
การดำาเนินงานของ EGA ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการดำาเนินงานใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

ผลการดำาเนินงานของ EGA 
ผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2559 

1. การให้บริการของ EGA สู่ประชาชน หรือ EGA -  
to - Citizen การดำาเนินงานนี้มุ่งเน้นให้บริการ
ภาครัฐที่มีคุณค่าและตอบสนองความต้องการ
ใช้งานของประชาชน (Value Added Service)  
ผ่านศูนย์กลางหรือช่องทางสำาหรับบริการภาครัฐ 
สำาหรบัประชาชน เพ่ือให้ประชาชนไดร้บับรกิาร
ภาครัฐอย่างสะดวกสบาย ลดขั้นตอน ลดเวลา 
และรวดเร็ว

2. การใ ห้บริการของ EGA สู่ภาครัฐ  หรือ  
EGA - to - Government เป็นการดำาเนินงาน 
ในส่วนของการสนับสนุนการดำาเนินงานภาครัฐ 
ด้วยการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการ 
บูรณาการและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั อนัจะทำาให้เกิดประสทิธิภาพการใชจ้า่ย 
งบประมาณ มีความม่ันคงปลอดภัย และสามารถ 
เชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลร่วมกันได้

3. การให้บริการของ EGA สู่ภาคธุรกิจ หรือ EGA -  
to - Business EGA สนับสนุนการนำาเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชใ้นการบรูณาการระหว่างหน่วย
งานภาครัฐ เพ่ือพลิกโฉมงานบริการภาคธุรกิจ
ในยุค 4.0 ให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อ
ราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว 
โดยส่งข้อมูล/เอกสารประกอบเพียงชุดเดียว 
ในรูปแบบดิจิทัล

4. EGA to Digital Transformation เป็นการสร้าง 
ความพรอ้มท่ีจะรองรบัการเปลีย่นแปลงในการ 
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ท้ังในส่วนการกำาหนดทิศทาง 
และผลักดันเชิงนโยบายไปสู่หน่วยงานภาครัฐ 
การยกระดบัและปรับเปล่ียนแนวคดิการทำางาน 
ของบคุลากรภาครฐั รวมท้ัง การพัฒนานวัตกรรม 
บริการต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้
จริง เพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดการพัฒนารฐับาลดจิทิลั
อย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด

การดำาเนินงานของ EGA นอกจากจะตอบสนองตอ่ยุทธศาสตรป์ระเทศท่ีตอ้งการขบัเคลือ่นให้ประเทศไทย
ไปสู่ Thailand 4.0 แล้ว ยังตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) อีกด้วย  

Citizen

GovernmentBusiness

Digital 
Transformation
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“ความเหลื่อมล้ำา ความไม่เท่าเทียม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นโจทย์สำาคัญท่ี รัฐบาล 
ให้ความสำาคัญ และ หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งหามาตรการเพื่อลดช่องว่างเหล่านี้ลงให้ ได้”

EGA - to - Citizen

EGA ตระหนักถึงความสำาคัญในประเด็นดังกล่าว
จึงได้พัฒนาช่องทางการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกท่ีทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
ผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน “GovChannel” 
ภายใต้สโลแกน ประตูสู่ภาครัฐ ฉับไว ทันสมัย เข้าถึง
ประชาชน

EGA ได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐในช่ือ 
“ศนูย์กลางบรกิารภาครฐัสำาหรบัประชาชน (GovChannel)” 
ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการบริการภาครัฐที่ได้รับรางวัล 
บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัล
การพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศจากสำานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือเป็น 

ศูนย์รวมข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซ่ึงประชาชน 
ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถ่ิน สามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียว  
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมใน  3  ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น  (1)  ช่องทาง 
ผ่านเว็บไซต์ ในช่ือ “เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(govchannel.go.th)” (2) ช่องทางผ่าน Mobile Application 
ในช่ือ “ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government  
Application Center : GAC)” และ (3) ช่องทางผ่าน
อุปกรณ์อ่ืน ๆ สำาหรับประชาชนท่ีไม่มีเคร่ืองมือในการเข้าถึง 
บริการภาครัฐ อาทิ Government Smart Kiosk และ  
Government Smart Box ซ่ึงเป็นบริการภาครัฐ ท่ีให้บริการแก่ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีสำาคัญ โดยผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

WEB

egov.go.th
เว็บไซต�และบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ 

data.go.th
ศูนย�กลางข�อมูลเป�ดภาครัฐ

info.go.th
ศูนย�รวมข�อมูลเพ�่อติดต�อราชการ

biz.govchannel.go.th
ศูนย�กลางบร�การภาครัฐเพ�่อภาคธุรกิจ

Biz
Portal

govspending.data.go.th
ภาษีไปไหน?

G - News
แอปพลิเคชันแจ�งข�อมูลข�าวสาร
และบร�การภาครัฐ

GAC (Goverment 
Application Center)
ศูนย�กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ

Goverment Smart Kiosk
ตู�บร�การเอนกประสงค�ภาครัฐ

Government Smart Box
ช�องทางเสร�มในรูปแบบบร�การออนไลน� (e - Services)

SMART BOX
GOVERNMENT

ช�องทางการเข�าถึงข�อมูล และบร�การภาครัฐ
สำหรับประชาชน เชื่อมโยงภาครัฐให�ชีว�ตคุณง�ายข�้น 

โดยผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส�

ช�องทางที่ 1 ผ�านอุปกรณ�คอมพ�วเตอร�ทางเว็บไซต�
ช�องทางที่ 2 ผ�านอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนที่
ช�องทางที่ 3 ผ�านอุปกรณ� อื่นๆ 
                   ตามจ�ดให�บร�การ

3 ช�องทาง
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3. ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ (www.data.go.th) มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐจำานวน 790 ชุดข้อมูล 

ชอ่งทางท่ี 1 ประชาชนสามารถเขา้ถึงบรกิารภาครฐัไดผ้า่นทาง “เวบ็ไซตก์ลางบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ภาครฐั  
(govchannel.go.th)” ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลและบริการสำาหรับประชาชน เพ่ือเชื่อมโยงภาครัฐ 
ใหช้วิีตงา่ยและสะดวกรวดเรว็ขึน้ ในปี 2559 ท่ีผ่านมา ประชาชนให้ความสนใจเข้าใช้งานเว็บไซต์ GovChannel เป็นจำานวนถึง 
1,157,555 คร้ัง ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีแสดงว่าข้อมูลบนเว็บไซต์ GovChannel มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการ
ของประชาชน สามารถใช้เป็นแนวทางในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ และอำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยมีบริการภาครัฐสำาคัญ ดังนี้  

1. เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (www.egov.go.th) มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่จัดหมวดหมู่
ชัดเจนและสวยงามมากถึง 845 บริการ จาก 454 หน่วยงาน 

2. ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) เป็นแหล่งเผยแพร่คู่มือประชาชนคู่มือ ตาม พ.ร.บ.  
การอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ปจัจบุนัมคีูม่อืให้บรกิารประชาชน 
728,601 คู่มือ

ผู้เขา้ใชบ้รกิาร 550,057 ครัง้ตอ่ปี

ผู้เขา้ใชบ้รกิาร 454,758 ครัง้ตอ่ปี

ผู้เข้าใช้บริการ 80,228 ครั้งต่อปี
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4. ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (biz. 
govchannel.go.th) ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือ 
ภาคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นความร่วมมือระหว่าง EGA  
และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำานักงานประกันสังคม  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมสรรพากร  
โดย EGA ได้พัฒนา Biz Portal (biz.govchannel. 
go.th) แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 
พร้อมให้บริการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจตามกรอบ 

ของธนาคารโลกจำานวน 34 บริการ มีผู้เข้าใช้บริการแล้ว 
 70,900 คร้ัง รวมท้ังยังพัฒนาระบบบริการสำาหรับ 
การเร่ิมต้นธุรกิจ อาทิ ระบบการขอติดต้ังสาธารณูปโภค 
ได้แก่ บริการขอติดต้ังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนนครหลวง 
/ภูมิภาค บริการขอติดต้ังน้ำาประปาของการประปา
นครหลวง/ภูมิภาคและบริการขอติดตั้งโทรศัพท์ 
และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) 
เพ่ือสอดคล้องกับเป้าหมายการยกระดับ Ease of 
Doing Business ของธนาคารโลกต่อไป

5. ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐหรือระบบภาษีไปไหน (Thailand Government Spending) (govspending.data.
go.th) ซึง่เปน็ระบบสบืคน้ขอ้มลูการใชจ้า่ยงบประมาณผา่นโครงการจดัซือ้จดัจา้งตา่งๆ ภายใตค้วามรว่มมอืกับ 
กรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันมีการนำาเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณถึง 5,075,382 โครงการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น  
1,765,733.09 ล้านบาท ท่ีมาจากเงินภาษีของประชาชน รวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
และร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ โดยพร้อมต่อยอด 
ให้บริการในรูปแบบ Mobile Application ทั้งในรูปแบบของ iOS และ Android ต่อไป

ผู้เข้าใช้บริการ 33,367 ครั้งต่อปี

ผู้เข้าใช้บริการ 39,145 ครั้งต่อปี
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2. แอปพลิเคชัน “เรื่องร้องเรียนป่าไม้” ร่วมกับกรมป่าไม้ เป็นแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนการบุกรุกป่าไม้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ โดยสามารถร้องเรียนปัญหาที่พบเห็นได้ทันที และใช้
ติดตามเรื่องที่ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลา

ช่องทางที่ 2 ประชาชนใช้บริการภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ นอกจากประชาชนจะสามารถเข้าถึง 
บริการภาครัฐ “ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)” ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  
ถือเป็นอีกแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภาครัฐ ท่ีมีการรวมรวมบริการของรัฐเพ่ือประชาชน จำานวน 235 แอปพลิเคชัน 
มีการแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา  มีความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน 

โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play  และ Apps Store ภายใต้สัญลักษณ์

นอกจากน้ี EGA ยังมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำาคัญให้บริการแก่ประชาชนจำานวน  
6 แอปพลิเคชัน ซ่ึงประชาชนจะได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชันดังน้ี

1. สุขแท้ท่ีแม่ให้ ร่วมกับสำานักราชเลขาธิการ จัดทำาข้ึนเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เพ่ือเผยแพร่ พระราชประวัติ พระราชดำารัส พระฉายาลักษณ์ 
พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำาริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ให้ประชาชน 
ได้ซาบซ้ึงถึงพระมหากรุณาธิคุณและสามารถน้อมนำาพระราชดำารัส มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต รวมถึงเรียนรู้ 
ประโยชน์จากแนวทางการทรงงานโครงการในพระราชดำาริ ท้ังยังมีปฏิทินกิจกรรม และโครงการท่ีสำาคัญต่างๆ 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตลอดท้ังปี รวมท้ังยังสามารถเย่ียมชมโครงการต่างๆ เช่น โครงการศิลปาชีพ โครงการ
ด้านการเกษตร ฯลฯ ได้ด้วย 
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3. แอปพลเิคชนั “LandsMaps” รว่มกับกรมทีด่นิ แอปพลเิคชนันีเ้ปน็การอำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการ
ค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบตำาแหน่งและแปลงที่ดินโดยแสดงภาพจริง 360 องศา สามารถพิมพ์เลขที่โฉนด และ 
แสดงเสน้ทางทีใ่กลท่ี้สดุในการเดนิทางไปยังทีด่นิแปลงนัน้ รวมถึง สามารถตรวจสอบสถานทีต่ัง้สำานกังานเขตท่ีดนิ 
ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก และ มีข้อมูลที่ดินเบื้องต้นพร้อมท่ีจะไปติดต่อกับกรมท่ีดิน 
เพื่อทำาธุรกรรมต่อไป

4. แอปพลิเคชัน “Smart Job Center” ร่วมกับกรมการจัดหางาน ให้บริการจัดหางานสำาหรับประชาชนทั่วไป 
และสมาชกิ Smartjob.doe.go.th ผูว้า่งงานสามารถคน้หาตำาแหน่งงานและ Matching ตำาแหนง่ทีต่รงกับคณุสมบตั ิ
ตามความตอ้งการของนายจา้ง ผูป้ระกอบการหรอืนายจา้งสามารถคน้หาคนทำางานตามคณุสมบตัทิีต่อ้งการได ้
สามารถส่งข้อความนัดสัมภาษณ์งานและสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจากกรมการปกครอง รวมถึงส่งแชร์
ตำาแหน่งงานที่น่าสนใจให้กับบุคคลอื่นได้ด้วย
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6. แอปพลเิคชนั “KasetQRCode” รว่มกบัสำานกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิเปน็แอปพลเิคชนั 
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการต่างๆ เก่ียวกับความปลอดภัยอาหาร และสินค้าเกษตร ประชาชน
สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและสินคา้เกษตรได้ดว้ยตวัเองผ่านการสแกน QR Code, Barcode  
และ AR Code ที่อยู่บนถุงบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เพื่อดูข้อมูลแหล่งผลิต ข้อมูลแหล่งจำาหน่ายสินค้าที่ผ่านการ
รับรองความปลอดภัยอาหาร หรือ สินค้าตัว Q และนำาทางไปสู่ตลาดที่มีการวางจำาหน่ายสินค้าดังกล่าวด้วย

5. แอปพลิเคชัน BMTA ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการอำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่อง 
ของการตรวจสอบเส้นทางการเดินรถเมล์ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมี 
ความสามารถหลัก คือ การค้นหาสายรถเมล์ สามารถบอกได้ว่าสายไหนผ่านสถานที่สำาคัญใดบ้าง ดูเส้นทาง 
ที่รถเมล์วิ่งผ่านบนแผนที่ได้ แสดงข้อมูลรถเมล์ตามป้าย เป็นต้น
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ช่องทางที่ 3 ประชาชนรับบริการภาครัฐผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ  ตามจุดให้บริการ ได้แก่ Government Smart Box  
และ Government Smart Kiosk มีจุดติดตั้งให้บริการในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมแล้วถึง  
208,007 ครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชาชนได้รับจากบริการของ EGA

ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ หรือ  Government  Kiosk 
เป็นช่องทางสำาหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึง
บริการภาครฐั โดยใชเ้พียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการ 
เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของรัฐติดต้ังในพ้ืนท่ีสำาคัญ 11 จุด 
ในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยปัจจุบันมีบริการภาครัฐ 18 บริการ 
ใน 4 รปูแบบไดแ้ก่ การตรวจสอบขอ้มลู การตรวจสอบสทิธ์ิ  
การติดตามผลและการดู ข้อมูล พร้อมให้บริการบน  
Government Smart Kiosk อาทิเช่น

• ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล)  
ของกรมการปกครอง 

• ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป  
ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

• ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ)  
ของสำานักงานประกันสังคม

• ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ  
ของสำานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

• ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ  
ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคลในโรงพยาบาล 
ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Government Smart Box เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง 
ในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเป็นช่องทางเสริมให้แก่ประชาชน 
ในการติดตามข้อมูลภาครัฐ อาทิเช่น ข่าวประจำาวัน ข้อมูล
เศรษฐกิจ ข้อมูลการเกษตร ให้บริการใน 45 จุดบริการ  
ใน 20 จังหวัดท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สำานักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
จังหวัดเชียงรายและพะเยา ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิม
ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) ของกรมวิชาการ
เกษตร ตามจังหวัดต่างๆ 

7. ระบบแจง้ขอ้มูลข่าวสารภาครฐั หรอืทีเ่รยีกวา่ G - News “รบัทกุขอ้มลูข่าวสารภาครฐัไดอ้ย่างทนัการ ทนัที แมน่ยำา 
เชือ่ถือได้” G - News ถือเปน็แอปพลเิคชนัแจง้ขอ้มลูขา่วสาร ประชาสมัพันธ์และบรกิารภาครฐั จากหน่วยงานรฐั 
มากถึง 56 หน่วยงาน เช่น การประปานครหลวง สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฯ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกอ่าน
และรับข่าวสารตามความสนใจ

Smart Box

Smart Kiosk
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ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลเว�ลด� 
ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลพลาซา เวสต�เกต 
จังหวัดนนทบุร� 
ศูนย�การค�าธัญญาพาร�ค 
โรงพยาบาลราชว�ถี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลตำรวจ 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน)  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ศูนย�บร�การร�วมจังหวัดมหาสารคาม (One Stop Service)
ณ ห�างสรรพสินค�าบิ�กซี ซุปเปอร�เซ็นเตอร� 
ห�างสรรพสินค�าเซ็น

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา จำนวน 27 จ�ด 
กรมว�ชาการเกษตร เพ�่อนำร�องบร�การ ณ ศูนย�การเร�ยนรู�
การเพ��มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) ของ
กรมว�ชาการเกษตรที่จังหวัดต�างๆ

.

.

สถานที่ติดตั้ง Kiosk   
เคร�่องที่ 1   ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลเว�ลด� 
เคร�่องที่ 2   ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
เคร�่องที่ 3   โรงพยาบาลราชว�ถี 
เคร�่องที่ 4   ชั้น 19 อาคารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 
เคร�่องที่ 5    โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เคร�่องที่ 6    ศูนย�บร�การร�วมจังหวัดมหาสารคาม 
เคร�่องที่ 7   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เคร�่องที่ 8   ศูนย�การค�าเซ็นทรัลพลาซา เวสต�เกต นนทบุร�
เคร�่องที่ 9   โรงพยาบาลตำรวจ 
เคร�่องที่ 10  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
เคร�่องที่ 11  ศูนย�การค�าธัญญาพาร�ค    

สถานที่ติดตั้ง Smart Box 
1.  ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ� Smart  Box แก� กศน. จำนวน 27 เคร�อ่ง  
     เพ�่อติดตั้ง ณ ศูนย� กศน. ตำบล 27 แห�ง ณ จ.เชียงราย จ.พะเยา 
 2. ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ� Smart Box แก� กรมว�ชาการเกษตร 
     จำนวน 18 เคร�่อง เพ�่อนำร�องติดตั้ง ณ ศูนย�การเร�ยนรู�การเพ��ม
     ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) ของกรมว�ชาการเกษตร  
     ณ จังหวัด จ.แม�ฮ�องสอน จ.ลำปาง จ.พ�ษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.ชัยภูมิ      
     จ.มุกดาหาร จ.นครราชสีมา จ.มหาสารคาม จ.อุทัยธานี จ.ราชบุร� 
     จ.จันทบุร� จ.ระยอง จ.สุราษฎร�ธานี จ.กระบี่ จ.ชุมพร จ.สงขลา 
     จ.พัทลุง และ กรมว�ชาการเกษตร ส�วนกลาง กรุงเทพมหานคร
 

Government Kiosk
Government Smart Box
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EGA - to - Government

ในอดีตที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีแนวทางการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล หากจะกล่าวถึง
แนวทางการพัฒนาระบบ หรือ การโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีหน่วยงานภาครัฐจำาเป็นต้องใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นการ 
ใชบ้รกิารจากภาคเอกชน และระบบท่ีใชข้องแตล่ะหน่วยงาน 
ตา่งก็แยกสว่นกันอย่างชดัเจน การจะแก้ปัญหาของประเทศ 
หรือ การดูข้อมูลท่ีเป็นภาพรวมจากหลายหน่วยงาน 
เป็นเรือ่งท่ีไม่สามารถทำาได้ เน่ืองจากระบบตา่งๆ ไม่ไดอ้ยู่บน 
Platform เดียวกัน และ ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนั้น 
ยังไม่ได้มีการเชือ่มตอ่กัน จนสามารถดึงข้อมูลใหแ้สดงผล 
ออกมาเป็นภาพรวมได้ การท่ีรัฐบาลจะขับเคลื่อนหรือ 
แก้ปัญหาจึงเป็นไปได้ยาก และหากพิจารณาถึงความปลอดภัย 
ของข้อมูลด้วยแล้วย่ิงไม่สามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จ จึงยังมี 

ช่องว่างในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่นำาไปสู่การปรับ
เปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การปรบัเปลีย่นหนว่ยงานภาครฐัจากท่ีมกีารทำางาน
แบบเดิมให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล มีปัจจัยพ้ืนฐานหลายด้านที่ 
เข้ามาสนับสนุนให้มีการขับเคล่ือนและรองรับการปรับเปล่ียน 
เชน่ นโยบาย และ แผนพัฒนาประเทศในด้านตา่งๆ  สำานกังาน 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ท่ีมี
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ว่าจะต้องขับเคล่ือนเชื่อมโยงภาครัฐ 
สู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย จากเป้าหมาย 
ที่ต้องการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพ่ือไปสู่บริการให้แก่
ประชาชน จงึพัฒนาเปน็บรกิารตา่งๆ ทีใ่หห้นว่ยงานภาครฐั 
เข้ามาใช้บริการ 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 Sharing

Government Business Citizen

ศูนย�กลางบร�การภาครัฐสำหรับประชาชน

Gov Information Infrastructure

Digital Government Platform

ยุทธศาสตร�ที่ 2 Delivery ยุทธศาสตร�ที่ 3 Transformationยุทธศาสตร�ที่ 3 Transformation

G-SaaSEGA GIN 2.0

Digital Government
Capacity Building

Digital Government
Transformation

Digital Government ACT,
ICT Budget Consolidation

Website Standard
Digital Service Satanard

Digital Government
Innovation Center

Digital Government
Skills

ผู�บร�หารระดับสูง (CEO)
ผู�บร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

เจ�าหน�าที่ (IT Personal)
ผู�บร�หารหน�วยงานด�านนโยบาย IT

Shared Infrastructure

Policy and
Standard

Digital Government / Connected Government Blueprint

ว�สัยทัศน� : “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู�บร�การที่ดีแก�ประชาชนและสังคมไทย”
VISION : Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life

Common Infrastructure
Collaborative Service
Business Process Improvement

.

.

.

Citizen Centricity
Social Inclusion
Transparent & Open

.

.

.
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 EGA ได�มีการยกระดับบร�การมาตรฐาน (ISO/IEC27001: 2013) เพ�่อตอบสนอง
ความต�องการของหน�วยงานผ�านช�องทางการจัดการใช�งานในรูปแบบ VPN อย�างเต็ม
ประสิทธิภาพควบคู�กับการส�งเสร�มองค�ความรู� และสนับสนุนการให�บร�การเนื่องจาก
เหตุฉุกเฉินและภัยพ�บัติต�าง ๆ 

G - Cloud

 หน�วยงานภาครัฐใช�บร�การ G - Cloud รวมจำนวน 1,101 ระบบ 343 หน�วยงาน 
เพ��มข�้นจากป� 2558 จำนวน 351 ระบบ 71 หน�วยงาน

Government 
Information Network : GIN

ระบบบร�หารการเง�นการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) 

ระบบงานบร�หารยุทธศาสตร�
ขององค�กร ภาครัฐ (GSMS)

ระบบ National 
Single Window (NSW)  

ระบบที่ใช�งานร�วมกัน
บนเคร�อข�าย GIN

 หน�วยงานภาครัฐที่ใช�บร�การ GIN รวมจำนวน 3,816 หน�วยงาน หร�อเพ��มข�้น จำนวน 464 หน�วยงาน 
เช�น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข 
 กรมการข�าว สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รับการถ�ายทอดความรู�ด�านการบร�หารจัดการเกี่ยวกับเคร�อข�าย GIN

Government Shared Infrastructure
1. บรกิารเครอืขา่ยส่ือสารเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐั (Government Information Network: GIN) คอื การให้บรกิาร

เครอืข่ายสารสนเทศแก่หนว่ยงานภาครฐัในลกัษณะบรูณาการเปน็ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทีเ่ชือ่มตอ่กระทรวง
จนถึงระดบักรมและหนว่ยงานราชการส่วนภูมิภาค ท่ีรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบทัง้ระบบงานภายในและ
การบริการประชาชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐ โดยมีการบริหารจัดการ 
อย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังบริการกลางต่างๆ ของงานภาครัฐให้เกิดการใช้งานเครือข่าย GIN  
อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความซ้ำาซ้อนในเชิงงบประมาณของประเทศ

2. บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (G - Cloud) คือ บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะคลาวด์คอมพิวติ้ง  
(Cloud Computing) ท่ีมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้เสมือน 
อยู่ในหน่วยงานเอง และมีการใช้งานระหว่างกันได้โดยไม่มีข้อจำากัดเชิงพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังบริการในแบบ  
Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS) 
หนว่ยงานภาครฐัจะสามารถลดระยะเวลาในการจดัซือ้จดัจา้งและสามารถจดัการงบประมาณไดอ้ย่างเหมาะสม 
รวมท้ังช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของบุคลากรภาครัฐให้สามารถทำางานได้สะดวก คล่องตัว และ
สามารถมอบการให้บริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน
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คอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนตลอด  
24 ช่ัวโมง โดยใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Sensor) ติดต้ัง 
ท่ีหน่วยงานภาครัฐ ทำาหน้าท่ีในการคัดกรอง ประมวลผล  
เข้ารหัสข้อมูล และส่งเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจัย เส่ียงของ
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเช่ือมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) มายัง EGA เพ่ือประมวลผล 
ของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและแจ้งเตือนให้ 
ผู้ดูแลระบบทราบได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดการโจมตี
ข้ึนกับเครือข่ายและระบบของหน่วยงานภาครัฐ

หน�วยงานภาครัฐ
24 หน�วยงาน

ศูนย�ประสานงาน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ

ตรวจสอบช�องโหว�

4. บริการระบบสารบรรณ (e - Saraban) คือ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสนับสนุนการรับส่งข้อมูลและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเน่ือง มีการจัดการ 
เพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการยกระดับ 
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือความสะดวกและใช้งานง่าย

หน�วยงานภาครัฐ
33 หน�วยงานระดับกรม

e - Saraban

หนังสือราชการ 
793,877 ฉบับ

*รอบเดือนกันยายน 2559

5. บรกิารหมายเลขโทรศพัท์สำาหรบัการส่งขอ้ความ 
(SMS) คอื บรกิารสง่ขอ้ความ (SMS) ผา่นเวบ็ไซต ์
เพ่ือการประชาสมัพันธ์หรอืติดต่อสือ่สารภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการแจ้งข่าวให้แก่ประชาชน

หน�วยงานภาครัฐที่ใช�บร�การ SMS 
37 หน�วยงาน

มีการสร�าง Template สำเร็จรูป 
สำหรับสร�างเว็บไซต�ภาครัฐ และดำเนินการ

ว�เคราะห�และพัฒนาธุรกิจบร�การ

6. บริการสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ภาครัฐ  
(Website as a Service) คอื เปน็การสรา้งเว็บไซต ์
สำาเร็จรูปสำาหรับเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 

หน�วยงานภาครัฐที่ใช�บร�การ SMS 
37 หน�วยงาน

มีการสร�าง Template สำเร็จรูป 
สำหรับสร�างเว็บไซต�ภาครัฐ และดำเนินการ

ว�เคราะห�และพัฒนาธุรกิจบร�การ

3. ศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ภาครฐั (G - CERT) คอื บรกิารเฝา้ระวังดา้นความมัน่คง 
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ 
บริการตรวจสอบภัยคุกคาม บริการแจ้งเตือนเม่ือเกิด 
เหตุภัยคุกคามและการให้คำาปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือดำาเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
G - CERT มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญทางด้านการวิเคราะห์ 
ภัยคุกคามทางสารสนเทศด้านการโจมตีในรูปแบบต่างๆ  
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7. บรกิารระบบ Storage as a Service คือ การให้บรกิารพ้ืนทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวด์ท่ีสามารถเขา้ถึงไดท้กุท่ีทุกเวลา 
โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่น

Storage as a Service

G - Chat

คณะรัฐมนตร� 19 ท�าน

ปลัดกระทรวง
หร�อเทียบเท�า 39 ท�าน

หน�วยงานภาครัฐ
181 หน�วยงาน

8. บรกิารระบบตดิตอ่ส่ือสารออนไลน ์(G - Chat) คอืสำาหรับใชเ้ปน็ระบบตดิตอ่ส่ือสารแบบออนไลน ์สำาหรับหนว่ยงาน 
ภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

Storage as a Service

G - Chat

คณะรัฐมนตร� 19 ท�าน

ปลัดกระทรวง
หร�อเทียบเท�า 39 ท�าน

หน�วยงานภาครัฐ
181 หน�วยงาน

9. บรกิารระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์กลางเพือ่การส่ือสารของหน่วยงานภาครฐั (MailGoThai) คอื ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ เน้นยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างความ น่าเชื่อถือ และ 
ความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้สิทธิเฉพาะข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน ภาครัฐเท่าน้ัน  
โดยหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณดำาเนินการเอง

MailGoThai

10GB 25MB

35,285 
บัญชีรายชื่อ

VIRUS 
SPAM MAIL

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT

GIN Conference

6,267 
สิทธิการใช�งาน

หน�วยงานภาครัฐ
175 หน�วยงาน

 EGA ยังได�สร�างความร�วมมือกับหน�วยงานพันธมิตรทางยุทธศาสตร�โดยใช�กลไกงบประมาณ
และตัวชี้วัด IT ภาครัฐเป�นเคร�่องมือในการผลักดันให�เกิดการบูรณาการ สร�างคุณสมบัติ (Feature) 
ให�มีความเหมาะสมกับผู�ใช�งานสมัยใหม� นอกจากนี้ยังได�ดำเนินปรับเปลี่ยนไปใช�ระบบบร�หารจัดการ
แบบ Commercial ซึ่งช�วยพัฒนามาตรฐาน รูปแบบบร�การและแก�ไขข�อบกพร�องต�างๆ รวมทั้ง เพ��ม
ประสิทธิภาพของฟ�งก�ชั่นการทำงานให�มีคุณสมบัติการใช�งานให�สอดรับกับ Platform ต�างๆ ได�มากยิ�งข�้น
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Digital Government Service Hub
1. บริการระบบ Single Sign-On คือ ระบบการยืนยันตัวบุคคล หรือที่เรียกว่าเป็น “ระบบการพิสูจน์ตัวตน  

(Authentication Service) ทีร่องรบัการใหผู้ใ้ช้งานลงชือ่เข้าใชง้านระบบ (Login) คร้ังเดยีว แล้ว สามารถเข้าใชง้าน 
ระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำาอีก

2. บริการระบบ e-CMS version 2.0 On Cloud คือ โครงการที่ดำาเนินการสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการเปลี่ยน
ขอ้มลูระหว่างระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยงานภาครฐั เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานของรฐัใช ้เปน็มาตรฐาน
ร่วมกัน ทำาให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้

10. บริการระบบ GIN Conference คือ ระบบประชุม
ทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐซึ่งรองรับการใช้งาน
มัลติมีเดีย

MailGoThai

10GB 25MB

35,285 
บัญชีรายชื่อ

VIRUS 
SPAM MAIL

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT

GIN Conference

6,267 
สิทธิการใช�งาน

หน�วยงานภาครัฐ
175 หน�วยงาน

 EGA ยังได�สร�างความร�วมมือกับหน�วยงานพันธมิตรทางยุทธศาสตร�โดยใช�กลไกงบประมาณ
และตัวชี้วัด IT ภาครัฐเป�นเคร�่องมือในการผลักดันให�เกิดการบูรณาการ สร�างคุณสมบัติ (Feature) 
ให�มีความเหมาะสมกับผู�ใช�งานสมัยใหม� นอกจากนี้ยังได�ดำเนินปรับเปลี่ยนไปใช�ระบบบร�หารจัดการ
แบบ Commercial ซึ่งช�วยพัฒนามาตรฐาน รูปแบบบร�การและแก�ไขข�อบกพร�องต�างๆ รวมทั้ง เพ��ม
ประสิทธิภาพของฟ�งก�ชั่นการทำงานให�มีคุณสมบัติการใช�งานให�สอดรับกับ Platform ต�างๆ ได�มากยิ�งข�้น

e - CMS

e - CMS 
Version 2.0

E - CMS หน�วยงาน A

E - CMS หน�วยงาน B

E - CMS หน�วยงาน C

ระบบ Monitoring

หนังสือราชการ

G - Cloud EGA 

EGA GIN

ตอบกลับการรับ
หนังสือราชการ

รายงานการรับ-ส�งหนังสือ
ระหว�างหน�วยงาน

ระบบ moniter ตรวจสอบ
การรับส�งหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
หน�วยงาน A

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
หน�วยงาน B

หนังสือราชการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� 
มาตรฐานการเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณฯ 

ตามมาตรฐาน TH e - GIF

หน�วยงานภาครัฐมีการ
เชื่อมโยงข�อมูล
461 หน�วยงาน

	 หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกผ่านระบบ	 openid.egov.go.th	 เพื่อใช้บริการระบบ	Single	 
Sign-On	จำานวน	23	หน่วยงาน	38	ระบบ	 เช่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรมปศุสัตว์	 กรมสรรพากร	 และ 
การประปานครหลวง	เป็นต้น
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3. บริการระบบ Government API คือ สนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ Strategic Partners เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำาคัญต่างๆ เข้าด้วยกัน

4. การให้บริการศนูย์กลางขอ้มูลภาครฐั (Open Government Data) คอื การสร้างศนูย์กลางข้อมูลเปดิภาครัฐ (Open 
Government Data) ภายใต้เว็บไซต์ data.go.th สำาหรับให้ผู้ใช้บริการทั้ง ประชาชน ผู้สนใจ รวมถึงหน่วยงาน
ของรฐั สามารถเขา้ถึงขอ้มลูของภาครฐัไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ และเปดิโอกาสใหน้กัพัฒนาแอปพลเิคชนัสามารถ
นำาข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้สร้างนวัตกรรมได้

ระบบบร�การรับคำร�องขอติดตั้งประปาใหม�
 ของการประปานครหลวง
ระบบติดตามเร�่องร�องคัดค�านการเลือกตั้ง 
 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางที่เกี่ยวข�องในการทำนิติกรรมกับ อย. 
 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ระบบให�ความเห็นชอบ (บุคคลในตลาดหุ�น) 
 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.)
ระบบบร�การ Fisheries Single Window 
 ของกรมประมง
ระบบสารสนเทศการแพทย�ฉุกเฉิน 
 ของสถาบันการแพทย�ฉุกเฉิน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร� 
 ของศาลาว�าการเมืองพัทยา
ระบบตรวจสอบข�อมูลไว�สืบพยาน 
 ของสำนักงานตรวจเง�นแผ�นดิน
ระบบการทำสัญญา 
 ของการเคหะแห�งชาติ
ระบบ Smart Job Mobile Application (ระบบบร�การจัดหางานเพ�่อคนไทย) 
 ของกรมจัดหางาน
ระบบข�้นทะเบียนผู�ประกันตน 
 ของกรมจัดหางาน
ระบบรับเร�่องร�องทุกข� สคบ. 
 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บร�โภค

 หน�วยงานภาครัฐใช�งานโครงสร�างพ�น้ฐานด�านข�อมูลของ EGA ครอบคลุมถึงระบบ e - Service ทำการเช่ือมโยง
ข�อมูลสมาชิกผ�านระบบ openid.egov.go.th โดยมี  
 ระบบของหน�วยงานภาครัฐมีการเช่ือมโยงข�อมูลแล�ว จำนวน 2 API 13 ระบบ 12 หน�วยงาน ดังน้ี

API เชื่อมโยงทะเบียนราษฎร�

ระบบแลกเปลี่ยนข�อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)
 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (DXC)

5. การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมให้สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นการ
ศึกษาวิจัยการวางโครงสร้างรากฐานเพื่อการต่อยอด และพัฒนาข้อมูลขนาด ใหญ่ (Big Data) สู่การบูรณาการ

	EGA	ผลกัดนัให้หน่วยงานภาครฐัเผยแพรช่ดุขอ้มูลบนเวบ็ไซต์	data.go.th	จำานวน	790	ชดุขอ้มลู	และจดักิจกรรมส่งเสรมิ
ให้นักพัฒนานำาชุดข้อมูลไปสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันต่าง	ๆ	คือ	กิจกรรม	Open	Government	Data	Hackathon	โดยมี
ความร่วมมือจากทั้งในและต่างประเทศ	และ	การสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูล	(Data	Community	Engagement)	ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิด
รายการชุดข้อมูลที่มีผู้	ต้องการใช้งานอย่างแท้จริง	(Demand	Side)	ประกอบด้วยชุดข้อมูล	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านความโปร่งใส
ภาครัฐ			ด้านการเกษตร	ด้านการพัฒนาเมืองและขนส่ง	และด้านการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ	

	 EGA	 และ	 กรมทางหลวง	 ร่วมมือกันนำาข้อมูลจากจุดสำารวจปริมาณจราจรชนิดติดต้ังถาวร	 (Microwave	Radar)	 
ไปวิเคราะห์	 สำาหรับประกอบการวางแผนบริหารจัดการการจราจร	 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา	พร้อมกับการคาดการณ์การเดินทางสำาหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์	2559
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EGA ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้และบริหารจัดการระบบการให้บริการ
แก่หน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าการให้บริการของ EGA ได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐน้ัน มีท้ัง 
ในส่วนของ Shared Infrastructure และ Government Service Hub

ประโยชน์ท่ีหน่วยงานภาครัฐได้รับจากบริการของ EGA  
ได้แก่

1. ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหา 
โครงการสร้างพื้นฐาน และ บริการพื้นฐานที่
จำาเป็นในการดำาเนินงาน

2. รัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณของ
ประเทศดา้น ICT ได้อย่างถกูตอ้งแมน่ยำามากย่ิงข้ึน

3. สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐได้สะดวก และเกิดประโยชน์ต่อการทำางาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ และ ประชาชนผู้รับบริการ 

4. เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลว่าจะไม่ม ี
การรั่วไหลไปต่างประเทศ

5. เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำางาน
ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร�ที่ 1 Sharing

Government Business Citizen

ศูนย�กลางบร�การภาครัฐสำหรับประชาชน

Gov Information Infrastructure

Digital Government Platform

ยุทธศาสตร�ที่ 2 Delivery ยุทธศาสตร�ที่ 3 Transformationยุทธศาสตร�ที่ 3 Transformation

G-SaaSEGA GIN 2.0

Digital Government
Capacity Building

Digital Government
Transformation

Digital Government ACT,
ICT Budget Consolidation

Website Standard
Digital Service Satanard

Digital Government
Innovation Center

Digital Government
Skills

ผู�บร�หารระดับสูง (CEO)
ผู�บร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

เจ�าหน�าที่ (IT Personal)
ผู�บร�หารหน�วยงานด�านนโยบาย IT

Shared Infrastructure

Policy and
Standard

Digital Government / Connected Government Blueprint

ว�สัยทัศน� : “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู�บร�การที่ดีแก�ประชาชนและสังคมไทย”
VISION : Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life

Common Infrastructure
Collaborative Service
Business Process Improvement

.

.

.

Citizen Centricity
Social Inclusion
Transparent & Open

.

.

.

สิ่งที่ EGA ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐนอกจาก
ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การดำาเนินงานด้านการพัฒนา
บุคลากรเป็นส่วนสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ EGA เร่งผลักดัน
ให้บคุลากรภาครัฐได้รับองคค์วามรู้ทีเ่หมาะสมกับตำาแหน่ง 
ความรับผิดชอบ และการทำางานในองค์กรของตนเอง 

สถาบนัพัฒนาบคุลากรดา้นดจิทิลัภาครฐั (Thailand 
Digital Government Academy หรือ TDGA) ได้มีพิธีเปิด 
อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยมี  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
ในพิธี ซึ่งสถาบันดังกล่าวมีหน่วยงานและองค์กรท่ีร่วม 
ขับเคล่ือนหลกั ไดแ้ก่ สำานักงานข้าราชการพลเรอืน สำานกังาน 
คณะกรรมการดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
หรือ EGA โดยจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลสำาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และ
สนับสนนุแนวทางการปรบัเปลีย่นภาครฐัเปน็รฐับาลดจิทัิล 
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 และ 5 รายละเอียดดังนี้ 
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ว�สัยทัศน�ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ดิจ�ทัลภาครัฐ

เป�นศูนย�กลางการพัฒนาทักษะด�านดิจ�ทัล
สำหรับข�าราชการและบุคลากรดิจ�ทัลภาครัฐของประเทศไทย

“
”

(Digital Government Leadership Capability)

พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งในระดับบร�หารและ
    เจ�าหน�าที่ให�สามารถนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาพัฒนา
    องค�กรสู�รัฐบาลดิจ�ทัล
2. ส�งเสร�มการสร�างนวัตกรรม เพ�่อสนับสนุน
    การให�บร�การประชาชนในรูปแบบใหม�
3. สร�างเคร�อข�ายความร�วมมือทางว�ชาการทั้งภาครัฐ
    และภาคเอกชนในการพัฒนาองค�ความรู�และนำ
    เทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�ในการพัฒนาการให�บร�การ
    ประชาชน 

เป�าหมาย
1. เป�นศูนย�กลางการพัฒนาผู�นำบุคลากรดิจ�ทัลภาครัฐ
    ของประเทศไทย (Digital Government Leadership 
    Capability)
2. เป�นผู�นำทางด�านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
    เพ�่อรองรับการก�าวสู�รัฐบาลดิจ�ทัลในประเทศไทย
    กลุ�มเป�าหมาย CLMV

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล กำาหนดแผนงานหลักไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. จัดให้มีการบริการอัจฉริยะ (Smart Service)  
ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน 
หรือผู้ใช้บริการ (Citizen driven) 

2. ปรับเปล่ียนการทำางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 

3. สนับสนุนให้มกีารเปดิเผยขอ้มลูท่ีเปน็ประโยชน ์
(Open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
กระบวนการทำางานของรัฐ เพื่อนำาไปสู่การเป็น
ดิจิทัลไทยแลนด์ 

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ  
เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรือบริการ 
รูปแบบใหม่ท่ีเป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนากำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กำาหนดแผนงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนารฐับาลดิจทัิลในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกับการพัฒนา
กำาลังคน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ บุคลากร 
ในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ให้มี 
ความสามารถ สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะนำาไปสู่ 
การสร้างคุณค่าสินค้า และบริการได้เท่าทัน 
ความต้องการของผู้รับประโยชน์ 

2. การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
ท่ีรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากร 
ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

3. การพัฒนา ผู้บริหารระดับสูงของรัฐ ให้มีความเข้าใจ 
และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การนำาเทคโนโลยี 
ดิจิทัลไปพัฒนา ภารกิจขององค์กรท่ีสอดคล้องกับ 
สถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจน
สามารถสรา้งคณุคา่จากขอ้มลู ขององคก์รและ
เชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรฐั เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

1

2

3

4

1

2

3
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สำาหรับในปีท่ีผ่านมาสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล 
ภาครัฐ มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วจำานวน 1,600 คน ซึ่งเป็น 
บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรต่างๆ นอกจากน้ีได้มี 
การพัฒนาเครื่องมือระบบ Self Learning System  
สำาหรับการพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน ICT บนเว็บไซต์ 
http://e-learning.ega.or.th เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน
ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จำานวน 4 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบการเรยีนรู ้IPv6 Management 
for Executive ระบบการเรยีนรู ้IPv6 Workshop for Officers 

ระบบการเรียนรู้ Government Cloud Services และ
ระบบการเรียนรู้ Cloud Computing นอกจากน้ียังอยู่
ระหว่างการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Object) 
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดทำาฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐเพื่อใช้ในงานบริการของ EGA บนระบบ Customer 
Relationship Management (CRM) และในปีต่อไป
สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐก็จะยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาหลักสูตรท่ีดีย่ิงขึ้น ช่องทางท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่จะรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแบ�งเป�น 5 มิติการเร�ยนรู� 7 กลุ�มทักษะ โดยมีเป�าหมายจำนวน 6 กลุ�ม ซึ่งหลักสูตรทั้งหมด
จะนำมาสู�การออกแบบสำหรับบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ เพ�่อก�าวไปสู�การเป�น Digital Thailand ต�อไป 

เป�าหมาย

ผู�บร�หารระดับสูง 
(Executive)

1 2

ผู�อำนวยการกอง 
(Management)

ผู�ทำงานด�านนโยบาย
และงานว�ชา 
(Academic)

3

ผู�ทำงานด�านบร�การ 
(Service)

4
ผู�ปฏิบัติงานเฉพาะ

ด�านโทคโนโลยีดิจ�ทัล 
(Technology 
Specialist) 

5

ผู�ปฏิบัติงานอื่น  
(Others)  

6

มิติที่ 1 รู�เท�าทันและใช�เทคโนโลยีเป�น 

ประกอบด�วย 1 กลุ�มทักษะ ได�แก� กลุ�มทักษะ
ด�านความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล 

(Digital Literacy Skill Set) 

มิติที่ 4 ใช�ดิจ�ทัลเพ�่อการวางแผน 
บร�หารจัดการ และนำองค�กร 

ประกอบด�วย 2 กลุ�มทักษะ ได�แก� 
กลุ�มทักษะด�านการจัดการโครงการและ

การบร�หารกลยุทธ� (Project and Strategic 
Management Skill Set) และ กลุ�มทักษะ

ด�านผู�นำดิจ�ทัล (Digital Leadership Skill Set) 

มิติที่ 2 เข�าใจนโยบาย กฎหมาย มาตรฐาน 

ประกอบด�วย 1 กลุ�มทักษะ ได�แก� กลุ�มทักษะ
ด�านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด�านดิจ�ทัล 
(Digital Governance, Standard and 

Compliance Skill Set) 

มิติที่ 3 ใช�ดิจ�ทัลเพ�่อการประยุกต�และพัฒนา 

ประกอบด�วย 2 กลุ�มทักษะ ได�แก� กลุ�มทักษะ
ด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัลยกระดับศักยภาพองค�กร 

(Digital Technology Skill Set) 
และกลุ�มทักษะด�านการออกแบบกระบวนการ

และการให�บร�การด�วยระบบดิจ�ทัลเพ�่อการพัฒนา
คุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and 

Service Design Skill Set)

มิติที่ 5 ใช�ดิจ�ทัลเพ�่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงและสร�างสรรค� 

ประกอบด�วย 1 กลุ�มทักษะ ได�แก� 
กลุ�มทักษะด�านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ด�านดิจ�ทัล (Digital Transformation Set) 
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EGA - to - Business

ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ 
มิติใหม่ การติดต่อราชการ ณ จุดเดียวแบบครบวงจร  

ผ่านเว็บไซต์ Biz.govchannel.go.th  

การเริ่มต้นประกอบธุรกิจสำาหรับนักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
หลายแห่ง มีการดำาเนินการหลายข้ันตอน และใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าจะดำาเนินการจัดตั้งธุรกิจได้สำาเร็จ คงจะดี 
หากมีตวัชว่ยสำาหรบันักธุรกิจ หรอื ผู้ประกอบการรุน่ใหม่ใหส้ามารถเริม่ตน้ดำาเนินธุรกิจ ได้อย่างรวดเรว็ และ ลดข้ันตอน
การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในเวลาที่จำากัด  

ผูป้ระกอบการท่ีกำาลงัเริม่ตน้ธุรกิจจำาเปน็ต้องตดิตอ่กับหน่วยงานราชการเพ่ือขอดำาเนินการในเร่ืองตา่งๆ ตัวอย่างเชน่ 
นักลงทุนที่จะเปิดโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง ตามภาพนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

1. จดทะเบียนธุรกิจ
2. ข�้นทะเบียนพาณิชย�

สำนักงานประกันสังคม

3. ข�้นทะเบียนนายจ�าง
4. ข�้นทะเบียนผู�ประกันตน

กรมสรรพากร

5. จดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ��ม

การประปานครหลวง

6. ขอติดตั้งประปา

การไฟฟ�านครหลวง

7. ขอใช�ไฟฟ�า

กรุงเทพมหานครและกรมโยธาธิการและผังเมือง

8. ขออนุญาตก�อสร�างอาคาร
9. ขอเชื่อมท�อระบายน้ำ
10. ขอเลขที่บ�าน

บีโอไอ

11. ขอรับการส�งเสร�มการลงทุน

กรมประมง

12. ขออนุญาตประกอบอาชีพการประมง
13. จดทะเบียนผู�ประกอบการประมง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

14. ขอพ�จารณารายงานการว�เคราะห�
       ผลกระทบต�อสิงแวดล�อม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15. ขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร
16. อนุญาตผลิตภัณฑ�

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมจังหวัด

17. ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

Biz Portal
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นักธุรกิจท่ีจะเปิดโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งจะต้อง
ติดต่อกับหน่วยงานราชการ 11 หน่วยงาน และจะต้องย่ืนคำาขอ 
ตามกระบวนงานของแต่ละหน่วยงานถึง 17 กระบวนงาน 
กว่าจะเร่ิมดำาเนินการโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งได้ ซ่ึงทำาให้
เสียเวลาและมีความยุ่งยากในการดำาเนินงาน ทำาให้เกิด 
เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการมาถึงหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานในเร่ืองดังกล่าว 

1. ทำไมต�องติดต�อหลายหน�วยงาน
    เพ�่อประกอบธุรกิจ ?

2. ทำไมติดตามสถานะยากเเละไม�รู�
     ว�าจะอนุมติเสร็จเมื่อไหร�ดูแล�ว
     ไม�โปร�งใส ?

3. ทำไมขอเอกสาร/ข�อมูลเยอะ ทั้งที่
    เป�นเอกสารที่ภาครัฐมีอยู�แล�ว เช�น     
    หนังสือรับรองนิติบุคคล ฯลฯ ?

จากปัญหาที่เกิดขึ้นหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ละเลย และพยายามหาแนวทางการดำาเนินงานท่ีจะช่วยลดข้ันตอนลง 
ในการช่วยอำานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ โดยนำาเทคโนโลยีเขา้มาชว่ยใหก้ารดำาเนนิการตา่งๆ งา่ยขึน้ ประกอบกับ  
United Nation (UN) ได้มีการจัดอันดับความยากง่ายในการดำาเนินธุรกิจที่มีอยู่ด้วยกัน 10 ด้าน ประกอบด้วย 

 การดำาเนินงานท้ัง 10 ด้านเป็นการประเมินเพ่ือ 
จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งคะแนน 
ดงักลา่วจะเปน็สว่นหนึง่ใหผู้ป้ระกอบการนำาไปใชป้ระกอบ
การพิจารณาลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ  
ซึ่งในส่วนของการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) 
EGA  จงึไดด้ำาเนนิการพัฒนาระบบศูนย์กลางบรกิารภาครฐั  
เพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal) โดยร่วมมือกับ สำานักงาน 
ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำานักงานประกันสังคม  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมสรรพากร 
ในการพัฒนาระบบกลางในการติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจ  

ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักในการอำานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้เริ่มต้นธุรกิจในการหาข้อมูล และขออนุญาตออนไลน์ 
ได้ภายในท่ีเดียว โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการย่ืนเอกสาร 
ซ้ำาซ้อน ลดการขอเอกสาร/หลักฐานท่ีออกโดยราชการ 
และ ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐ 
ได้จากจุดเดียว และใช้ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูลและ
เอกสารระหว่างหน่วยงาน เมื่อเทียบระหว่างการย่ืนขอ 
แบบเดมิกับการย่ืนขอผา่นเว็บไซต ์Biz.govchannel.go.th 
ผู้ประกอบการสามารถลดจำานวนข้อมูลที่ต้องกรอกได้กว่า 
50%  

การเริ่มต้นธุรกิจ

การคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน

การขอไฟฟ้า การขออนุญาต 
ก่อสร้าง

การจดทะเบียน 
ทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ

การชำาระภาษี การค้าระหว่าง 
ประเทศ

การบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลง

การแก้ปัญหา 
การล้มละลาย

ระบบศูนย์กลางการติดต่อราชการเพื่อทำาธุรกิจ	(Doing	Business	Portal)

กลุ�มงานบร�การ สิ�งที่ต�องเตร�ยม จำนวน จำนวน % เปลี่ยนแปลง
ประสบการณ�เดิม ประสบการณ�ใหม�

แบบฟอร�ม

จำนวนข�อมูล

เอกสารประกอบ

แบบฟอร�ม

จำนวนข�อมูล

เอกสารประกอบ

แบบฟอร�ม

จำนวนข�อมูล

เอกสารประกอบ

6

262

20

16

1,008

47

5

320

18

1

125

18

4

664

28

1

130

88

83%

52%

10%

75%

34%

40%

80%

60%

56%

เร��มต�นธุรกิจ
เช�น ข�้นทะเบียนนายจ�าง 
ลูกจ�าง และจดทะเบียน VAT

ก�อสร�าง
เช�น ขออนุญาตก�อสร�าง
โรงงานจำพวกที่ 3

สาธารณูปโภค
เช�น ขอใช�ไฟฟ�า น้ำประปา
โทรศัพท� และเลขที่บ�าน

Biz
Portal

39
รายงานประจำาปี 2559

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)



  

สำาหรับ EGA ได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน ดังนี้

จากนี้ไปการเริ่มต้นธุรกิจจะเป็นเรื่องง่าย และ ใช้เวลาน้อยลง เป็นมิติการให้บริการของภาครัฐยุคใหม่ ท่ีอำานวย 
ความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบยืนยันตัวบุคคล

ระบบยื่นคำขอ
ข�้นทะเบียนนายจ�าง

เชื่อมโยงระบบออนไลน�
การลงทะเบียนครั้งเดียว

(Single Sign-On)

ระบบสำหรับ
ผู�ประกอบการ

ระบบยื่นขอไฟฟ�า

ระบบยื่นขอน้ำประปา

ระบบยื่นขอติดตั้ง
โทรศัพท�

ระบบสำหรับ
ยื่นขอสิ�งอำนวย

ความสะดวก

และเร็วๆนี้เตร�ยมพบกับระบบใหม�ที่จะช�วยให�การเร��มต�นธุรกิจง�ายข�้น

ระบบคำขอแบบ Single Form
ที่จะบูรณาการทุกคำขอของผู�ประกอบการให�ง�ายข�้น ภายใต�การดำเนินการเพ�ยงครั้งเดียว

สิ�งที่ผู�ประกอบการจะได�รับจากการพัฒนาระบบภายใต�ความร�วมมือของหน�วยงานภาครัฐ คือ

ผู�ประกอบการ

1. ติดต�อราชการได�แบบเบ็ดเสร็จ
    ครบวงจร ณ จ�ดเดียว ไม�ต�องว��งท่ัวเมือง

2. ระบบกรอกข�อมูลท่ีภาครัฐมีอยู�แล�ว
    ให�โดยอัตโนมัติ สะดวก ไม�ผิดพลาด

3. ส�งเอกสารประกอบเพ�ยงชุดเดียว
แล�วหน�วยงานแชร�กัน ไม�ขอซ้ำ

4. ติดตามผลการพ�จิารณาได�ตลอด 24 ช่ัวโมง 
     โปร�งใสตรวจสอบได� ไม�มีการดึงเร�อ่ง

5. ใบอนุญาตดิจ�ทัลมีผลทางกฏหมาย
    เหมือนเอกสารกระดาษ น้ำท�วมไม�หาย
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ต่อมาในการประชุมคณะกรรมาธิการขับเคล่ือน 
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  
พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัลและเห็นชอบในหลักการตาม 
รายงานท่ีคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจกระแสใหมน่ำาเสนอ โดยขอใหเ้พ่ิมเน้ือหาบางสว่น 
ให้สมบรูณ์ ก่อนจะเสนอใหส้ภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
(สปท.) พิจารณาต่อไป และในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
รายงานนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของ สปท. โดยท่ีประชุมมี
มติเห็นชอบรายงานและมีการนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
ประสานงาน 3 ฝา่ย (คณะรฐัมนตร ีสภาปฏิรปูประเทศ และ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
โดยมีผู้แทน EGA เข้าร่วมประชุมด้วยโดยในที่ประชุม
คณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย มีมติเห็นชอบรายงานฯ  
โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไปศึกษา
แนวทางการจัดทำากฎหมายรัฐบาลดิจิทัลน้ี และได้ให้ 
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำากฎหมายไว้ 3 แนวทาง คือ 
(1) ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการดำาเนินงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ในขณะน้ัน) กำาลัง
พิจารณาจัดทำาอยู่ (2) จัดทำาเป็นกฎหมายลำาดับรองใน

1.1 การจัดทำาแผนแมบ่ทการพฒันารฐับาลดจิิทัล  
(Digital Government Development Plan) ดำาเนินงาน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
ส่ือออนไลน์ท่ี https://www.eventbrite.com/e/2016-inter-
national-open-data-day-and-barcamp-bangkok-open-
data-tickets-2153965970 

1.2 การจัดทำาพระราชบัญญัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Acts) การดำาเนินงานท่ีผ่านมา มีการ 
จัดทำาหลักการร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government Act) เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการขับเคล่ือน
การปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคล่ือน 
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงในการประชุมคณะ 
อนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่น้ี 
ผู้แทน EGA ได้ช่วยสนับสนุนข้อมูลและจัดทำารายงานการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
เพ่ือผลักดัน Open and Connected Government และใน 
รายงานฉบับน้ีก็มีการกล่าวถึงการผลักดันให้มีการตรา 
พระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล และหลักการสำาคัญของ
กฎหมายฉบับน้ี  

การดำาเนินงานของ EGA ตามท่ีได้เสนอไปแล้วทั้งในส่วนของ EGA-to-Citizen, EGA-to-Government และ  
EGA-to-Business นอกจากนี้ยังมีการดำาเนินงานอีกส่วนหนึ่งที่ EGA ได้เร่งขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการส่งต่อบริการไปยัง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ คือ การมุ่งศึกษาวิจัย การขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย และมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจ
ท่ีสำาคัญที่ต้องเร่งพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนการดำาเนินงานที่เก่ียวข้องกับภาคส่วนต่างๆ 
อีกด้วย การดำาเนินงานที่สำาคัญมีดังนี้ 

1. การจัดทำาแนวทาง มาตรฐาน และ ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Policy, Guideline and 
Standards)  ประกอบด้วยการดำาเนินงาน ดังต่อไปนี้
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กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง เช่น กำาหนดเป็นระเบียบสำานัก
นายกรฐัมนตร ีเปน็ต้น (3) จดัทำาเปน็พระราชบญัญตัว่ิาดว้ย 
รัฐบาลดิจิทัล  

อย่างไรก็ดี จากการประชุมล่าสุดเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาร่วมกับผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดน้ำาเสนอว่า จากข้อมลูทีไ่ด้รบัเก่ียวกับเหตุผลความจำาเปน็
ในการจดัทำากฎหมายฉบบันีน้ัน้ ในเบือ้งตน้เหน็ว่า อาจจดัทำา 
กฎหมายน้ีในรูปแบบระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีไปก่อนได้ 
ท้ังน้ี ท่ีประชุมเห็นว่าเพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอย่าง
รอบคอบถ่ีถ้วนย่ิงขึ้น หากจะมีการจัดประชุมคร้ังถัดไป  
เห็นควรให้ EGA เตรียมข้อมูลเพ่ือนำาเสนอสภาพปัญหา
และอปุสรรคในการผลกัดันรฐับาลดจิทัิล โดยเฉพาะปญัหา
และอุปสรรคในการบูรณาการข้อมูลและการเชื่อมโยงการ
ดำาเนินงานของรัฐ เพ่ือให้ท่ีประชุมเข้าใจข้อเท็จจริงของ
สภาพปัญหาที่ตรงกัน 

1.3 การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research)  
ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559 - 2561) ระยะที่ 1 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก 
ท่ีประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เมือ่วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
พร้อมทั้งจัดทำาข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาล 
ดิจิทัลของคณะอนุกรรมการ เศรษฐกิจกระแสใหม่ ภายใต้ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เร่ือง Connected and  
Open Government สรุปผลการศึกษาแนวทางการจัดทำา  
e-Government Act รายงานผลการสำารวจระดับ 
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน 
ภาครัฐ (ระดับกรม) รายงานผลการสำารวจระดบัความพรอ้ม 
การพัฒนารัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ  
(ระดับจังหวัด) จัดทำา Thailand e-Government Status  
Report 2016 และรายงานผลการติดตามความคืบหน้า 
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

1.4 การจัดทำามาตรฐานสำาหรับการพัฒนา
รฐับาลดจิิทัล (Guideline and Standards) ไดด้ำาเนินพัฒนา 
มาตรฐานหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐาน 
แอปพลิเคชันภาครัฐสำาหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ซึ่งปัจจุบัน
ได้จัดทำาร่างมาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government  
Digital Service Standard) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อม 
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินร่างมาตรฐานบริการดิจิทัล 
ภาครัฐ รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน
ปัจจุบันให้เป็นเวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard 
Version 2.0) เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทาง
ในการดำาเนินงานท่ีชัดเจน สามารถยกระดับการให้บริการ
ประชาชนไปสู่รูปแบบ Digital Service ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

จากการท่ี EGA ผลักดันและยกระดับหน่วยงาน 
ภาครัฐให้ เป็นรัฐบาลดิจิทัลน้ันมีการจัดอันดับมีผล
การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
E-Government Development Index (EGDI) โดย
องค์กรสหประชาชาติ (United Nations e-Government 
Ranking Survey) รฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยอยู่ท่ี 77 
ดีขึ้น 25 อันดับ

ส่วนผลการจัดอันดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาล
อเิลก็ทรอนกิสค์รัง้ลา่สดุประจำาป ีพ.ศ. 2559 (Waseda-IAC 
international e-Government ranking) ซึ่งจัดทำาโดย
มหาวิทยาลยัวาเซดะ รว่มกบั องคก์รวิชาชพีทางดา้นผูบ้รหิาร 
ด้านสารสนเทศ (Chief Information Officer - CIO) 
ประเทศไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่ 21 จาก 22 ยืนที่สองของ
อาเซียน ชี้ผลจากทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกันพัฒนา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ เชื่อมการ 
ขับเคล่ือนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมและ
การต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ จะยกอันดับ
ไทยดีขึ้นอีกในปีต่อไป 
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