทำางาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ต่อไป 

ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม	อุปสรรคท่ีได้รวบรวมในครั้งนี้ยังมีประเด็นปลีกย่อยอ่ืนที่ 
ค่อนข้างหลากหลาย	 โดยประเด็นอุปสรรคที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นการจำาแนกและ 
จัดแบ่งกลุ่มเฉพาะอุปสรรคในด้านหลักๆ	 เพื่อสะท้อนถึงการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล



สรุปและข้อเสนอแนะ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งท่ีสำาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน	 เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น 

เครื่องมือสำาคัญที่ทุกประเทศ	 ทุกหน่วยงาน	 และทุกองค์กรธุรกิจนำามาใช้เพื่อยกระดับ
ประสทิธิภาพการทำางานโดยมวีตัถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกนัไปตามเปา้หมายและภารกจิ	เชน่เดยีวกนั
กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ถูกให้ความสำาคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนา
เศรษฐกจิและความเจรญิของประเทศ	ดงัจะเหน็ไดจ้ากองคก์รระหวา่งประเทศตา่งๆ	มกีารรายงาน
ผลการจัดอันดับในภาพรวมท้ังด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ด้านการเปิดเผยข้อมูล	 และด้าน 
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลอยู่มากมาย	อีกทั้งบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำาหลายแห่งก็มีการจัดทำาและ
เผยแพร่แนวคิดหรือแบบจำาลองด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยตลอด	

สพร.	 ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	
จึงได้ทำาการศึกษาและทบทวนเอกสารด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล 
การดำาเนินโครงการภายใต้แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและต่างประเทศ 
ดังข้อมูลที่นำาเสนอไปแล้วข้างต้น	 ซ่ึงพบประเด็นและข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประการโดยขอ 
นำาเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะไว้ในส่วนนี้

5.1 สรุปการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและต่างประเทศ
จากผลการวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แผนระดับชาติการ

พฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศตน้แบบทีว่เิคราะหโ์ดยใชแ้นวคดิการพฒันารฐับาลตามพระราช
บญัญตักิารบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั	พ.ศ.	2562	และผลการประเมนิ
ระดับความสำาเร็จของโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	พบว่าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
มีสิ่งที่น่าสนใจหลายประการและสามารถสรุปเป็นประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

05บทที่
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2) หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยมีระดับความพร้อมและระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ไม่เท่ากัน	นับเป็นสิ่งสำาคัญในการดำาเนินโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	 เน่ืองจาก
ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ	ทั้งด้านบุคลากร	ประสบการณ์ในการพัฒนาและ
บริหารโครงการ	รวมทั้งทักษะเฉพาะตัวของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	 (CIO)	ปัจจัย
ต่างๆ	ที่กล่าวมาล้วนส่งผลต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน	 และส่งผลต่อการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

1) ประเทศไทยมีการดำาเนินโครงการในหลายมิติ ไปพร้อมกัน	 โครงสร้างการทำางานของ 
ภาครัฐไทยให้อำานาจหน่วยงานในการดำาเนินโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศตาม 
แผนระดับชาติ	 และส่งเสริมการดำาเนินภารกิจของหน่วยงานเอง	ดังน้ัน	 หน่วยงานภาครัฐแต่ละ 
หน่วยงานจึงสามารถพัฒนาโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลในหลากหลายด้านและหลายระดับ 
ไปพร้อมกัน

3) ขาดรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 เงินนับเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินโครงการให้ประสบความสำาเร็จ	 การได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
จึงเป็นส่ิงสำาคัญต่อการดำาเนินโครงการรัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐ	 ซึ่งงบประมาณภาครัฐ 
มขีอ้จำากดัจากปจัจยัภายนอกหลายประการ	เชน่	นโยบายของรฐับาล	กระบวนการดา้นงบประมาณ
ที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน	เป็นต้น

4) ขาดกลไกการติดตามและประเมินผลการดำาเนินโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่
สำาคัญอย่างมีประสิทธิภาพ	 ประเทศไทยมีแผนระดับชาติที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเป็นจำานวนมาก	 และมีบางโครงการที่เป็นโครงการสำาคัญเน่ืองจากถูกบรรจุไว้ใน 
แผนระดับชาติหลายฉบับ	 แต่กลับไม่มีหน่วยงานที่ทำาหน้าท่ีติดตามและให้คำาปรึกษาในการแก้ไข
ปญัหาไดอ้ยา่งครบวงจร	มเีพยีงหนว่ยงานทีด่ำาเนนิการเฉพาะในเรือ่งทีม่กีารแบง่ประเดน็การตดิตาม
ตามภารกิจของหน่วยงานเท่านั้น

5) ขาดการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาที่เป็นระบบ	การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะมีประสิทธิภาพ
ก็ต่อเมื่อมีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ ไขปัญหาการทำางานท่ีมีระบบและมีขั้นตอน 
การทำางานที่ชัดเจน	 แต่หน่วยงานภาครัฐยังขาดการวิเคราะห์โครงสร้างการทำางานของภาครัฐ 
และกระบวนการทำางานอย่างเป็นระบบ

5.1.1 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
การดำาเนินโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทยมีข้อสังเกตและ

ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
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5.1.2 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ
จากการศึกษา	รวบรวม	 และวิเคราะห์แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

ต้นแบบที่ได้นำาเสนอไปแล้วในบทที่	3	พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1) มีการจัดลำาดับความสำาคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละด้านอย่างชัดเจน  
การพัฒนาโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศต้นแบบส่วนใหญ่มีทิศทางการพัฒนา 
อยา่งชดัเจนวา่จะพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้นไหนกอ่น	เชน่	ด้านสาธารณสุข	ดา้นการศกึษา	เป็นตน้	
เนื่องจากมีการวิเคราะห์ความพร้อมและปัญหาประกอบการดำาเนินงานไว้แล้ว

2) พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ในแต่ละด้าน เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากข้อแรก 
ที่การพัฒนาโครงการจะเน้นการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการ
สาธารณะหรือการบริหารงานของภาครัฐในด้านนั้นๆ	ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งระบบ

3) มีหน่วยงานกลางที่มีอำานาจในการพิจารณางบประมาณ ให้คำาปรึกษา และสนับสนุน 
การพัฒนาโครงการ ประเทศต้นแบบส่วนใหญ่มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรี	 เพื่อให้การขับเคลื่อนและสั่งการเป็นไป 
อย่างรวดเร็วและหน่วยงานสามารถสนองต่อนโยบายของรัฐได้อย่างแม่นยำา	 โดยหน่วยงาน
กลางจะได้รับจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม	 ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานกลางสามารถดำาเนินการ 
กระจายและจัดสรรงบประมาณได้โดยมองเห็นภาพรวมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งระบบ	รวมทั้ง 
หน่วยงานกลางจะรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ ในการให้บริการในแต่ละด้านเพื่อการพัฒนา 
โครงการรัฐบาลดิจิทัลในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม	นอกจากนี้	 หน่วยงานกลางยังสามารถให้ 
คำาปรึกษาและดำาเนินการเพื่อสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาในการดำาเนินโครงการได้อย่างอิสระ

4) มีการลงทุนด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในสัดส่วนที่เหมาะสม	รัฐบาลของประเทศต้นแบบ
มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่คำานึงถึงประเด็นการวางโครงสร้างพื้นฐาน
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	การพัฒนาโครงการ	การดูแลรักษาระบบ	 และการพัฒนาบุคลากร 
ไปพร้อมกัน	 เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบันและส่งผลต่อ 
การพัฒนาโครงการในอนาคต

จะเหน็ไดว้า่แนวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทยและตา่งประเทศ	(ประเทศ
ตน้แบบ)	มแีนวคดิในการพฒันารฐับาลดจิทิลัทีค่ลา้ยคลงึและเปน็ไปในทศิทางใกลเ้คยีงกนั	คอื	มุง่พฒันา 
และยกระดับภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ ไขปัญหาและข้อจำากัดใน 
การทำางานและการให้บริการของภาครัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ 
แต่ละประเทศมีรายละเอียดกลยุทธ์ ในการดำาเนินงานและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามบริบทและ 
สภาพแวดล้อมทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และค่านิยมที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ	ดังนั้น 
ประเทศไทยสามารถนำาแนวคิด	 (Concept)	การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของแต่ละประเทศมาประยุกต์ได้ 
แต่ในการนำาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ต้องคำานึงถึงบริบทของประเทศไทยอย่างเหมาะสมในทุก	 ๆ	 ด้าน	 
เพ่ือให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยสามารถสนองต่อทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
มหีลายประเดน็ทีภ่าครฐัควรตระหนกัและใหค้วามสำาคญัเพิม่ขึน้	เพือ่ใหเ้กดิผลสำาเรจ็ 

ในการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย	ดังนั้น	จึงสรุปประเด็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้
5.2.1 การพัฒนาบุคลากรของรัฐและเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งคือคน	หรือบุคลากรของ 
ภาครัฐที่ทำาหน้าที่ในการพัฒนาและดำาเนินโครงการ	รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบายและภารกิจ	โดยมีประเด็นสำาคัญที่ต้องพัฒนาดังนี้

1) การเพิ่มบทบาทผู้นำาด้านการพัฒนาดิจิทัลในภาครัฐ 	 ผู้นำาด้านการพัฒนาดิจิทัล
ในภาครัฐมีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนโครงการด้านดิจิทัล	 โดยคุณลักษณะที่จำาเป็น	 คือ	 
การมีวิ สัยทัศน์ 	 น โยบายและทิศทางการพัฒนาที่ ชั ด เจน 	 ซึ่ งจ ะส่ งผลให้ โครงการ 
ประสบความสำาเร็จ	โดยผูน้ำาจำาเปน็ตอ้งมส่ีวนร่วมทัง้กระบวนการตัง้แตต่น้น้ำาถงึปลายน้ำา	นบัตัง้แต ่
การอนุมัติโครงการหรืองบประมาณ	การจัดหาทรัพยากรที่จำาเป็นต่อโครงการ	การแก้ไขหรือ 
ให้ข้อเสนอแนะระหว่างดำาเนินโครงการ	 และการประเมินผลเพื่อต่อยอดในระยะถัดไป	 รวมทั้ง	 
ผู้นำาควรมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันองค์กรให้เกิดวัฒนธรรมดิจิทัล	 (Digital	Culture)	 และ	
Data-driven	Culture	ของการทำางานร่วมกันในภาครัฐอย่างไรก็ตาม	การพัฒนาทักษะความรู้ 
ของผู้นำาด้านดิจิทัลนั้น	 ควรดำาเนินการในลักษณะการมีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือ 
ในการผลักดันด้านนโยบายและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลร่วมกัน

2) การพัฒนาทักษะความรู้  ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐในด้านดิจิทัล โดย
ควรสร้างความรู้	 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ	 ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีจำาเป็น 
การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างหน่วยงานที่จัดทำาโครงการหรือระบบบริการที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน	 ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ	 (learning	 by	doing)	 เพื่อช่วยลดปัญหา 
หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างดำาเนินโครงการ

3) การสร้างความพร้อมของหน่วยงานในด้านดิจิทัล	 โดยในการดำาเนินโครงการด้านรัฐบาล
ดจิทิลันัน้	จำาเปน็ตอ้งอาศยัปจัจยัหลายดา้นขององคก์ร	นอกจากการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
แล้วนั้น	ได้แก่	
•	 ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ	 (Policies	 /	Practices)	 ในการจัดทำานโยบายและจัดทำาแผน 
เพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	และมีการจัดการด้านงบประมาณด้านดิจิทัล
•	 ด้านการบริหารจัดการระบบงานภายในสำานักงานด้วยดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเช่ือมโยงระบบ 
งานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานในการรองรับการดำาเนินโครงการ	และ
•	 ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบหรือบริการเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการดำาเนินโครงการ
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5.2.2 การบริหารจัดการโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัล
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนั้น	การพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์และตรงตาม

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด	 ซึ่งการ
บริหารจัดการโครงการเป็นปัจจัยสำาคัญในการผลักดันให้โครงการเกิดผลสำาเร็จ	 โดยมีประเด็น 
ที่ประเทศไทยควรพัฒนาการบริหารจัดการโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัล	ดังนี้

1) การรเิริม่โครงการควรมุง่เนน้การจดัทำาโครงการทีอ่ยู่ในลกัษณะของการบรูณาการระหวา่ง
หน่วยงาน (Common Solution)	ในลักษณะเดยีวกบัโครงการภายใตแ้ผนการพฒันารฐับาลดจิทัิล
ของประเทศตน้แบบเพือ่กอ่ใหเ้กดิผลในภาพรวมของการพฒันารฐับาลดจิทัิล	ซึง่เป็นไปตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562	ทั้งการ
จัดทำาและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เคร่ืองจักรสามารถอ่านได้	 (Machine-readable)		
การจัดทำากระบวนการ	 ระบบ	หรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	ที่สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและ 
แลกเปลีย่นข้อมลูระหวา่งหนว่ยงาน	และการเปดิเผยข้อมลูเปดิภาครฐั	(Open	Government	Data)	 
ในรูปแบบดิจิทัล	 โดยจำาเป็นต้องวิเคราะห์ความซ้ำาซ้อนของขอบเขตการดำาเนินงานภายใต้โครงการ
ที่จะพัฒนากับโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 เพื่อไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณ
ของรัฐ

2) การกำาหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์โครงการที่ชัดเจน	 สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำาเนินโครงการ	 รวมทั้งเป้าหมายดังกล่าวควรสนับสนุนหรือสอดคล้องกับ 
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดแผนระดับประเทศและตัวชี้วัดของการจัดอันดับการพัฒนาที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัลของสถาบันระดับโลก

3) การพิจารณาทางเลือกการดำาเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพอื่น หรือรูปแบบทางธุรกิจอ่ืนท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ	เช่น	การร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ	เป็นต้น

4) การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำาเนินโครงการ ได้แก่	 หน่วยงานรัฐ	 
ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	 เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น	กำาหนดแนวทางดำาเนินโครงการให้เกิด
การเห็นชอบร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมบริการและ	 ทำาให้โครงการรัฐได้รับ 
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมากขึ้น	 รวมถึงการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ	 ในการวิเคราะห์ 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการ	 เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการ
สิ้นสุดและเริ่มใช้งานจริง

5) การวัดผลการดำาเนินงานที่เหมาะสม โดยคำานึงถึงผลลัพธ์	 ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล
โครงการ	 และผลประโยชน์ที่ประชาชนหรือภาคส่วนอื่นๆ	 ได้รับ	 มากกว่าการประเมินหรือ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หรือการดำาเนินการตามกำาหนดระยะเวลาเพียงอย่างเดียว
ซึ่งในการติดตามผลการดำาเนินการนั้น	 ควรใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในเชิงปริมาณท่ีวัดผลได้	 เช่น	
ประวัติการใช้บริการ	 จำานวนครั้งที่รับบริการ	 มูลค่างบประมาณ	 เป็นต้น	 ร่วมกับการประเมิน 
ในเชิงคุณภาพ	เช่น	ผลการสำารวจความคิดเห็น	ผลการสำารวจความพึงพอใจ	หรือผลการประเมิน 
ผลประโยชน์ทางสังคม	เป็นต้น	เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลสำาเร็จในการดำาเนินโครงการในทุกมิติ
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5.2.3 การกำาหนดหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนด้านรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานกลางในที่นี้ควรมีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ	 กำาหนดกรอบงบประมาณ	 และ 
มสีว่นรว่มในการดำาเนนิโครงการ	เชน่	การจดัทำาขอ้กำาหนดคณุสมบตัิ
ขั้นต่ำา	 การจัดทำาแผนงาน	 เป็นต้น	 รวมท้ัง	 มีสิทธิ์ในการประเมินผล
ความสำาเร็จของโครงการและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสำาหรับ
โครงการไปยังคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศ 
เพื่ออนุมัติหรือสั่งการให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

5.2.4 การปรบัปรงุกฎหมายและนโยบายทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การดำาเนนิโครงการ
เ น่ื อ ง จ ากกฎหมาย นับ เ ป็ น ปัญหาสำ า คัญ 

ประการหนึ่งของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 เมื่อมีการสำารวจและ
รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจาก
หน่วยงานของรัฐมักมีปัญหาด้านกฎหมายเป็นอุปสรรคอยู่เสมอ	
แม้ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายกลางท่ีส่งเสริมและสนับสนุน
รัฐบาลดิจิทัลแล้วแต่อาจยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการเพียงพอ	 นอกจากนี้	 หน่วยงาน
ของรัฐเองจำาเป็นต้องทบทวนกฎหมายของหน่วยงานประกอบกันเพ่ือปรับปรุงวิธีการทำางาน
และให้บริการให้กระชับและสอดรับกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 ทั้งนี้	 กฎหมายอาจไม่ใช่
ปัญหาที่แท้จริงทั้งหมด	 แต่เป็นส่วนหน่ึงของการสะท้อนแนวคิดของบุคลากรของรัฐที่ไม่เข้าใจ
แนวคิดการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับการทำางานและการให้บริการของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ	หรือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำางานที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การดำารงชีวิตและการทำางานในรูปแบบเดิม

โดยหน่วยงานรัฐควรศึกษากฎหมายและนโยบายที่อาจส่งผลต่อการดำาเนิน
โครงการด้านรัฐบาลดิจิทัล	 ท้ังน้ี	 ในการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น	ควรก่อ 
ให้เกิดการสนับสนุนการดำาเนินโครงการหรืออำานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการเป็นสำาคัญ

5.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลในระยะถัดไป

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามร่างแผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศในระยะท่ี	2	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 โดยโครงการภายใต้แผน 
บางโครงการมีการดำาเนินงานมาตั้งแต่แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะที่	 1	 
(พ.ศ.	 2559	 -	 2561)	 ท่ีมีการจำาแนกรูปแบบการดำาเนินโครงการตามขีดความสามารถด้าน 
การพฒันารัฐบาลดิจทิลั	26	ดา้น	ซึง่ขอ้มลูทีน่ำามาใช้ในการตดิตามและประเมนิผลครัง้นีเ้ปน็ขอ้มลู
ทุติยภูมิ	 (Secondary	data)	 ท่ีได้รับความอนุเคราะห์จากผลการสำารวจและติดตามโครงการ 
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยของสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
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เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหลัก	 เพื่อลดความซ้ำาซ้อนในการติดตามผลการดำาเนิน
โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ	 จึงมีข้อจำากัดในการวิเคราะห์และออกแบบเกณฑ์ 
การวัดผลที่ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่มี

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเริ่มให้ความสำาคัญกับการติดตาม 
การดำาเนนิโครงการภายใตแ้ผนระดบัชาตทิีส่ำาคญั	โดยมปีจัจยัทางบวกตอ่การตดิตามโครงการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ดังนี้

• หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของแผนระดับชาติได้มีการพัฒนาระบบติดตาม 
เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลผ่านระบบและสามารถอำานวยความสะดวก 
ในการติดตามสถานะการดำาเนินโครงการได้ทำาให้ สพร. สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สถานการณ์ดำาเนินโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้

• หน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอื่น  
มีการกำาหนดตัวชี้วัดด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• การสำารวจระดับความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งสามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลให้มีมุมมองที่ครอบคลุม
ครบทุกมิติมากขึ้น

• บทบาทและภารกจิของ สพร. ทีเ่ปน็หนว่ยงานกลางในการขบัเคลือ่นการพฒันา
รฐับาลดจิทิลั ซึง่สง่ผลดตีอ่การตดิตามสถานะการดำาเนนิโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาล
ดิจิทัล

ดงันัน้	การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลั
ในระยะถัดไป	สพร.	 จะสามารถรวบรวมข้อมูลสถานะการดำาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลและโครงการท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น	 มีข้อมูลหลากหลายมิติ 
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 ซึ่งจะส่งผลให้ 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลถัดไปสามารถ 
จัดทำาเกณฑ์การวัดผลได้หลากหลายมิติ



DA
TA

DA
TA

ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.)
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

	 ชั้น	17	อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ์
108	ถนนรางน�้า	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10100

	 โทรศัพท์	 :	 0	2612	6000 
โทรสาร	 :	 0	2612	6011,	0	2612	6012

	 อีเมล	 :	 contact@dga.or.th

	dgathailand	 		 		facebook@DGAThailand

	@DGANews	 		 		DGA	Thailand					 		@dgathailand


	1
	2.pdf
	3

