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การด�าเนินงานของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ 

มหาชน) (EGA) อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยมีภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ในเรื่องต่าง ๆ ในลักษณะของข้อสั่งการและมติ ครม. เพื่อขับเคลื่อน 

หน่วยงานภาครัฐให้เกิดแนวทางการด�าเนินงานใหม่ ๆ หรือเพ่ือให ้

เกิดแนวทางการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ

พันธกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ตามทิศทางของเทคโนโลยีระดับโลก 

โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ รวมไปถึงบริการ

ภาครฐัทีส่ามารถเชือ่มต่อหน่วยงานภาครฐัและประชาชนเข้าด้วยกนั

การด�าเนินงานของ EGA ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา  

จงึด�าเนนิการอยูภ่ายใต้กรอบนโยบายของรฐับาลและแผนยทุธศาสตร์ 

ขององค์กร 3 ฉบบั คอื แผนยทุธศาสตร์ 4 ปี ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 

2558) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557 - 2560) เป็นฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมจาก 

ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2562) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 

ทั้ง 3 ฉบับ มีการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การสนับสนุนให้เกิดปัจจัยต่าง ๆ ที่ส�าคัญทั้งระบบ เพื่อส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล 

ได้โดยเร็ว

มติ ครม.

1

2

3

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2558)

ยุทธศาสตร์ที่ EGA มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้    

วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการ

ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคง

ปลอดภัย (Enabling Complete and Secure 

e-Government)”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัย  

โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดความซ�้าซ้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมและผลักดันให้

เกิดสถาป ัตยกรรม หรือมาตรฐานของระบบรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเอกภาพ มีธรรมาภิบาล และ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) 
ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ขับเคลื่อนหน่วยง�นภ�ครัฐ 
ให้เกิดแนวท�งก�รดำ�เนินง�น 
ใหม่ ๆ หรือเพื่อให้เกิด
แนวท�งก�รนำ�เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยม�ปรับใช้ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยง�นต่�ง ๆ ต�มทิศท�ง
ของเทคโนโลยีระดับโลก

จุดมุ่งหม�ยสำ�คัญเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ 

ส�ม�รถเชื่อมต่อหน่วยง�น 
ภ�ครัฐและประช�ชน 
เข้�ด้วยกัน

ผลการ
ดำาเนินงาน
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Government 
to Government  

Government 
to Business  

Government 
to Citizen

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557 - 2560) 
(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมจากฉบับที่ 1) 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2558 - 2562) 

ที่ผ่านมา EGA สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

ภาครฐัให้เป็นรฐับาลดจิทิลัมาอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้เกดิระบบ 

หรือโครงสร้างพื้นฐานที่หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็นต้องใช้ให้อยู่บน 

แพลตฟอร์มเดียวกัน ท�าให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลของ 

หน่วยงานภาครฐัและเชือ่มโยงข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบัให้บรกิารประชาชน  

จนสามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพรวมได้ เกิดการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถบริหารจัดการความ

ปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระงบประมาณ

ภาครัฐลงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การด�าเนินงานในปีที่ผ่านมานอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้

หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน

ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ 
“ขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ 

ให้มคุีณภาพ มคีวามโปร่งใส เน้นการมส่ีวนร่วม 

เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน (Enabling 

and Open Government for the People)”

วิสัยทัศน์ 
“ขบัเคลือ่นความเชือ่มโยงภาครัฐสูบ่ริการ

ที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย (Driving the  

Connected Government for Smarter Work 

and Better Life)” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส�าหรับ

บริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพรองรับรัฐบาล

ดิจิทัล (Sharing)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Transformation ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

พืน้ฐาน ICT ของภาครฐัไปสูร่ะบบรฐับาลอิเลก็ทรอนกิส์ยคุใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพโดยน�าบริการ

ของภาครฐัไปสูป่ระชาชนเพือ่ไปสู ่Digital Economy (Delivery)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Connecting สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อ 

น�าไปสู่การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 Collaboration ขบัเคลือ่นรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์

อย่างมส่ีวนร่วมด้วยนวตักรรมบรกิารรปูแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Readiness ผลักดันให้เกิดความพร้อม 

เพื่อรองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร ์ที่  3 สร ้างการมีส ่วนร ่วมและส ่งเสริมให ้

หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับ 

การเปลีย่นแปลงในการพฒันารฐับาลดจิทัิล (Transformation)

ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี

ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

คือ การพัฒนาบริการด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน 
แพลตฟอร์ม และบริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยให้บริการไปยังหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
ท่ัวประเทศ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีโครงข่ายสื่อสาร
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
ขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

คือ การพัฒนาบริการภาครัฐที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การอำานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ประกอบการที่ต้องการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย

คือ การพัฒนาบริการภาครัฐให้อยู่ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ลดความ 
เหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ และอำานวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อกับภาคราชการ 

G2G G2B G2C

ส�าคัญให้รัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) โดยใช้

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุค

ดจิทัิลมาเป็นตวัช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูภาครฐัได้อย่าง

ไร้ขีดจ�ากัด และภาครัฐเองก็สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน 

เพื่อให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีมีประสิทธิภาพ และ 

น�าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

บริการท่ีเกิดขึ้นจึงเป ็นไปในลักษณะ Government to  

Government, Government to Business และ Government to  

Citizen ซึง่เป็นการสนบัสนนุให้หน่วยงานภาครฐัมบีรกิารท่ีตอบสนอง 

ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่ง EGA มีการ 

ด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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EGA ได้พัฒนาและให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการท�างานร่วมกันของ

หน่วยงานภาครัฐบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ส�าคัญข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกันแล้ว ยังเป็นการบูรณาการข้อมูล 

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันด้วย 

EGA ได้ให้บริการแบบรัฐต่อรัฐ ได้แก่ 

Government to Government การให้บริการแบบรัฐต่อรัฐ

1. เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 

 (Government Information Network: GIN) 

2. ระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) 

3. ระบบสารบรรณ (e-Saraban) 

4. ระบบติดต่อสื่อสารออนไลน์ภาครัฐ (G-Chat)

5. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของ

 หน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)

6. ระบบประชมุทางไกลผ่านเครอืข่ายภาครฐั (GIN Conference)

7. Single Sign-On

8. e-CMS Version 2.0 on Cloud

9. Government API

10. Open Government Data

11. การให้บริการ Public API 

 ผ่านเว็บไซต์ https://api.data.go.th 

12. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 

 (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Sharing

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Delivery ยุทธศาสตร์ที่ 3  Transformationยุทธศาสตร์ที่ 3  Transformation

Government Digital Skill

Digital Government Transformation
Digital Government ACT

ICT Budget Consolidation
Website Standard

Digital Service Standard

Digital Government 
Innovation Center

ผู้บริหารระดับสูง (CEO)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

เจ้าหน้าที่ (IT Personnel)
ผู้บริหารหน่วยงานด้านนโยบาย IT

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน

วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย”
Vision: Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life

• Common Infrastructure 
• Collaborative Service
• Business Process Improvement

• Citizen Centricity
• Social Inclusion
• Transparent & Open

Digital Government

Digital Government Platform

Government Information Infrastructure

G-SaaS

BusinessGovernment Citizen

G2G
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ส�าหรบัรายละเอียดของบริการต่าง ๆ  ของ EGA ทีใ่ห้บรกิารแก่หน่วยงานภาครฐัมดีงันี้

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network: GIN)

ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 

การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐใน

ลักษณะบูรณาการเป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมต่อระหว่าง

กระทรวงจนถงึระดบักรมและหน่วยงานราชการส่วนภมูภิาคทีร่องรบั

การใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งระบบงานภายในและการบริการ

ประชาชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสาร 

ของรัฐ โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งเชื่อมโยง 

ไปยังบริการกลางต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการใช้งาน 

เครือข่าย GIN อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดความซ�้าซ้อนในเชิง 

งบประมาณของประเทศ 

บรกิารทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในลกัษณะคลาวด์คอมพวิติง้  

(Cloud Computing) ที่มุ ่งเน้นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้เสมือนอยู่ในหน่วยงานเอง และ 

มีการใช้งานระหว่างกันได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดเชิงพื้นที่ครอบคลุม 

ทั้งบริการในแบบ Software as a Service (SaaS), Platform as a  

Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS) หน่วยงาน

ภาครฐัจะสามารถลดระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจ้างและสามารถจดัการ

งบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่

หลากหลายของบคุลากรภาครัฐให้สามารถท�างานได้สะดวก คล่องตวั 

และสามารถส่งมอบการให้บริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน

ระบบสำ�คัญของหน่วยง�นภ�ครัฐ
ที่อยู่บนเครือข่�ย GIN

จุดติดตั้ง GIN ครอบคลุมหน่วยง�นภ�ครัฐระดับกรมร้อยละ 99
จุดติดตั้ง GIN ครอบคลุมหน่วยง�นทั่วประเทศ 3,365 หน่วยง�น
มีระบบง�นภ�ครัฐที่อยู่บนเครือข่�ย GIN 17 ระบบ  
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ระบบก�รบริห�รยุทธศ�สตร์
ขององค์กรภ�ครัฐ 
(GSMS) ของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบ
ร�ชก�ร (ก.พ.ร.) 

ระบบ Thailand 
National Single  
Window (NSW)  
ของกรมศุลก�กร

ระบบบริห�รก�รเงิน 
ก�รคลังภ�ครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) ของ 
กระทรวงก�รคลัง

ระบบ CABNET  
ของสำ�นักเลข�ธิก�ร 
คณะรัฐมนตรี

ระบบบูรณ�ก�ร 
ฐ�นข้อมูลประช�ชน
และก�รบริก�รภ�ครัฐ 
(Linkage Center) 
ของกรมก�รปกครอง

แผน
ผล
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 

มีระบบต่�ง ๆ ของหน่วยง�นภ�ครัฐ 
อยู่บน G-Cloud จำ�นวน 793 ระบบ

ม�ตรฐ�นส�กลที่ใช้สนับสนุนก�รให้บริก�ร G-Cloud

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการรับส่งข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความปลอดภัยของ

ข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบ

ได้รับการยกระดับให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความสะดวกและใช้งานง่าย

มีจำ�นวนผู้ใช้ง�น 400 หน่วยง�น

ซึ่งเป็นหน่วยง�นระดับกรมถึง 
36 หน่วยง�น (จำ�นวนผู้ใช้ง�น 
7,201 คน)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ

ระบบสำ�คัญที่อยู่บนระบบ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ 
กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

ระบบก�รร�ยง�น 
ผลก�รประเมินส่วนร�ชก�ร
ต�มม�ตรก�รปรับปรุง 
ประสิทธิภ�พในก�ร 
ปฏิบัติร�ชก�ร (e-SAR)  
ของสำ�นักง�น ก.พ.ร.

ระบบภ�ษีและเอกส�ร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของสำ�นักง�น
พัฒน�ธุรกรรม 
ท�งอิเล็กทรอนิกส์

ระบบขนส่งและจร�จรอัจฉริยะ
ของศูนย์เทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งช�ติ 
(NECTEC) 

• ISO/IEC 27001:2013 
• ISO 20000-1:2011
• CSA Security, Trust 
 & Assurance Registry (STAR) 

 ระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat)

ส�าหรบัใช้เป็นระบบตดิต่อสือ่สารแบบออนไลน์ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัผ่านอปุกรณ์สือ่สารแบบเคลือ่นที ่เพือ่ความมัน่คงปลอดภยั

ของข้อมูล 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีน�คม 2559 มีคำ�สั่งให้หน่วยง�นภ�ครัฐนำ�ระบบ G-Chat และ 
MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือในก�รติดต่อสื่อส�รภ�ยในและระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐด้วยกัน

EGA มีส่วนสนับสนุนระบบก�รส่ือส�ร (G-Chat) ภ�ยในคณะผู้บริห�รระดับสูงของประเทศและผู้บริห�ร 
ระดับกระทรวง เช่น กลุ่มคณะรัฐมนตรี กลุ่มปลัดกระทรวง กลุ่มหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร (ระดับ CEO)  
และกลุ่มสื่อส�รข้อมูลของกรมประช�สัมพันธ์

มีจำ�นวนผู้ใช้ง�น 78,601 คน จ�ก 252 หน่วยง�น
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ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)

ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) 

ระบบ Single Sign on 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสาร 

ในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้สิทธิเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น เป็นการลดความซ�้าซ้อนในการลงทุนและ 

การด�าเนินงานเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณด�าเนินการเอง  

ระบบประชมุทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐซ่ึงรองรับการใช้งานมลัตมิเีดยี  

ระบบการยืนยันตัวบุคคล หรือที่เรียกว่าเป็นระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication Service) เป็นบริการที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ 

ผู้ใช้งาน โดยสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) เพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าใช้งานหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ�้า
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มีจำ�นวนบัญชีผู้ใช้ง�น 462,948 คน
จ�ก 118 หน่วยง�น 

ก�รประชุม
ที่สำ�คัญ

• ก�รประชุมของตำ�รวจตระเวนช�ยแดนในส�มจังหวัดช�ยแดน 
• ก�รประชุมคดีคว�มที่ยังไม่มีข้อยุติของตำ�รวจภูธร 
• ระบบฝ�กขังเพื่ออำ�นวยคว�มยุติธรรมและเพิ่มคว�มปลอดภัยในก�รพิจ�รณ�คดี
 ให้กับศ�ล ตำ�รวจ และกรมร�ชทัณฑ์
• ระบบเยี่ยมญ�ติที่อำ�นวยคว�มสะดวกให้กับก�รเข้�เยี่ยมผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจำ�/
 ทัณฑสถ�นห่�งไกล

ระบบขอติดตั้งประป�ใหม่และก�รชำ�ระค่�น้ำ�ประป� 
ผ่�นระบบอินเทอร์เน็ตของก�รประป�นครหลวง

จำ�นวนหน่วยง�นที่ใช้ง�น GIN Conference 140 หน่วยง�น โดยเป็นหน่วยง�น
ระดับกรม 38 หน่วยง�น [5,352 สิทธิก�รใช้ง�น (คน) /License]

ระบบที่สำ�คัญ ได้แก่

ระบบค้นห�จองชื่อและจดทะเบียนนิติบุคคล
ของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

มีระบบบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ 38 ระบบจ�ก 23 หน่วยง�น
ที่เชื่อมโยงกันได้ เพื่อไปสู่ก�รเป็น One Stop Service

ระบบ Single Sign on

แผน
ผล
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ระบบ e-CMS Version 2.0 on Cloud 

ระบบ Government API 

ระบบ Government API 

ระบบ e-CMS Version 2.0 on Cloud 

เป็นการสนบัสนุนให้เกดิผลการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ของหน่วยงานภาครฐั เพือ่ให้ทกุหน่วยงานของรฐั 

ใช้เป็นมาตรฐานและท�าให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 

ระบบที่สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ Strategic 

Partners เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

ระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยง�นภ�ครัฐจำ�นวน 
597 หน่วยง�น ส�ม�รถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่�งกันได้อย่�งเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภ�พผ่�นระบบ 
e-CMS

• ระบบติดต�มผลก�รตรวจและ 
 คุ้มครองแรงง�น
• โครงก�รนำ�ร่องเชื่อมโยงข้อมูล 
 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-Document)
• ระบบส�รสนเทศกรมที่ดิน
• ระบบจัดก�รฐ�นข้อมูลแรงง�น 
 นอกระบบของสำ�นักง�นปลัด 
 กระทรวงแรงง�น
• ระบบส�รสนเทศก�รยื่นคำ�ขอรับ 
 ใบอนุญ�ตเป็นผู้ผลิต ส่งออก และ 
 นำ�เข้�สินค้�เกษตรต�มม�ตรฐ�น 
 สินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ 

• กรมวิช�ก�รเกษตร 
• สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
 อ�ห�รและย� 
• สำ�นักง�นคณะกรรมก�รดิจิทัล  
 เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

หน่วยง�นที่มีก�รเชื่อมโยง
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e-CMS SSO

มีก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นข้อมูล (Government API) จำ�นวน 3 API
และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยง�นภ�ครัฐในก�รเชื่อมโยงผ่�น Government API
ดังกล่�วแล้วจำ�นวน 19 หน่วยง�น 25 ระบบ

ก�รเชื่อมโยง API ที่สำ�คัญ

API สำ�หรับเชื่อมโยงข้อมูล
คนพิก�รร่วมกับสำ�นักง�น
หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 
(สปสช.)

API เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนร�ษฎร์ร่วมกับ 
กรมก�รปกครอง ซึ่งมีหน่วยง�นภ�ครัฐ 
ใช้ประโยชน์จ�ก API ดังกล่�วแล้วจำ�นวน 
20 ระบบ โดยมีระบบที่สำ�คัญ อ�ทิ

• ระบบบริก�รรับคำ�ร้องขอติดตั้งประป�ใหม่ของก�รประป�นครหลวง
• ระบบติดต�มเร่ืองร้องคัดค้�นก�รเลือกต้ังของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ัง
• ระบบยืนยันตัวบุคคลกล�งที่เกี่ยวข้องในก�รทำ�นิติกรรมของสำ�นักง�น
 คณะกรรมก�รอ�ห�รและย�
• ระบบให้คว�มเห็นชอบ (บุคคลในตล�ดหุ้น) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
 หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
• ระบบบริก�ร Fisheries Single Window ของกรมประมง
• ระบบส�รสนเทศก�รแพทย์ฉุกเฉินของสถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ
• ระบบส�รสนเทศท�งภูมิศ�สตร์ของศ�ล�ว่�ก�รเมืองพัทย�
• ระบบตรวจสอบข้อมูลไว้สืบพย�นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
• ระบบก�รทำ�สัญญ�ของก�รเคหะแห่งช�ติ
• ระบบบริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทย (Smart Job) ของกรมก�รจัดห�ง�น
• ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของกรมก�รจัดห�ง�น
• ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค
• ระบบจัดก�รฐ�นข้อมูลแรงง�นนอกระบบของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงแรงง�น
• ระบบตรวจสอบคว�มถูกต้องของก�รขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ม 40) 
 ของสำ�นักง�นประกันสังคม

API เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับ
กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�
ซึ่งมีหน่วยง�นนำ�ระบบง�นม� 
ใช้ประโยชน์แล้วจำ�นวน 5 ระบบ 
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การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

การให้บริการ Public API ผ่านเว็บไซต์ api.data.go.th 

การสร้างศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้เว็บไซต์ https:// www.data.go.th ส�าหรับให้ผู้ใช้บริการ 

ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะ และเปิดโอกาสให้นักพัฒนา

แอปพลิเคชันสามารถน�าข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้สร้างนวัตกรรมได้ 

การให้บริการในรูปแบบ Public API ในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างชุดข้อมูลต่าง ๆ กับนักพัฒนาระบบ ภาคธุรกิจเอกชน คณาจารย์ 

และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนที่สนใจน�าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมบริการใหม  ่ๆ ที่ช่วยให ้

ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดีขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้แข่งขันรายใหม่อย่าง Startup ได้น�าข้อมูลไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรม 

หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลพื้นฐ�นที่ตั้งกรมป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัย (ปภ.)

• กิจกรรม International Open  
 Data Day 2017 and 
 Big Data Conference
• กิจกรรม Open Government  
 Data Hackathon
• กิจกรรม Data Community  
 Engagement and MEGA  
 2017
• กิจกรรม Cross Country 
 Hackathon

ศูนย์กล�งข้อมูลเปิดภ�ครัฐมีชุดข้อมูลเปิด 
ภ�ครัฐจำ�นวน 1,036 ชุดข้อมูล

• ชุดข้อมูลร�ยง�นก�รจัดซ้ือจัดจ้�งของหน่วยง�นภ�ครัฐ
• ชุดข้อมูลบัญชีย�หลักแห่งช�ติ
• ชุดข้อมูลหน่วยง�นบริก�รสุขภ�พ
• ชุดข้อมูลอัตร�ก�รว่�งง�นจำ�แนกต�มเพศ
• ชุดข้อมูลร�ยง�นทะเบียนวัด (แยกร�ยจังหวัด)
• ชุดข้อมูลก�รจดทะเบียนนิติบุคคล
• ชุดข้อมูลร�ยชื่อที่ทำ�ก�ร/หน่วยง�นของบริษัท 
 ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
• ชุดข้อมูลตำ�แหน่งง�นว่�งจำ�แนกต�มอุตส�หกรรมและ
 วุฒิก�รศึกษ�ทั่วร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. 2559
• ชุดข้อมูลก�รจัดห�ง�นในประเทศจำ�แนกต�มจังหวัด
 ทั่วร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. 2559
• ชุดข้อมูลศูนย์พักพิงร�ยจังหวัด

• ก�รศึกษ� Impact ที่เกิดจ�กก�ร
 ให้บริก�ร Open Government Data
• ก�รจัดทำ� Data Literacy for Open   
 Government Data

มีก�รเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีคุณค่�สูง 
(High-Value Datasets) 
จำ�นวน 22 ชุดข้อมูล

Open Government Data

ก�รจัดทำ� Open 
Government Data API 
ในรูปแบบของ Data Pool

ก�รศึกษ�ที่สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 
อ�ทิ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักพัฒน�
นำ�ชุดข้อมูลเปิดไปสร้�งต้นแบบ
แอปพลิเคชันต่�ง ๆ อ�ทิ

มีก�รเผยแพร่ข้อมูลเปิดภ�ครัฐแล้วถึง 6 ชุดข้อมูล ได้แก่ 

ข้อมูลร�ยง�นข่�วด้�นส�ธ�รณภัย  ข้อมูลร�ยง�นอุบัติเหตุท�งถนน

ข้อมูลจำ�นวนเจ้�หน้�ที่อ�ส�สมัคร
ป้องกันภัยฝ่�ยพลเรือน (อปพร.) 

ข้อมูลศูนย์พักพิงร�ยจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐ�นที่ตั้งศูนย์
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สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 
(Thailand Digital Government Academy) 

เป้าหมาย

1 2 3 4 5 6

มีวิสัยทัศน์การด�าเนินงาน คือ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส�าหรับข้าราชการและบุคลากรดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทย  

โดยมีพันธกิจหลัก ได้แก่ 

(1) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งในระดับบริหารและเจ้าหน้าที่ให้สามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(2) ส่งเสริมการน�านวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ 

(3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

พัฒนาการให้บริการประชาชน 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแบ่งเป็น 5 มิติการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ โดยมีเป้าหมายการอบรม 6 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลักสูตรทั้งหมด

ออกแบบมาส�าหรับบุคลากรภาครัฐในทุกระดับเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Digital Thailand ต่อไป 

.

.

มิติที่ 1 
รู้เท่�ทันและ
ใช้เทคโนโลยีเป็น

มิติที่ 3 
ใช้ดิจิทัลเพื่อ
ก�รประยุกต์
และพัฒน�

มิติที่ 5 
ใช้ดิจิทัลเพื่อ
ขับเคลื่อน
ก�รเปล่ียนแปลง
และสร้�งสรรค์

มิติที่ 2 
เข้�ใจนโยบ�ย 
กฎหม�ย 
ม�ตรฐ�น

มิติที่ 4 
ใช้ดิจิทัลเพื่อ
ก�รว�งแผน
บริห�รจัดก�ร 
และนำ�องค์กร

ทักษะด้�นคว�มเข้�ใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital 
Literacy Skill Set)

ทักษะด้�นก�รควบคุมกำ�กับ 
และก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย 
นโยบ�ย และม�ตรฐ�น
ก�รจัดก�รด้�นดิจิทัล (Digital 
Governance, Standard and 
Compliance Skill Set)

ทักษะด้�นก�รจัดก�รโครงก�ร
และก�รบริห�รกลยุทธ์ 
(Project and Strategic  
Management Skill Set)  
และกลุ่มทักษะด้�นผู้นำ�ดิจิทัล  
(Digital Leadership Skill Set)

กลุ่มทักษะด้�น
ก�รขับเคลื่อน
ก�รเปลี่ยนแปลง
ด้�นดิจิทัล (Digital 
Transformation Set)

กลุ่มทักษะด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล
ยกระดับศักยภ�พองค์กร 
(Digital Technology Skill 
Set) และกลุ่มทักษะด้�นก�ร
ออกแบบกระบวนก�รและ
ก�รให้บริก�รด้วยระบบดิจิทัล
เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พง�น
ภ�ครัฐ (Digital Process and 
Service Design Skill Set)

ผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technology 
Specialist)

ผู้ปฏิบัติงานอื่น 
(Other)

ผู้บริหารระดับสูง 
(Executive)

ผู้อำานวยการกอง 
(Management)

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tdga.dga.or.th 

ผู้ทำางาน
ด้านนโยบาย 

และงานวิชาการ 
(Academic)

ผู้ทำางาน
ด้านบริการ 
(Service)
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• โครงก�รพัฒน�ระบบข้อมูลข่�วส�ร 
 เทคโนโลยีด้�นสุขภ�พระดับช�ติ
• โครงก�รจัดทำ�หนังสือรับรอง
 ผลก�รสอบผ่�นก�รวัดคว�มรู้ 
 คว�มส�ม�รถท่ัวไปของสำ�นักง�น ก.พ.
• โครงก�รบูรณ�ก�รระบบส�รสนเทศ
 ผู้สูงอ�ยุของกรุงเทพมห�นคร
• โครงก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศท่ีดิน
• โครงก�รบูรณ�ก�รทรัพย�กร 
 ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐเพื่อบริก�ร 
 ประช�ชน
• โครงก�รบริห�รยุทธศ�สตร์องค์กร 
 ด้วย EA
• โครงก�รปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 ของกรมส่งเสริมก�รเกษตร

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผลการดำาเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2560

1,640

1,814

1,748
1,585 1,600

2,147

900
1,000

1,500 1,500 1,500 1,500

Thailand Digital Government Academy

ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU)
ก�รพัฒน�ทักษะด้�นดิจิทัลสำ�หรับข้�ร�ชก�ร
และบุคล�กรภ�ครัฐ (Digital Government 
Skill Development) 3 หน่วยง�น ได้แก่
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน 
(สำ�นักง�น ก.พ.), สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ 
(องค์ก�รมห�ชน) และ EGA

• หลักสูตรนักบริห�รรัฐบ�ล 
 อิเล็กทรอนิกส์ (EGEP)
• หลักสูตรระบบก�รสื่อส�ร
 แบบออนไลน์สำ�หรับหน่วยง�น
 ภ�ครัฐผ่�นอุปกรณ์สื่อส�ร
 แบบเคลื่อนที่ (G-Chat)
• หลักสูตร “ก�รบริห�รยุทธศ�สตร ์
 องค์กรด้วย Enterprise 
 Architecture (EA)”
• หลักสูตรผู้บริห�รเทคโนโลยี 
 ส�รสนเทศระดับสูงภ�ครัฐ
• หลักสูตรเพื่อก�รพัฒน�ศักยภ�พ 
 ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศสำ�หรับ
 ผู้บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
 ระดับสูงภ�ครัฐ
• หลักสูตรก�รพลิกโฉมง�นบริก�ร
 ภ�ครัฐเพ่ือก�รประกอบธุรกิจ  
 ในยุค 4.0

บุคล�กรภ�ครัฐได้รับก�รพัฒน�ทักษะด้�น 
ก�รบริห�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศแล้ว 
จำ�นวน 10,534 คน

ก�รจัดอบรมหลักสูตรต่�ง ๆ ให้แก่บุคล�กร
ภ�ครัฐ ได้แก่

มีก�รพัฒน�และจัดทำ�แผนบูรณ�ก�รด้�น IT  
ระหว่�ง EGA กับผู้เข้�รับก�รอบรมจ�กสถ�บัน  
TDGA จำ�นวน 11 โครงก�ร โดยมีโครงก�ร 
ท่ีสำ�คัญ เช่น

แผน
ผล
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หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ที่ ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์จาก EGA

กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

กระทรวงกล�โหม 

กระทรวงก�รต่�งประเทศ

กระทรวงพลังง�น

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กระทรวงก�รคลังกระทรวงอุตส�หกรรม

กระทรวงมห�ดไทย

กระทรวงแรงง�น 

กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนร�ชก�รไม่สังกัด
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง

22
หน่วยงาน

15
หน่วยงาน

14
หน่วยงาน

16
หน่วยงาน

16
หน่วยงาน

13
หน่วยงาน

12
หน่วยงาน

22
หน่วยงาน

91
หน่วยงาน

94
หน่วยงาน

6
หน่วยงาน

7
หน่วยงาน

8
หน่วยงาน

7
หน่วยงาน

10
หน่วยงาน

10
หน่วยงาน

1
หน่วยงาน

3
หน่วยงาน

3
หน่วยงาน

11
หน่วยงาน

9
หน่วยงาน

9
หน่วยงาน

6
หน่วยงาน

6
หน่วยงาน

6
หน่วยงาน

กระทรวง
ส�ธ�รณสุข

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงคมน�คม

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี

กระทรวงพ�ณิชย์

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ
คว�มมั่นคงของมนุษย์

หน่วยง�นขององค์กร 
ต�มรัฐธรรมนูญ

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพย�กร
ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยง�นของศ�ล

หน่วยง�นของรัฐสภ�

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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นักธุรกิจที่ต้องการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ต่างก็ต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่ส�าคัญต่าง ๆ  ก่อนที่จะลงทุน รวมไปถึงการศึกษา 

สภาพความพร้อมและความคล่องตวัต่าง ๆ ข้อมลูผลการส�ารวจหนึง่ที่ได้รบัการยอมรบัและเป็นการจดัอนัดบัทีส่ะท้อนภาพความยากง่ายของ 

การเข้าไปประกอบธุรกิจคือ Ease of Doing Business ของ United Nations (UN) การจัดอันดับดังกล่าวมาจากผลส�ารวจ 10 ด้านที่ครอบคลุม 

ตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงปิดกิจการ ดังนี้

1. การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) 2. การขออนญุาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits)

3. การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) 4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property)

5. การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) 6. การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investors)

7. การช�าระภาษี (Paying Taxes) 8. การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Borders)

9. การบังคับให้เป็นไปตามสัญญา (Enforcing Contracts) 10. การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 

การให้บริการแบบรัฐต่อภาคธุรกิจ Government to Business 

ผ่�นเว็บไซต์ http://biz.govchannel.go.th  

เป้�หม�ยคือ นักธุรกิจ
ส�ม�รถติดต่อร�ชก�ร
ได้ครบวงจร ครอบคลุม

ทั้ง 10 ด้�นของ Ease of 
Doing Business โดย
ใช้ระบบดิจิทัลบูรณ�ก�ร
ข้อมูลและเอกส�รระหว่�ง

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อราชการเพียง 
1 ครั้งผ่านระบบเดียว 

เชื่อมทุกหน่วยงาน

ศูนย์กล�งบริก�รภ�ครัฐ
เพื่อภ�คธุรกิจ

มิติใหม่ก�รติดต่อร�ชก�ร  
ณ จุดเดียวแบบครบวงจร

แนวคิดระบบ Doing Business Portal สำ�หรับประเทศไทย
ที่ผ่านมานักลงทุนในประเทศหรือผู ้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ 

สูญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย และโอกาสในการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดาย  

เนือ่งจากหน่วยงานภาครฐัขาดการบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงาน  

และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 10 ด้าน ตามที่ UN ส�ารวจ 

เข้าด้วยกันได้ ท�าให้ผลส�ารวจ (Ranking) ยังอยู่ในอันดับต�่า และ 

จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาองค์ประกอบของการเร่ิมต้นธุรกิจให้ง่ายขึ้น  

สะดวกขึ้น และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่าง 

รวดเรว็ ทีส่�าคญัต้องพร้อมทีจ่ะรองรับนักลงทนุทีจ่ะเร่ิมประกอบธรุกจิ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด 

G2B
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แนวคิดระบบ Doing Business Portal ในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การติดต่อราชการได้เบ็ดเสร็จตามกระบวนงานทั้ง 10 ด้าน 

ของ Ease of Doing Business โดยใช้ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดขั้นตอนการ 

ด�าเนินงานตามตัวอย่างนี้ 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น EGA จึงได้พยายามพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) โดยร่วมมือกับ ส�านักงาน 

ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส�านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมสรรพากร ในการพัฒนาระบบกลาง 

ในการติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เร่ิมต้นธุรกิจในการหาข้อมูล และขออนุญาตออนไลน์ 

ได้ภายในที่เดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการยื่นเอกสารซ�้าซ้อน ลดการขอเอกสารหลักฐานท่ีออกโดยราชการ และผู้ประกอบการสามารถ 

เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐได้จากจุดเดียว และใช้ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงาน เมื่อเทียบระหว่างการยื่นขอ

แบบเดิมกับการยื่นขอผ่านเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th ผู้ประกอบการสามารถลดจ�านวนข้อมูลที่ต้องกรอกได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์

1. ทำ�ไมต้องติดต่อหล�ย 
 หน่วยง�น หล�ยครั้ง 
 หล�ยช่องท�ง 2. ทำ�ไมต้องส่งหรือ

 คีย์ข้อมูลซ้ำ� ๆ และ
 ใช้เอกส�รจำ�นวนม�ก

*หมายเหตุ
 เลขข้�งหน้�คือลำ�ดับก�รติดต่อ

3.ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวล�น�น

ผู้ประกอบก�รต้องขอใบอนุญ�ตนำ�เข้�หรือส่งออกสินค้�จ�กหน่วยง�นหล�ยแห่ง ก่อนเข้�สู่พิธีก�รท�งศุลก�กร ต้องส่งข้อมูลและเอกส�รเป็นจำ�นวนม�กและซ้ำ�ซ้อน

ตัวอย่�งกรณีผู้ประกอบก�รต้องก�รส่งออกย�งพ�ร�

ผู้ประกอบก�ร

ธุรกรรมกับภ�คเอกชนก�รออกใบอนุญ�ต พิธีศุลก�กร

5. ชำ�ระเงินสำ�นักง�นกองทุน
 สงเคร�ะห์ก�รทำ�สวนย�ง

สกย.

ธน�ค�ร

บริษัทขนส่ง

บริษัทประกันภัย

2. ขอบัตรประจำ�ตัวผู้ส่งออก
 หรือนำ�เข้�
7. ขอใบรับรอง
 แหล่งกำ�เนิดสินค้�

กรมก�รค้�ต่�งประเทศ

6. ยื่นใบขนสินค้� 
 ใบกำ�กับก�รขนย้�ยและ
 ผ่�นพิธีศุลก�กร

กรมศุลก�กร
1. ขออนุญ�ตเป็นผู้ค้�และ
 ส่งออกย�ง
3. ขอหนังสือรับรองคุณภ�พ 
 (ย�งผสมหรือย�งแท่ง)
4. ขอใบผ่�นด่�นศุลก�กร

กรมวิช�ก�รเกษตร

สิ่งท่ีต้องเตรียม % เปลี่ยนแปลงจำ�นวน

6 1

16 4

5 5

262 125

1,008 664

320 320

20 18

47 28

18 18

จำ�นวน

ประสบก�รณ์เดิม

เริ่มต้นธุรกิจ
เช่น ขึ้นทะเบียนน�ยจ้�ง 
ลูกจ้�ง และจดทะเบียน VAT

ก่อสร้�ง
เช่น ขออนุญ�ตก่อสร้�ง 
โรงง�นจำ�พวกท่ี 3

ส�ธ�รณูปโภค
เช่น ขอใช้ไฟฟ้� น้ำ�ประป� 
โทรศัพท์ และเลขท่ีบ้�น

ประสบก�รณ์ใหม่

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

จำ�นวนข้อมูล

จำ�นวนข้อมูล

จำ�นวนข้อมูล

เอกส�รประกอบ

เอกส�รประกอบ

เอกส�รประกอบ

83%

52%

10%

75%

80%

60%

56%

34%

40%
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สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการพัฒนาระบบ
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐคือ 

ในปีทีผ่่านมาเวบ็ไซต์ศนูย์บรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธรุกจิ (https://biz.govchannel.go.th) มผีูเ้ข้าใช้บรกิารจ�านวน 70,900 ครัง้ โดยมรีะบบ

บริการส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่

-  ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-  ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง

-  ระบบการขอติดตั้งสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการขอติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริการขอติดตั้ง 

 น�้าประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค และบริการขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที  

 จ�ากัด (มหาชน) 

-  การให้บริการแบบ Single Form  

1. ติดต่อร�ชก�รได้แบบเบ็ดเสร็จ
 ครบวงจร ณ จุดเดียว 
 ไม่ต้องวิ่งทั่วเมือง 4. ติดต�มผลก�รพิจ�รณ�

 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โปร่งใส
 ตรวจสอบได้ ไม่มีก�รดึงเรื่อง

5. ใบอนุญ�ตดิจิทัลมีผลท�ง
 กฎหม�ยเหมือนเอกส�รกระด�ษ 
 น้ำ�ท่วมไม่ห�ย

2. ระบบกรอกข้อมูลท่ีภ�ครัฐ 
 มีอยู่แล้วให้โดยอัตโนมัติ  
 สะดวก ไม่ผิดพล�ด

3. ส่งเอกส�รประกอบเพียง
 ชดุเดยีวแลว้หนว่ยง�นแชรก์นั  
 ไม่ขอซ้ำ� ผู้ประกอบก�ร

เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยลง 
และเป็นมิติ ใหม่ ในการให้บริการของภาครัฐ

ที่อำานวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ 
ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

OPENAND
CONNECTED
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การบริการแบบรัฐต่อประชาชน Government to Citizen

การให้บริการของ EGA นอกจากจะต้องพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว สิ่งส�าคัญอีกประการ

หนึ่งคือ การพัฒนาช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนให้มาก

ที่สุด 

GovChannel หรือศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน เป็นการบริการภาครัฐที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี  

พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศจากส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  

ซึ่งประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น สามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใน 3 ช่องทาง คือ

(3) ช่องท�งผ่�นอุปกรณ์อื่น ๆ สำ�หรับประช�ชนที่ไม่มี
เครื่องมือในก�รเข้�ถึงบริก�รภ�ครัฐ อ�ทิ Government  
Smart Kiosk ให้บริก�รภ�ครัฐในพื้นที่สำ�คัญโดยใช้เพียง
บัตรประช�ชนเพียงใบเดียว

govchannel.go.th

(1) ช่องท�งผ่�นเว็บไซต์ ชื่อ “เว็บไซต์กล�งบริก�ร
อิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ (https://govchannel.go.th)”

(2) ช่องท�งผ่�น Mobile “Government Application 
Center: GAC”

ช่องทางที่ 1 ประชาชนใช้บริการภาครัฐผ่านเว็บไซต์
ช่องทางที ่1 ประชาชนสามารถเข้าถงึบริการภาครัฐได้ผ่าน “เวบ็ไซต์กลางบรกิารอิเลก็ทรอนกิส์ภาครฐั (https://govchannel.go.th)” ซึง่เป็น 

ช่องทางหลกัในการเข้าถงึข้อมลูและบริการส�าหรับประชาชน เพือ่เชือ่มโยงภาครฐัให้ชวีติง่ายและสะดวกรวดเรว็ขึน้ โดยมบีรกิารภาครฐัทีส่�าคญั 

ดังนี้  

1. เว็บไซต์บริการอิเล็กทรอนิกส ์
ภาครัฐ (https://www.egov.go.th)  
มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่จัดหมวดหมู่

ชัดเจนและสวยงาม โดยมีผลการด�าเนินงาน 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐจ�านวน 845 

บริการจาก 454 หน่วยงาน และมีผู้เข้าใช้

บริการ จ�านวน 1,907,820 ครั้งต่อปี

G2C
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2. ศนูย์รวมข้อมลูเพือ่ตดิต่อราชการ  
(https://info.go.th) เพื่อเผยแพร่คู่มือ

ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�านวย-

ความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีผลการด�าเนินงาน 

คู่มือประชาชนจ�านวน 692,870 คู่มือ และ 

มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน 491,724 ครั้งต่อปี

3. ศูนย ์รวมข ้อมูลเป ิดภาครัฐ  
(https://data.go.th) เป็นแหล่งข้อมูล

ที่ทุกคนสามารถน�าไปใช้ได้อิสระโดยมีชุด

ข้อมูลเปิดภาครัฐจ�านวน 1,036 ชุดข้อมูล  

มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน 186,213 ครั้งต่อปี

4. ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อ
ภาคธรุกจิ (Biz Portal) เป็นความร่วมมอื

ระหว่าง EGA กับส�านักงานคณะกรรมการ 

พฒันาระบบราชการ กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

ส�านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน และกรมสรรพากร โดย 

EGA ได้พัฒนา Biz Portal (https:// 

biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี  

29 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมให้บริการข้อมูล

ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ธุ ร กิ จ ต ามกรอบของ

ธนาคารโลกจ�านวน 34 ด้าน 

มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน 70,900 ครั้ง โดยมีระบบบริการส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ 

•  ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

•  ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง 

•  ระบบการขอติดตั้งสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการขอติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง/ส่วนภูมิภาค บริการขอติดตั้งน�้าประปาของ 

 การประปานครหลวง/ส่วนภูมิภาค และบริการขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

•  การให้บริการแบบ Single Form  
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5. ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ  
(ภาษีไปไหน) (Thailand Government  
Spending) ผ ่ านเว็บไซต ์  h t tps : / / 

govspending.data.go.th ซึง่เป็นระบบสบืค้น

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโครงการ 

จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือ 

กับกรมบัญชีกลาง

6. ศนูย์กลางแอปพลเิคชนัภาครฐั 
(https://www.apps.go.th) มีบริการ

อิ เล็ กทรอนิกส ์ภาค รัฐ  จ� านวน 268  

แอปพลิเคชัน และมีผู้เข้าใช้บริการ จ�านวน 

134,460 ครั้งต่อปี

มีการน�าเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จ�านวน 6,935,789 โครงการ

•   มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน 55,863 ครั้ง  

•   ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากส�านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560  

ช่องทางที่ 2 ประชาชนใช้บริการภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

นอกจากประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านเว็บไซต์ https://apps.go.th “ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government  

Application Center: GAC)” แล้ว ยังมีบริการในรูปแบบแอปพลิเคชันเพ่ืออ�านวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้นส�าหรับประชาชนที่ใช้อุปกรณ ์

สื่อสารเคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ ด้วย โดยเป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภาครัฐซ่ึงมีการแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาและ 

มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play และ App Store ภายใต้สัญลักษณ์
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ร่วมกับ กรมป่�ไม้ เป็นช่องท�ง
สำ�หรับ ร้องเรียนป่�ไม้/เจ้�หน้�ที่ 
ในกรณีเมื่อพบเห็นปัญห�เกี่ยว
กับป่�ไม้ ก�รบุกรุกป่� รวมไปถึง
ร้องเรียนพฤติกรรมอันไม่เหม�ะ
สมของเจ้�หน้�ที่  และติดต�ม
เรื่องร้องเรียนดังกล่�วได้ผ่�น
แอปพลิเคชัน

ร่ วมกั บกองร�ช เลข�นุ ก �ร
ในพระองค์สมเด็จพระบรม-
ร�ชินีน�ถ สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร  
(รล.) เผยแพร่พระร�ชกรณียกิจ 
และโครงก�รในพระร�ชดำ�ริของ 
สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรม- 
ร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลท่ี 9 ให้ประช�ชน 
ส�ม�รถน้อมนำ�พระร�ชดำ�รัส 
ม�ประยุกต์ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต

ร่วมกับศ�ลฎีก�สำ�หรับสืบค้น 
ฎีก�หรือคำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก� 
ใช้ง�นง่�ย ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว คล่องตัวทุกที่ ทุกเวล� 

ร่วมกับกรมบัญชีกล�ง เผยแพร่
ขอ้มลูและสร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ
ด้�นงบประม�ณร�ยรบั-ร�ยจ�่ย
ของประเทศ เพ่ือส่งเสริมคว�ม
โปร่งใส ให้อำ�น�จภ�คประช�ชน
ต่อต้�นก�รทุจริต

ร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข 
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ � ย โ ร ง พ ย � บ � ล
กลุ่มสถ�บันแพทยศ�สตร์แห่ง
ประเทศไทย คณะเภสัชศ�สตร์ 
มหิดล สวรส. และ สสส. สำ�หรับ
ใ ช้ดู ข้ อมู ลฉล�กย� โดยก�ร 
scan QR Code ส�ม�รถเข้�ถึง
ข้อมูลก�รใช้ย�ที่ถูกต้อง รวมถึง
ส�ม�รถค้นห�โรงพย�บ�ลและ
ร้�นย�คุณภ�พได้

นอกจากนี้ EGA ยังให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการแก่ประชาชนจ�านวน 268 แอปพลิเคชัน  

โดยแบ่งเป็น 11 หมวดหมู่ และมีผู้เข้าใช้บริการ 78,344 ครั้ง ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ดังนี้

ร่วมกับสำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร เพื่อ 
ให้ประช�ชนช�วไทยได้น้อมนำ� 
พระร�ชดำ�รัส ไปประยุกต์ ใช้  
ในก�รดำ�เนินชีวิต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ เกิดคว�มสุขที่แท้จริง
อย่�งยั่งยืน

1. แอปพลิเคชัน 
“สุขพอที่พ่อสอน (ระยะที่ 2)” 

3. แอปพลิเคชัน ร้องเรียนป่าไม้

2. แอปพลิเคชัน 
“สุขแท้ที่แม่ ให้”

5. แอปพลิเคชัน “ค้นหาฎีกา” 

4. แอปพลิเคชัน “ภาษี ไปไหน”

6. แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา”
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ร่วมกับโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 
สำ �หรับอำ �นวยคว�มสะดวก
ประช�ชนในก�รเข้�ถึงบริก�ร
ต่�ง ๆ ของโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 
รวมทั้งข้อมูลนัดหม�ยและก�ร 
เลื่อนนัดหม�ยผ่�นมือถือ

ร่วมกับกรมป่�ไม้  ส่งเสริมให้  
กลุม่คนทีร่กัธรรมช�ต ิมชีอ่งท�ง 
ในก�รติดต�มข่�วส�รก�รปลูกป่�  
สะสมภ�พประทับใจ และสถิติ 
ก�รรว่มกจิกรรมและจำ�นวนตน้ไม ้
ทีป่ลกูในแตล่ะกจิกรรม เพือ่เกบ็ไว ้
เป็นคว�มภ�คภูมิใจ

รว่มกบักรมก�รจดัห�ง�น บรกิ�ร 
ห�ง�นและห�คนสำ�หรบัประช�ชน 
ทั่วไปและน�ยจ้�ง รวมถึงก�ร 
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจ�ก 
กรมก�รปกครอง 

ปั จจุ บั นมี หน่ วยง �นภ�ครั ฐ 
ใช้บ ริก�รแจ้งข้อมูลข่ �วส�ร 
ผ่�นระบบแจ้งข้อมูลข่�วส�ร 
ภ�ครัฐ (G-News) ทันก�รณ์  
แม่นยำ� เชื่อถือได้ ส่งตรงถึงมือ
ประช�ชน

ช่องทางที่ 3 ประชาชนรับบริการภาครัฐผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ตามจุดให้บริการ

•  ระบบข้อมูลทะเบียนร�ษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) 
 ของกรมก�รปกครอง 
•  ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป 
 ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด
•  ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชร�ภ�พ) 
 ของสำ�นักง�นประกันสังคม
•  ระบบตรวจสอบสิทธิก�รรับเบี้ยคนพิก�ร 
 ของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น
•  ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภ�พ 
 ของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.)
•  ระบบข้อมูลก�รตรวจสุขภ�พบุคคลในโรงพย�บ�ล
 ในสังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
•  ระบบตรวจสอบร�ยก�รนัดหม�ย
•  ระบบตรวจสอบสิทธิก�รรักษ�พย�บ�ล
•  ระบบตรวจสอบข้อมูลค่�ดัชนีมวลก�ย (BMI)

อีกหนึ่งช่องทางส�าหรับประชาชนที่ไม่มี

เครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐคือ ตู้บริการ 

อเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart  

Kiosk ซึง่คอยอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน 

โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการเข้าถึง 

ข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของรัฐ โดยตู้บริการนี้ 

จะตัง้อยู่ในพื้นที่ส�าคัญ 51 จุดในพื้นที่ 34 จังหวัด 

ทั่วประเทศ 

ปัจจบุนัมบีรกิารภาครฐั 18 บรกิารใน 4 รปูแบบ 

ได้แก่ การตรวจสอบข้อมลูส�าหรบัการตรวจสอบสทิธิ์  

การตดิตามผล และการดขู้อมลู บรกิารส�าคญัต่าง ๆ  

ท่ีพร้อมให้บรกิารบนตูบ้ริการอเนกประสงค์ภาครัฐ  

อาทิ

7. แอปพลิเคชัน 
“Rama Appointment 
Phase 2” 

9. แอปพลิเคชัน 
“ต้นไม้ของชาวไทย”

8. แอปพลิเคชัน 
“Smart Job Phase 2”

10. ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
(G-News)
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รายชื่อตำาแหน่งติดตั้ง
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 
(Government Smart Kiosk)

ตู้ที่ติดตั้งใหม่ปี 2560

ตู้เดิมที่มีอยู่เเล้ว
กรุงเทพฯ
 • ศูนย์ G-Point: CentralWorld 
  (ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์)
 • โรงพย�บ�ลร�ชวิถี
 • สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน)
 • ศูนย์ G-Point: Thanya Park (ศูนย์ก�รค้�ธัญญ�พ�ร์ค)
 • โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี
 • โรงพย�บ�ลตำ�รวจ
 • โรงพย�บ�ลวชิระ

นครปฐม
 • ศูนย์ G-Point: Central Salaya 
  (ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลศ�ล�ย�)

นนทบุรี
 • Government Center
  (ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวสต์เกต) 
•  สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

มห�ส�รค�ม
 • Big C มห�ส�รค�ม

กรุงเทพฯ
 • โรงพย�บ�ลร�ชวิถี
 • ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
  และสังคม อ�ค�รศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ
  แจ้งวัฒนะ อ�ค�ร B
 • อ�ค�รอับดุลร�ฮิม กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

ก�ญจนบุรี
 • โรงพย�บ�ลพหลพลพยุหเสน�
 • โรงพย�บ�ลมะก�รักษ์

ร�ชบุรี
 • โรงพย�บ�ลร�ชบุรี
 • โรงพย�บ�ลบ้�นโป่ง
 • โรงพย�บ�ลโพธ�ร�ม
 • โรงพย�บ�ลดำ�เนินสะดวก

สมุทรสงคร�ม
 • โรงพย�บ�ลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้�

สระบุรี
 • เทศบ�ลสระบุรี

สุพรรณบุรี
 • โรงพย�บ�ลเจ้�พระย�ยมร�ช
 • โรงพย�บ�ลสมเด็จพระสังฆร�ช องค์ที่ 17

เชียงใหม่
 • สำ�นักง�นประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ส�ข�ฝ�ง

นครศรีธรรมร�ช
 • เทศบ�ลเมืองทุ่งสง

ปทุมธ�นี
 • โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพย�บ�ลประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพย�บ�ลหัวหิน

พิษณุโลก
 • โรงพย�บ�ลมห�วิทย�ลัยนเรศวร

เพชรบุรี
 • โรงพย�บ�ลพระจอมเกล้�

• Big C ลำ�พูน
• Big C ห�ดใหญ่
• Big C สระแก้ว
• Big C สุรินทร์
• Big C โพนพิสัย
• Big C อุดรธ�นี
• Big C อุบลร�ชธ�นี
• Big C ก�ฬสินธุ์
• Big C ขอนแก่น 
• Big C ชลบุรี

• Big C ต�ก
• Big C นครพนม
• Big C นครร�ชสีม�
• Big C เชียงใหม่
• Big C นครสวรรค์
• Big C บุรีรัมย์
• Big C พระนครศรีอยุธย�
• Big C เพชรบูรณ์
• Big C แพร่
• Big C ภูเก็ต
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ในปีงบประมาณ 2560 
ได้มีการติดตั้งตู้บริการ 
อเนกประสงค์ภาครัฐ 

(Government 
Smart Kiosk) 

รวมทั้งสิ้น 40 ตู้ด้วยกัน

รายชื่อตำาแหน่งติดตั้ง
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 
(Government Smart Kiosk)

มากที่สุด 5 อันดับแรก มากที่สุด 5 อันดับแรก

ภาคตะวันออก 2 จังหวัด

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

ภาคอีสาน 10 จังหวัด

รวมทั้งหมด 51 ตู้

ภาคเหนือ 3 จังหวัด
เชียงใหม่   2 ตู้
แพร่  1 ตู้ 
ลำ�พูน  1 ตู้

ภาคกลาง 11 จังหวัด
กรุงเทพฯ  10  ตู้
นครปฐม  1 ตู้
ปทุมธ�นี  1 ตู้
พระนครศรีอยุธย� 1 ตู้
พิษณุโลก  1 ตู้
เพชรบูรณ์ 1 ตู้
สมุทรสงคร�ม 1 ตู้
สระบุรี  1 ตู้ 
สุพรรณบุรี 2 ตู้
นครสวรรค์ 1 ตู้
นนทบุรี   2 ตู้

ก�ญจนบุรี  2  ตู้
ต�ก   1 ตู้
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ตู้
เพชรบุรี  1 ตู้
ร�ชบุรี  4 ตู้

ก�ฬสินธุ์   1 ตู้ 
ขอนแก่น  1 ตู้
นครพนม   1 ตู้
นครร�ชสีม�  1 ตู้
บุรีรัมย์  1 ตู้
มห�ส�รค�ม 1 ตู้
สุรินทร์  1 ตู้
หนองค�ย  1 ตู้
อุดรธ�นี  1 ตู้
อุบลร�ชธ�นี 1 ตู้

ชลบุรี   1 ตู้
สระแก้ว   1 ตู้

ภาคใต้ 3 จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช 1 ตู้ 
ภูเก็ต  1 ตู้
สงขล�  1 ตู้

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

รพ.ร�ชวิถี 1 เครดิตบูโร

Big C ภูเก็ต ตรวจสอบสิทธิ์ 
รพ.ร�ชวิถี1

เซ็นทรัลศ�ล�ย� เงินสะสมประกันสังคม

เซ็นทรัลเวสต์เกต สิทธิ์ก�รรักษ�

Big C นครสวรรค์ ข้อมูลบุคคล

จุดติดตั้งตู้ Government 
Smart Kiosk 

ที่มีจำ�นวนก�รเข้�ใช้ง�น

บริก�รบนตู้ Government 
Smart Kiosk 

ที่มีจำ�นวนก�รเข้�ใช้ง�น



63สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (EGA)

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน
สรุป 

ผลประเมิน 

หมายเหตุ            
(ผลประเมิน 

รายองค์ประกอบ)

1. Function
Base

1.1 จำ�นวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-
Value Datasets ที่มีก�รเปิดเผย 20 ชุดข้อมูล 22 ชุดข้อมูล

สูงกว่าเป้าหมาย

1.2 จำ�นวนบริก�รอัจฉริยะ (Smart Service) 
ของหน่วยง�นภ�ครัฐที่ให้บริก�ร
ประช�ชนและภ�คธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี

20 บริก�ร 36 บริก�ร

1.3 จำ�นวนบริก�รภ�ครัฐที่ให้บริก�ร
ประช�ชน/ภ�คธุรกิจ หรือสนับสนุน
ก�รดำ�เนินง�นของภ�ครัฐ (G2GBC) 
ที่เชื่อมโยงก�รใช้ง�นผ่�นโครงสร้�ง
พื้นฐ�นกล�งภ�ครัฐ (Government 
Shared Infrastructure) ทั้งในส่วน
ของเครือข่�ย GIN บริก�ร G-Cloud 
หรือบริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นกล�ง 
ที่จะพัฒน�เพิ่มเติมในอน�คต

20 บริก�ร 20 บริก�ร

1.4 จำ�นวนแผนบูรณ�ก�รด้�น IT ที่ EGA
ร่วมกับผู้เข้�รับก�รอบรมจ�กสถ�บัน 
TDGA ได้พัฒน�ขึ้น

6 แผน 6 แผน

1.5 จำ�นวนงบประม�ณร�ยจ่�ยด้�น ICT 
ของภ�ครัฐที่ประหยัดจ�กก�รใช้บริก�ร
กล�งระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์  
ในส่วนของ Shared Service /  
Infrastructure

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100

2 บริก�ร 3 บริก�ร

การประเมิน
ผลการดำาเนินงาน

ชื่อองค์การมหาชน
Functional 

Base
Agenda 

Base
Area Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

สรุป 
ผลประเมิน

องค์กร

คะแนน
ITA

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์ก�รมห�ชน)  

สูงกว่�เป้�หม�ย สูงกว่�เป้�หม�ย
-

สูงกว่�เป้�หม�ย สูงกว่�เป้�หม�ย ระดับคุณภ�พ
88.57*

ชื่อผู้อำานวยการองค์การมหาชน

ผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะ สรุปผลประเมิน
สัญญาจ้าง

ผลการประเมิน
องค์กร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

น�ยศักดิ์  เสกขุนทด
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

สูงกว่�เป้�หม�ย สูงกว่�เป้�หม�ย สูงกว่�เป้�หม�ย สูงกว่�เป้�หม�ย ระดับคุณภ�พ

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำานวยการองค์การมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำาปีงบประมาณ 2560 สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำาปีงบประมาณ 2560 สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

1.6 จำ�นวนบริก�รภ�ครัฐที่เชื่อมโยงเข้�กับ
ศูนย์กล�งบริก�รภ�ครัฐเพื่อธุรกิจ 

 (Biz Portal)



64 ร�ยง�นประจำ�ปี 2560

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน
สรุป 

ผลประเมิน 

หมายเหตุ            
(ผลประเมิน 

รายองค์ประกอบ)

2.  Agenda Base 2.1 ก�รสร้�งคว�มรับรู้คว�มเข้�ใจ 
แก่ประช�ชน

สูงกว่าเป้าหมาย
     2.1.1 ร้อยละก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�ร 

       สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ประช�ชน
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     2.1.2 ร้อยละก�รชี้แจงประเด็นข่�ว 
       ที่ทันต่อสถ�นก�รณ์* ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นสำ�คัญ
ต้องชี้แจง

3.  Area Base ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 - - - -

4.  Innovation         
     Base

4.1 ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รสำ�รวจ 
คว�มพึงพอใจและพัฒน�ก�รให้บริก�ร

ร้อยละ 80 
และองค์ก�รมห�ชน 

เสนอร�ยง�น 
ผลก�รปรับปรุงต�ม
ผลก�รสำ�รวจของ

ปีงบประม�ณ 2559  
ต่อคณะกรรมก�ร
องค์ก�รมห�ชน 

ภ�ยในปีงบประม�ณ 
2560 

ร้อยละ 83.37  
และร�ยง�นผล 

ก�รปรับปรุงง�น 
ต�มผลก�รสำ�รวจของ
ปีงบประม�ณ 2559 
ต่อคณะกรรมก�ร  
EGA ในก�รประชุม 

ครั้งที่ 6/2560 วันที่  
23 มิถุน�ยน 2560 

ว�ระที่ 4.7 สูงกว่าเป้าหมาย

4.2 ประสิทธิภ�พก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณ ร้อยละ 96 ร้อยละ 98.87

4.3 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�ร
องค์ก�รมห�ชน

  คะแนนประเมินตั้งแต่  
4.0000 ขึ้นไป

ระดับคะแนน 4.9333

4.4 ข้อเสนอก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ
หน่วยง�น

เรื่อง คว�มสำ�เร็จ 
ในก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�น

เว็บไซต์ภ�ครัฐ 
เวอร์ชัน 2 

ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ  
เวอร์ชัน 2 แล้วเสร็จ

5.  Potential  Base 5.1 ก�รจัดทำ�และดำ�เนินก�รต�มแผนก�ร 
      ขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติ

ดำ�เนินก�รต�ม
แผนก�รขับเคลื่อน
ยุทธศ�สตร์ช�ติ 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชี้วัด  หมายถึง ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
สรุปผลประเมินภาพรวม  หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�าเนินงาน 
 อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน  

หมายเหตุ  *ITA : Integrity and Transparency Assessment หรอืระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสการดำาเนนิงานของ 
 หน่วยงาน ประเมินโดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ
 *ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 หากองค์การมหาชนใดไม่มีประเด็นสำาคัญต้องชี้แจง ให้ถือว่ามีการดำาเนินงานตามเป้าหมาย


