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      (รอบ 12 เดือน) 

 

 

 

  

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน                                             
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ านวยการ 

ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส ์

   
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่  30 กันยายน 2560 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน  
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สรุปรายงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน                                                          
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ชื่อองค์การมหาชน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ. 
ชื่อผู้อ านวยการองค์การมหาชน นายศักดิ์  เสกขุนทด 

รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม  2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

องค์การมหาชน 
Functional 

Based 
Agenda 
Based 

Area 
Based 

Innovation 
Based 

Potential 
Based สรุปผล

ประเมิน 
คะแนน 

ITA 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) สรอ.  

 
 

ไม่ม ี
 

 

 

3900 

ชื่อผู้อ านวยการ             
องค์การมหาชน 

Performance 
Competency 

สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน 
ITA สัญญาจา้ง การประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

นายศักดิ์  เสกขุนทด 
ผู้อ านวยการ 

 

 

  

 3900 

ระดับองค์ประกอบ 
ผลประเมิน                หมายถึง ผลด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 ) 
                          หมายถึง ผลด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหวา่งร้อยละ 50 – 67) 
                          หมายถึง ผลด าเนินงานต่ ากวา่เป้าหมาย (ร้อยละตวัชีว้ัดที่ผ่านการประเมินต่ ากวา่ร้อยละ 50) 
ระดับภาพรวม 
สรุปผลประเมิน         หมายถึง ระดับคุณภาพ  เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกวา่เป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน   
                             หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกวา่เป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน   
                                        แต่ไมม่ีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเปา้หมาย      
                             หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเปา้หมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึง่   
                                        (แมว้า่จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
                                        ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่ องค์การมหาชน  F มีผลด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Agenda Bassed 
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Functional 
Based 

Agenda  
Based 

Area 
Based 

Innovation 
Based 

Potential 
Based 

สรุปผลประเมนิ 
(ภาพรวม) 

คะแนน 
ITA 

 

 

ไม่มี 
 

 
 

3900 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน  

หมายเหตุ            
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ) 

1. Functional 
Based 

1.1 จ านวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-Value 
Datasets ที่มีการเปดิเผย 

20 ชุดข้อมูล 22 ชุดข้อมูล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 จ านวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) 
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการประชาชน
และภาคธุรกิจเพิม่ขึ้นต่อป ี

20 บริการ 36 บริการ 
 

1.3 จ านวนบริการภาครัฐที่ให้บริการประชาชน/
ภาคธุรกิจ หรือสนับสนุนการด าเนนิงานของ
ภาครัฐ (G2GBC) ที่เช่ือมโยงการใช้งานผ่าน
โครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ 
(Government Shared Infrastructure) 
ทั้งในส่วนของเครือข่าย GIN บริการ        
G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐาน
กลางท่ีจะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต 

20 บริการ 20 บริการ 

 

1.4 จ านวนแผนบรูณาการดา้น IT ที่ สรอ.
ร่วมกับผูเ้ข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA 
ได้พัฒนาขึ้น 

6 แผน 6 แผน 
 

1.5 จ านวนงบประมาณรายจ่ายดา้น ICT ของ
ภาครัฐท่ีประหยดัจากการใช้บริการกลาง
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของ 
Shared Service/ Infrastructure) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 

1.6 จ านวนบริการภาครัฐที่เชื่อมโยงเข้ากับ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz 
Portal) 

2 บริการ 3 บริการ 
 

(……………………………………………) 
ประธานกรรมการองค์การมหาชน 

(ผู้ประเมิน) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน  

หมายเหตุ            
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ) 

2. Agenda  Based 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     
     2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

     2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเดน็ข่าวท่ีทันต่อ
สถานการณ ์

ร้อยละ 100 เจ้าภาพตัวช้ีวัด
สรุปผลการ
ด าเนินการของ
หน่วยงานจาก
ระบบฯ 

 

     2.1.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
รับรู้และเข้าใจในการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

ร้อยละ 75 เจ้าภาพตัวช้ีวัด
สรุปผลการ
ด าเนินการของ
หน่วยงานจาก
ผลส ารวจ 

 

3.  Area Based ไม่มี     

4.  Innovation         
    Based 

4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึง
พอใจและพัฒนาการให้บริการ 

ร้อยละ 80 
และปรับปรุง 
ปี 59 

ร้อยละ 83.2 
และผลการ
ปรับปรุง ปี 59 

 

 
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 96  ร้อยละ 
98.8747 

 

4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

ระดับ 4.0000 ระดับ 5.0000  

4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงาน(ความส าเร็จในการจัดท า 
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

5.  Potential  Based การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

 

ระดับองค์ประกอบ 
ผลประเมิน            หมายถึง ผลด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 ) 
                          หมายถึง ผลด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหวา่งร้อยละ 50 – 67) 
                          หมายถึง ผลด าเนินงานต่ ากวา่เป้าหมาย (ร้อยละตวัชีว้ัดที่ผ่านการประเมินต่ ากวา่ร้อยละ 50) 
ระดับภาพรวม 
สรุปผลประเมิน         หมายถึง ระดับคุณภาพ  เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกวา่เป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน   
                             หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกวา่เป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน   
                                        แต่ไมม่ีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเปา้หมาย      
                             หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเปา้หมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึง่   
                                        (แมว้า่จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
                                        ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่ องค์การมหาชน  F มีผลด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Agenda Bassed 

ระดับตัวชี้วัด 
ผลประเมินรายตัวชี้วัด      หมายถึง ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน) 
                                  หมายถึง ผลด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน) 
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รายละเอียดประกอบการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รัฐมนตรฯี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนฐาน งาน
ประจ างานตาม
หน้าท่ีปกติ หรืองาน
ตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบหลัก งาน
ตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติ
คณะรัฐมนตร ี
(Functional 
based) 

1.1 จ านวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-
Value Datasets ที่มีการเปิดเผย 

20 ชุดข้อมูล 22 ชุดข้อมูล 
  

1.2 จ านวนบริการอัจฉริยะ (Smart 
Service) ของหน่วยงานภาครัฐท่ี
ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ
เพิ่มขึ้นต่อป ี

20 บริการ 36 บริการ 
 

 

1.3 จ านวนบริการภาครัฐที่ให้บริการ
ประชาชน/ภาคธรุกิจ หรือสนับสนุน
การด าเนินงานของภาครัฐ (G2GBC) ที่
เชื่อมโยงการใช้งานผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานกลางภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure) ทั้งในส่วน
ของเครือข่าย GIN และบริการ  
G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐาน
กลางท่ีจะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต 

20 บริการ 20 บริการ 
 

 

1.4 จ านวนแผนบรูณาการดา้น IT ที่ สรอ.
ร่วมกับผูเ้ข้ารับการอบรมจากสถาบัน 
TDGA ได้พัฒนาขึ้น 

6 แผน 6 แผน 
 

 

1.5 จ านวนงบประมาณรายจ่ายดา้น ICT 
ของภาครัฐท่ีประหยัดจากการใช้บริการ
กลางระบบรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนของ Shared Service/ 
Infrastructure) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

 

1.6 จ านวนบริการภาครัฐที่เชื่อมโยงเข้ากับ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ  
(Biz Portal) 

2 บริการ 3 บริการ 
 - ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
 - ประปาส่วน
ภูมิภาค 
 - โทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ต 
TOT 

 
 

2. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบาย

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

    

     2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

เร่งด่วน หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ 

     2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเดน็ข่าวท่ี
ทันต่อสถานการณ ์ 

 

ร้อยละ 100 เจ้าภาพตัวช้ีวัด
สรุปผลการ
ด าเนินการของ
หน่วยงานจาก
ระบบฯ 

  

     2.1.3 ร้อยละของประชาชน กลุ่ม 
เป้าหมายทีร่ับรู้และเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามนโยบายส าคญัของ
รัฐบาล 

ร้อยละ 75 เจ้าภาพตัวช้ีวัด
สรุปผลการ
ด าเนินการของ
หน่วยงานจาก
ผลส ารวจ 

  

3. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูร
ณาการการ
ด าเนินงานหลาย
พื้นที่หรือหลาย
หน่วยงาน (Area 
based) (ถ้าไม่มี
ภารกิจนี้ ไม่ต้อง
ประเมิน)    

ไม่มี 

    

4. ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงาน 
งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการ
ประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
(Innovation 
based) 

4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจ 
ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 

ร้อยละ 80 
และปรับปรุง 
ปี 59 

ร้อยละ 83.2 
และผลการ
ปรับปรุง ปี 59 

 
 

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96  ร้อยละ 
98.8747  

 

4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
องค์การมหาชน 

ระดับ 4 ระดับ 5 
 

 

4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถ
ของหน่วยงาน (ความส าเร็จในการจัด 
ท ามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอรชั์น 2) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

 

5. ศักยภาพในการเป็น
ส่วนราชการที่มี
ความส าคญัเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ตาม
แผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบาย

5.1 การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมลู
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 

5.2 การพัฒนาระบบคลาวดภ์าครัฐ   
(G-Cloud) 

5.3 การให้บริการซอฟต์แวรผ์่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 102.58 
 
ร้อยละ 116.20 
 
ร้อยละ 138.00 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ของรัฐบาล 
(Potential based) 
ประกอบกับผลการ
ประเมินโดยองค์กร
ภายในและภายนอก
ประเทศ                                                                

5.4 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ระบบงานภาครัฐ (Digital 
Government Platform 

5.5 โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ 
(Government Information 
Infrastructure) 

5.6 ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน (GovChannel) 

5.7 การยกระดับความสามารถและสรา้ง
ความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริม
รัฐบาลดิจิทัล (Government Digital 
Skills) 

5.8 การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจทิัล 
(Digital Government 
Transformation) 

5.9 การพัฒนาศูนยน์วัตกรรมบริการ
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 
Innovation Center) 

ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 290.00 
 
 
ร้อยละ 106.80 
 
 
ร้อยละ 124.49 
 
ร้อยละ 121.57 
 
 
 
ร้อยละ 166.67 
 
 
 
ร้อยละ 100 
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สรุปผลการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด     องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 

ตัวช้ีวัด 1.1 จ านวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-Value Datasets ที่มีการเปิดเผย 

ค าอธิบาย :  
High-Value Datasets หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและในมุมผู้น าข้อมูลไปใช้ ซึ่ง

สามารถขยายความคุณลักษณะของแต่ละมุมมองดังนี้ 
คุณลักษณะในมุมมองผู้ให้ข้อมูล (Publisher) คือ 
1. สร้างความโปร่งใส (Transparency) คือ ข้อมูลที่ช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ เปิดเผยข้อมูล เช่น 

ข้อมูลด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
2. กฎหมายก าหนดให้เปิดเผย (Legal Obligation) คือ ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่กฎหมายก าหนดให้ท าการเปิดเผยข้อมลู 

เช่น ข้อมูลการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน และ ข้อมูลด้านสวัสดิการและสังคม เป็นต้น 
3. ข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน (Public Task) คือ ข้อมูลที่เปิดเผยตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลสถิติ ข้อมูล

ภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
4. ลดต้นทุน (Cost Reduction) คือ เมื่อท าการเปิดเผยชุดข้อมูลนั้นๆ แล้วช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการ 
5. เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ใช้งาน (Target Audience) คือ ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีกลุ่มผู้ใช้งานต้องการน าข้อมูลไปใช้

งานอย่างชัดเจน โดยอาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้งานจ านวนมาก หรืออาจจะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีจ านวนน้อย แต่ข้อมูลดังกล่าว
มีประโยชน์หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

คุณลักษณะในมุมมองของผู้น าข้อมูลไปใช้ (User’s Perspective) คือ  
1. มี โ อก าสที่ จ ะน า ไ ป ใ ช้ ง าน ให้ เ กิ ดป ร ะ โ ยชน์ ห รื อมี แนว โน้ มที่ จ ะน า ข้ อมู ล ไป ใ ช้ ในอนาคต  ( Use and  

Re-use Potentials) รวมถึง มีโอกาสที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ (New Business Model) เช่น ข้อมูลจดทะเบียน 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

2. มีความต้องการในการใช้งานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งความต้องการดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสถานการณ์  บริการที่จะ
พัฒนาขึ้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ประเด็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ หรือรัฐบาลเปิด ควรให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยเฉพาะชุดข้อมูลที่
อยู่ในความสนใจของหน่วยงานสากล และข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐของประเทศไทยอย่างแท้จริง  
(High-Value Datasets)   

พิจารณาจากชุดข้อมูลเปิดที่ในลักษณะ High-Value Datasets ที่มีการเปิดเผยผ่าน https://data.go.th/ ซึ่งจากการศึกษา
ข้อมูลจากต่างประเทศพบว่า มีข้อมูลเปดิที่ส าคญัในด้านตา่งๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรม ด้านการป้องกันการทุจรติ
คอรัปชัน ด้านผังเมืองและการขนส่ง เป็นต้น (Urban and Transportation) 

เป้าหมาย : 20 ชุดข้อมูล 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 22 ชุดข้อมลู ได้แก่  

ล าดับ รายชื่อชุดข้อมลู หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

1 ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2 ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
3 ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
4 รายงานการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนธันวาคม 2559 กรมบัญชีกลาง 
5 ข้อมูลการจดทะเบยีนนิติบุคคล พ.ศ.2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
6 บัญชียาหลักแห่งชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
7 บัญชียาหลักแห่งชาติ บญัชียาจากสมุนไพร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

https://data.go.th/
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ตัวช้ีวัด 1.1 จ านวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-Value Datasets ที่มีการเปิดเผย 

8 ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

9 ข้อมูลสถิตคิดสีืบเสาะและพินิจของส านักงานคุมประพฤติ ทั่ว
ประเทศ ปีงบประมาณ 2546-2559  
(ระหว่าง ต.ค. 58 - ก.พ.59) 

กรมคุมประพฤต ิ

10 ข้อมูลสถิตคิดีฟื้นฟูฯ จ าแนกชนิดยาเสพตดิของส านักงานคุม
ประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 – 2559  

กรมคุมประพฤต ิ

11 อัตราการว่างงาน จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 2549 - 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 
12 รายงานที่ตั้งงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
13 ข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว ์ กรมปศุสตัว ์
14 ข้อมูลโรคระบาดสตัว์ในประเทศไทย กรมปศุสตัว ์ 
15 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งโคนม กรมปศุสตัว ์ 
16 รายงานทะเบียนวดั (แยกรายจังหวัด) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
17 รายชื่อที่ท าการ/หน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัทไปรษณียไ์ทย จ ากัด (ส่วนกลาง) 
18 ต าแหน่งงานว่าง จ าแนกตามอุตสาหกรรม และ 

วุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559 
กรมการจดัหางาน  

19 การจัดหางานในประเทศ จ าแนกตามจังหวัด  
ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559 

กรมการจดัหางาน  

20 ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

21 ข้อมูลพื้นฐานท่ีตั้งศูนย ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

22 ข้อมูลพื้นฐานท่ีตั้ง ปภ.จ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 

เผยแพร่บน https://data.go.th/AnnouncementDetails.aspx?id=53  

 
ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายพณชติ กิตติปัญญางาม และ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ กลางวิชิต  

โทร. 02-612-6000 ต่อ 7001 , 7104  

https://data.go.th/AnnouncementDetails.aspx?id=53
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด             องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 

ตัวช้ีวัด 1.2 จ านวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการประชาชนและภาค
ธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี 

ค าอธิบาย :  
บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง บริการที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) โดยประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการผ่านช่องทางที่เหมาะสมและหลากหลาย และมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวก ลดความซ้ าซ้อน หรือ
ยกระดับการให้บริการสู่การเป็นบริการอัตโนมัติ ที่ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการดิจิทัล โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐ โดยก าหนด
เป้าหมายในระยะสั้นให้เกิดการลดการใช้ส าเนาเอกสารในการบริการของภาครัฐ 

 
พิจารณาจากการพัฒนาบริการของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนหรือภาค

ธุรกิจ ท่ีมีการให้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) ใน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  
(1) ช่องทางเว็บไซต์ www.govchannel.go.th  
(2) ช่องทาง Mobile Application (Government Application Center) https://apps.go.th/   
(3) ช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น Government Smart Kiosk และ Government Smart Box เป็นต้น  
 
โดยมีเป้าหมายหลักคอืการลดการใช้ส าเนาเอกสารราชการ ตลอดจนสามารถยกระดับการให้บริการไปสูบ่ริการอัตโนมตัิ 

และ One Stop Service ในที่สุด 

เป้าหมาย : 20 บริการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 36 บริการ  ได้แก ่

ล าดับที ่ Project หน่วยงาน ช่องทางให้บริการ 
1 Mobile Application  

สุขพอท่ีพ่อสอน 
ส านักราชเลขาธิการ Mobile Applition 

2 Mobile Application  
สุขแท้ที่แม่ให้ 

ส านักราชเลขาธิการ Mobile Applition 

3 Mobile Application ระบบรับ
เรื่องร้องเรียนขององค์การตลาด 

องค์การตลาด Mobile Applition 

4 Mobile Application สืบค้นฎีกา ศาลฎีกา Mobile Applition 
5 Mobile Application 

 ภาษีไปไหน Phase2 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ Mobile Applition 

6 Mobile Application   
RDU รู้เรื่องยา 

รพ.ในเครือ UHOSNET Mobile Applition 

7 Mobile Appointment "Rama 
Appointment " Phase2 

รพ.รามาธิบด ี Mobile Applition 

8 ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย โรงพยาบาลราชบุร ี 
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) สสจ. เขต 5 

Government Smart 
Kiosk 

9 ระบบตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลราชบุร ี 
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) สสจ. เขต 5 

Government Smart 
Kiosk 

10 ระบบตรวจสอบข้อมลูค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 

โรงพยาบาลราชบุร ี 
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) สสจ. เขต 5 

Government Smart 
Kiosk 

http://www.govchannel.go.th/
https://apps.go.th/


11 
 

ตัวช้ีวัด 1.2 จ านวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการประชาชนและภาค
ธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี 

11 ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย โรงพยาบาลโพธาราม  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

12 ระบบตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลโพธาราม  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

13 ระบบตรวจสอบข้อมลูค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 

โรงพยาบาลโพธาราม  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

14 ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย โรงพยาบาลบ้านโป่ง (รพ.เขต 5 ราชบุรี) 
สสจ. เขต 5 

Government Smart 
Kiosk 

15 ระบบตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลบ้านโป่ง  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) สสจ. เขต 5 

Government Smart 
Kiosk 

16 ระบบตรวจสอบข้อมลูค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 

โรงพยาบาลบ้านโป่ง  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) สสจ. เขต 5 

Government Smart 
Kiosk 

17 ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย โรงพยาบาลด าเนินสะดวก  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

18 ระบบตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลด าเนินสะดวก  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

19 ระบบตรวจสอบข้อมลูค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 

โรงพยาบาลด าเนินสะดวก  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

20 ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

21 ระบบตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

22 ระบบตรวจสอบข้อมลูค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

23 ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย โรงพยาบาลมะการักษ ์ 
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

24 ระบบตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลมะการักษ ์ 
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

25 ระบบตรวจสอบข้อมลูค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 

โรงพยาบาลมะการักษ ์ 
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

26 ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

27 ระบบตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

28 ระบบตรวจสอบข้อมลูค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

29 ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช  
องค์ที่ 17 (รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

30 ระบบตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช  
องค์ที่ 17 (รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 
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ตัวช้ีวัด 1.2 จ านวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการประชาชนและภาค
ธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี 

31 ระบบตรวจสอบข้อมลูค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช  
องค์ที่ 17 (รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

32 ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

33 ระบบตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

34 ระบบตรวจสอบข้อมลูค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
(รพ.เขต 5 ราชบุรี) 

Government Smart 
Kiosk 

35 Mobile Application Smart Job 
Phase2 

กรมการจดัหางาน Mobile Applition 

36 Mobile Application ต้นไม้ของ
ชาวไทย 

กรมป่าไม ้ Mobile Applition 

 
ภาพ Diagram การเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล 

 

 
ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายอรรถสิทธ์ิ เสรมิธนวิศาล, นางกนกศรี สมส่งกุล 

โทร. 02-612-6000 ต่อ 3301 , 3307 

 

http://oc.ega.or.th/FileKPIResult/20170831054921.pdf
http://oc.ega.or.th/FileKPIResult/20170831054921.pdf
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด             องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 

ตัวช้ีวัด 1.3 จ านวนบริการภาครัฐท่ีให้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจ หรือสนับสนุนการด าเนินงานของ
ภาครัฐ (G2GBC) ที่เชื่อมโยงการใช้งานผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานกลางภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure) ทั้งในส่วนของเครือข่าย GIN และบริการ G-Cloud หรือบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานกลางที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต 

ค าอธิบาย :  
บริการภาครัฐที่ให้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจ หรือสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ (G2GBC) ที่เช่ือมโยงการใช้

งานผ่านโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Shared Infrastructure) หมายถึง บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ใน
ลักษณะบริการประชาชน (G2C) หรือบริการส าหรับภาคธุรกิจ (G2B) หรือบริการที่สนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐด้วยกัน 
(G2G) ที่ให้บริการอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านเครือข่าย GIN หรือระบบอยู่บน G-Cloud 
รวมทั้งอาจจะมีการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานกลางอื่นๆ ของ สรอ.ในอนาคต  

 
พิจารณาจากบริการภาครัฐแต่ละบริการ (G2GBC) ที่อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานกลางนั้น จะต้องเป็นบริการที่สามารถ

เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
 
มุ่งเน้นการเช่ือมโยงข้อมูลและการท างานของหน่วยงานภาครัฐมากกว่าการขยายโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง ยังมุ่งเน้น

การใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
เดิมด้านการสร้างบริการต่างๆ เพิ่มเติม 

เป้าหมาย :  20 บริการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 20 ระบบ  
โดยเป็นระบบหลักท่ีใช้งานท้ังบริการ GIN และ G-Cloud ร่วมกัน  ดงันี ้

ล าดับ ชื่อระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 ระบบภาษีและเอกสารธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 

(e-Tax Invoice by e-Mail) 
- กรมสรรพากร 
- ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การ

มหาชน) 
- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

2 ระบบการยื่นแจ้งผลิตภณัฑส์ุขภาพก่อนการ
เข้า (License per Invoice : LPI) 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3 ระบบโครงการดูแลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

4 ระบบรายงานเรือเข้า-ออกเมืองท่าของ
เรือประมงไทย (Fishing-PIPO) 

- กรมเจ้าท่า 

5 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ (Linkage Center) 

- กรมการปกครอง 

6 ระบบน าร่องการพัฒนาระบบ Single 
Window for VISA & Work Permit 

- กรมการจดัหางาน 
- ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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ตัวช้ีวัด 1.3 จ านวนบริการภาครัฐท่ีให้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจ หรือสนับสนุนการด าเนินงานของ
ภาครัฐ (G2GBC) ที่เชื่อมโยงการใช้งานผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานกลางภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure) ทั้งในส่วนของเครือข่าย GIN และบริการ G-Cloud หรือบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานกลางที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต 

7 ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ 
(Biz Portal) 

- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ส านักงานประกันสังคม 
- กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
- กรมสรรพากร 

8 ระบบตดิตามการท าประมงผดิกฎหมาย 
(Illegal, Unreported, and Unregulated : 
IUU) 

- กรมประมง 
- กรมเจ้าท่า 

9 ระบบการจัดหางานส าหรับผูส้มัครงานและผู้
ว่าจ้าง (Smart Job Center) 

- กรมการจดัหางาน 

10 ระบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค า
รับรองการปฏบิัติราชการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-SAR) 

- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

11 ระบบการวางแผนและจัดท างบประมาณ  
(e-Budgeting) 

- ส านักงบประมาณ 

12 ระบบสบืค้นและบริการภูมสิารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Portal) 

- ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

13 ระบบบรหิารจดัการกองทุนเพื่อส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

14 ระบบรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
15 ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎรนอกราชอาณาจักรทางเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต (I-Vote) 

- ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

16 ระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

- ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

17 ระบบต้นแบบเชื่อมโยงข้อมูลกบัระบบ  
E-Expert 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

18 ระบบฐานข้อมลูเกษตรกรกลาง  
(Farmer One) 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

19 ระบบแลกเปลีย่นข้อมูลภาครัฐ statXchange - ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
20 ระบบ R&D Digital gateway - ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายอรรถสิทธ์ิ เสรมิธนวิศาล, นายยศวีร์ สาริวงศ์จันทร,์ นายจิรชาติ ทิพย์พงษ์จิตรา  
โทร. 02-612-6000 ต่อ 3301 , 3305 , 3311  
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด             องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 

ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนแผนบูรณาการด้าน IT ที่ สรอ.ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA ได้
พัฒนาขึ้น 

ค าอธิบาย :  
สถาบัน TDGA (Thailand Digital Government Academy) ได้รับการจัดตั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรื่องการ

ยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครฐัทุกระดบัอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผนึกก าลังร่วมกบั
ส านักงาน ก.พ. และสถาบันการศึกษาช้ันน าของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

 
การด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการวิเคราะห์ความรู้และจัดท าข้อเสนอแนะที่

เป็นแผนบูรณาการด้านดิจิทัล หรือ IT ร่วมกับ สรอ.  

เป้าหมาย :  6 แผน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 6 แผน  ประกอบด้วย 

โครงการบูรณาการที่จัดท าขึ้นภายใต้ การจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGEP รุ่นที่ 7 
1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับชาติ 

ประกอบด้วยรายละเอียดของการบูรณาการด้าน IT ดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนา Platform บริการพื้นฐานของภาครัฐโดยเช่ือมโยง แลกเปลีย่นข้อมูลด้วย ID 13 หลัก กับฐานข้อมูลสุขภาพของ

กระทรวงโดยใช้เครื่องอ่าน Smart Card กับบัตรประชาชนใหโรงพยาบาล 
2. พัฒนาระบบประมวลผลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการแพทย์และสุขภาพขนาดใหญ่ Big Data เพื่อการวิเคราะห์

ประมวลผลอย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยี Hadoop และ Vertiea 
3. พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมลู Big Data  
Output ที่ได้  
1. ได้จัดท าการส่งข้อมูลสุขภาพรายบคุคล (Individual Record) จากส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 76 แห่งมาไว้บน 

Cloud ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. ได้จัดเก็บ Big Data โดยใช้เครื่องมือ Hadoop ที่พัฒนามาจาก Open Source Technology ให้ท าหน้าท่ีเป็น 

Distributed Storage ให้เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว 
3. ได้จัดท า HDC Hadoop ใหอยู่ในรูปแบบ DataMart ให้บริการ Visualization เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร 
4. ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยการมาใช้ข้อมูลรวมกันจัดท า Web Service  ค้นหาดว้ยเลขบตัร

ประชาชน 13 หลัก และพัฒนา MopH Id เพื่อแก้ปัญหาคนต่างด้าวที่ไม่มีบัตรประชาชน 
Outcome ที่ได้  

ได้ข้อมลูสุขภาพที่ด าเนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภูมภิาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ
ที่ส่งต่อถึงการให้บริการประชาชนโดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยด าเนินงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว 
1. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร,ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
2. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
3. ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
4. กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
2.โครงการจัดท าหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของส านกังาน ก.พ. 

ประกอบด้วยรายละเอียดของการบูรณาการด้าน IT ดังต่อไปนี้ 
1. การแก้ไขกฏระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูค้วามสามารถท่ัวไปด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในการบรรจุข้าราชการ 
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ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนแผนบูรณาการด้าน IT ที่ สรอ.ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA ได้
พัฒนาขึ้น 

2. ปรับกระบวนการในการจดัท าหนงัสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. พัฒนาระบบโปรแกรมในการจัดท าหนังสือรับรองผลการสอบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
4. จัดหาหรือประสานการใช้เครื่องแม่ข่ายในการจัดท าฐานข้อมูล 
Output ที่ได้  
1. ประชาชนไดร้ับการบริการภาครัฐที่ดีขึ้น ประหยดัเวลา รวดเร็ว 
2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบไดร้วดเร็ว ถูกต้อง 
Outcome ที่ได้ 

การท างานของภาครัฐท่ียกระดับการให้บริการต่อประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว 
1. ส านักงาน ก.พ. 
2. ส่วนราชการในสังกัดส านักงาน ก.พ. 
3. หน่วยงานท่ีขอใช้ผลสอบ เช่น ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราฎร เป็นต้น 

 
3.โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วยรายละเอียดของการบูรณาการด้าน IT ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร และเช่ือมโยงกบัทุกภาคส่วน 
2. จัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการให้บริการประชาชน รองรับภารกิจด้านผูสู้งอายุของแต่ละ 

หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เช่น ระบบจ่ายเงินผู้สูงอายุ ระบบดแูลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น  
Output ที่ได้  
1. มีระบบสารสนเทศส าหรบัการใหบ้ริการประชาชน รองรับภารกิจดา้นผู้สูงอายุของแตล่ะหน่วยงานในกรงเทพมหานคร 
2. มีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อรองรับงานด้านการบรูณาการข้อมลูพืน้ฐานของผู้สงอายุ 
3. มีข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ ที่ถูกต้อง และมีระบบที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงได้ทกุท่ี ทุกเวลา   
4. ประชาชนโดยเฉพาะกลุม่ผูสู้งอายสุามารถใช้บริการของภาครัฐได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
5. กรุงเทพมหานครมีระบบบูรณาการสารสนเทศผู้สูงอายุ สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านผู้สงูอายุของกรุงเทพมหานคร

ได้ครบถ้วนตามภารกิจของทุกหนว่ยงานในกรุงเทพมหานคร 
6. กรงเทพมหานครมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศรองรับการบูรณาการข้อมลกับหน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอกกรุงเทพมหานคร  
Outcome ที่ได้  

การเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบรูณาการขั้นตอนการท างานรวมถึงเทคโนโลยีทีเ่ข้าถึงของประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว 
1. ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
2. ส านกัการแพทย ์/ ส านักอนามัย / ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล / ส านักงานเขต กรุงเทพฯ 
3. กรมการปกครอง  
4. กรมบัญชกีลาง 

 
4.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดิน 

ประกอบด้วยรายละเอียดของการบูรณาการด้าน IT ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่ดินใหม่ข้อมูลครบถ้วนท้ังข้อมูลทะเบียนที่ดนิ ข้อมูลรูป แปลงท่ีดิน และข้อมลูเอกสาร

ภาพลักษณ์ จากระวางแผนท่ีรูปถา่ยทางอากาศ โฉนดที่ดิน นส. 3, นส. ก. หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุด หนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวง จ านวน 1.45 ล้านแปลง 



17 
 

ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนแผนบูรณาการด้าน IT ที่ สรอ.ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA ได้
พัฒนาขึ้น 

2. ขยายศูนย์สารสนเทศท่ีดิน และตดิตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานท่ีดิน จ านวน 25 ส านักงานพร้อมติดตั้งเครือข่าย
สื่อสารเช่ือมโยงระหว่างส านักงานที่ดิน และศูนยส์ารสนเทศท่ีดิน 

3. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของส านักงานท่ีดิน จ านวน 1 ระบบ โดยให้บูรณาการงานทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน และให้มี
ศักยภาพในการจดัท าฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างส านักงานท่ีดินและศูนย์สารสนเทศท่ีดิน 

4. ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องต่อการน าไปประกอบการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการทีด่ินและอสังหารมิทรัพย์ ตลอดจนบริการประชาชนได้จากทุกส านกงานท่ีดินไม่ว่าที่ดินจะตั้งอยู่ ณ ท่ีใด
สมารถด าเนินการโดยผ่านช่องทาง Online  ได้ทันที 

5. ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิมในโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานท่ีดินเตม็รูปแบบและโครงการต้นแบบ
การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดินเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จ านวน 52 ส านักงานเข้าสูร่ะบบงานใหม ่  

Output ที่ได้  
1. ประโยชน์ต่อประชาชน ไดร้ับบริการทีม่ีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  โปร่งใสเป็นธรรม 
2. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ความมัง่คั่งของประเทศ ด้านคุณภาพของสังคม ด้านเศรษฐกิจและโครงสรา้งพื้นฐาน ด้าน

ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน  
3. ประโยชน์ต่อกรมที่ดิน มรีะบบบรกิารที่ทันสมัยในการให้บริการ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส  
Outcome ที่ได้  

ข้อมูลภาครัฐที่พร้อมให้บริการ รวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และสะดวกรวดเร็ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว 
1. กรมที่ดิน 
2. กรมการปกครอง 
3. กรมธนารักษ์ 
4. กรมบัญชีกลาง 

 
5.โครงการบูรณาการทรัพยากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือบริการประชาชน 

ประกอบด้วยรายละเอียดของการบูรณาการด้าน IT ดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนา Platform ทีห่ลากหลาย ในการเข้าถงึแหล่งขอ้มลูของประชาชน ได้แก่  

1.1 พัฒนา Application ทีบู่รณาการข้อมลูทีจ่ าเป็นใหค้รบทุกภาคส่วน  
1.2 การตั้ง Call Center กลาง เพือ่ใช้บริการโทรศัพท์พืน้ฐานในการสอบถามข้อมลู 

Output ที่ได้  
1. ประชาชนไดร้ับขอ้มลูที่ถูกต้อง แม่นย าเพือ่ประกอบการตดัสินใจไดแ้บบเบด็เสร็จ ณ จดุเดียว (One Stop Services)    
2. รัฐบาลมีนโยบายการบรูณาการ การให้บูรการภาครัฐแบบครบวงจร ประกาศเป็นวาระแห่งชาตโิดยม ี

ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 
Outcome ที่ได้  

ยกระดับการให้บริการหน่วยงานภาครัฐสู่การเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชนโดยระบบท่ีทันสมัย รวดเร็ว  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว 
1.  กรุงเทพมหานคร  
2.  National Multimodal Transport Integration Center- กระทรวงคมนาคม  
3.  การไฟฟ้านครหลวง  
4.  การประปานครหลวง  
5.  TOT  
6.  ส านกังานการแพทย์ฉุกเฉิน  
7.  ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  



18 
 

ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนแผนบูรณาการด้าน IT ที่ สรอ.ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA ได้
พัฒนาขึ้น 

8.  กรมการปกครอง  
9.  กรมทีด่นิ  
10.  กรมพฒันาทีด่นิ  
11.  ส านกังานระบายน้ า กทม.  
12.  ผู้ประกอบการ Logistic  
13.  ผู้ประกอบการก่อสร้าง  

  
โครงการบูรณาการที่จัดท าขึ้นภายใต้ การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย EA 
6.โครงการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย EA 

ประกอบด้วยรายละเอียดของการบูรณาการด้าน IT ดังต่อไปนี้   
1. การจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งพนัธกิจองค์กรในด้านต่าง ๆ 

(Business) และเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
2. การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานท่ีเปน็ภารกจิขององค์กรในดา้นต่าง ๆ เชน่ ด้าน

กระบวนการทางธุรกรรมขององคก์ร  กลุ่มระบบงาน กลุ่มทางเทคนคิ อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัตกิารไปจนถึง 
นโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

3. การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรไ์อทีขององคก์รใหไปสู่ความเป็นจริงด้วยวธ๊ิบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบโดยการผลักดันการ
ปฏิรูปกระบวนการท างาน และผลกัดันการออกแบบพฒันาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ  EA ใหประสบ
ผลส าเร็จ 

Output ที่ได้  
1. ได้ 3 มุมมอง (View Points) คอื มุมมองของสถาปตัยกรรมองค์กร ได้แก่ มุมมองผู้บริหาร มุมมองผู้ใช้งาน มุมมองเชงิ

พัฒนา 
2. ได้ 4 กระบวนการ (Processes) คือ กระบวนการในการพัฒนาสถาปตัยกรรมองค์กร ได้แก่ กระบวนการขั้นต้น (Initial) 

กระบวนการการออกแบบ (Design) กระบวนการการปรับเปลีย่น (Transition) กระบวนการการวดัผลประสิทธิภาพ 
(Measurement)  

3. ได้ 5 โมเดล (Sub Architectures/Models) คอื สถาปตัยกรรมองคก์รในดา้นต่าง ๆ ได้แก่  
ดา้นธรุกิจ (Business)   
ดา้นแอปพลิเคชัน (Application)   
ดา้นขอ้มลู (Data)   
ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure)   
ดา้นความมั่นคงปลอดภยั (Security)  

Outcome ที่ได้  
หน่วยงานภาครัฐมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ เทคโนยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กรอันน าปสู่การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ ลดเวลาในการด าเนินงาน รวมถึง ประโยชน์ต่อ 
ประชาชน สังคมและประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว 
1. โรงงานยาสูบ 
2. กระทรวงการคลัง 
3. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์      

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นาย เอก โอฐน้อย 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 3601  

mailto:aek.aotenoy@ega.or.th
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด             องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 

ตัวช้ีวัด 1.5 จ านวนงบประมาณรายจ่ายด้าน ICT ของภาครัฐท่ีประหยัดจากการใช้บริการกลางระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของ Shared Service/ Infrastructure) 

ค าอธิบาย :  
การค านวณงบประมาณที่ประหยดัได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะคิดค านวณจากบริการหลักของ สรอ. ในส่วนท่ีเป็น 

Shared Service/Infrastructure ประกอบด้วย บริการ GIN บริการ G-Cloud บริการ MailGoThai และ G-SaaS หรือบริการ
อื่นที่จะช่วยให้ภาครัฐประหยดัรายจ่ายด้าน ICT 

สูตรค านวณ: 
จ านวนงบประมาณด้าน Shared Service/Infrastructure ที่ประหยัดได้ต่อปี x 100 

จ านวนเงินงบประมาณด้าน Shared Service/Infrastructure ที่ไดร้ับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
โดยในส่วนของ G-SaaS เป็นบริการที่เริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย ระบบงาน

ที่ภาครัฐสามารถใช้งานร่วมกันได้บนอินเตอร์เน็ต จึงท าให้เกิดการประหยัดงบประมาณมากกว่าระบบงานรูปแบบเดิมที่
หน่วยงานภาครัฐต้องลงทุนด าเนินการเอง เช่น ระบบสารบรรณ และระบบ GIN Conferece เป็นต้น 

 
ส าหรับบริการ GIN บริการ G-Cloud และบริการ MailGoThai ที่ได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการค านวณการ

ประหยัดงบประมาณได้ ตั้งแต่ปี 2555-2559 นั้น มีลักษณะการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตามเงื่อนไขของงบประมาณ
ที่ สรอ.ได้รับ 

 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรอ. มีความจ าเป็นต้องปรับฐานการให้บริการลดลงท าให้ความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจะมี

จ านวนที่น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แต่อย่างไรก็ตาม สรอ.จะพยายามที่จะปรับปรุงในด้านคุณภาพและการตอบสนองตอ่
ความต้องการบริการจากหน่วยงานภาครัฐให้ได้มากขึ้น พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับการพัฒนาบริการภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อ
ท าให้ภาพของการให้บริการส าคัญภาครัฐครอบคลุมจ านวน 26 โดเมน ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของงบประมาณด้าน Shared Service/Infrastructure ที่ประหยัดได้ต่อปี 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 
 สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับ Shared Service/Infrastructure มี
จ านวน 1,375,712,757 บาท และสามารถประหยัดงบประมาณได้ 1,825,994,454 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 132.7308 
ของงบประมาณด้าน Shared Service/ Infrastructure ดังนี้ 

ประหยัดได้ 
อนุมัติ พ.ศ.2560 

งบ.พรบ.+เหลือจ่าย งบ.พรบ. 

1,825,994,454 1,375,712,757 1,223,848,500 

ร้อยละ  132.7308 149.2010 
 สูตรการค านวณ : 

จ านวนงบประมาณด้าน Shared Service/Infrastructure ที่ประหยัดได้ต่อปี x 100 
จ านวนเงินงบประมาณด้าน Shared Service/Infrastructure ที่ไดร้ับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด 1.5 จ านวนงบประมาณรายจ่ายด้าน ICT ของภาครัฐท่ีประหยัดจากการใช้บริการกลางระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของ Shared Service/ Infrastructure) 

งบประมาณด้าน Shared Service/ Infrastructure ประกอบด้วย 

 
หลักการการวัดผลประโยชน์ (ทางตรงและทางอ้อม) จากการด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ 

 
      ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินค่าใช้จ่าย ที่ปรึกษาได้ใช้จ านวนเงิน (งบประมาณ) ที่ส านักงานใช้ในการด าเนิน
โครงการนั้น ๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม เพื่อน าไปประเมินผลประโยชน์สุทธิ ซึ่งหมายถึง 
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานภาครัฐมาใช้บริการกลางของส านักงาน (ผลประโยชน์หักลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น) 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์จากการด าเนินงานของส านักงาน 
โครงการ ผลประโยชน์  

(บาท/ปี) 
ค่าใช้จ่าย  
(บาท/ปี) 

ผลประโยชน์สุทธิ  
(บาท/ปี) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) 
GIN 1,140,649,242 903,696,837 236,952,405 
G-Cloud  1,295,878,127 525,523,707 770,354,420 
MailGoThai 472,911,941 116,326,795 356,585,146 
G-SaaS 490,784,248 28,681,765 462,102,483 
  รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 3,400,223,558 1,574,229,104 1,825,994,454 

 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นางนินนา เฉลิมช่วง  โทร. 02-612-6000 ต่อ 6201  

mailto:ninna.chewaya@ega.or.th
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด             องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 

ตัวช้ีวัด 1.6 จ านวนบริการภาครัฐท่ีเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz Portal) 
ค าอธิบาย :  

ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) www.biz.govchannel.go.th เป็นระบบกลางในการขอเริ่มต้น
ธุรกิจในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถใช้งานได้ในการเริ่มต้นท าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ มีความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถท าธุรกรรมได้ทุกท่ี ทุกเวลา  

 
พิจารณาจากจ านวนบริการภาครัฐที่เช่ือมโยงเข้ากับศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz Portal) ตามโครงการ

ยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project)  

เป้าหมาย : 2 บริการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ด าเนินงานวิเคราะห์ ออกแบบ แล้วเสร็จ จ านวน 3 บริการ ได้แก ่ระบบขอใช้บริการน้ าประปา ของการประปาส่วน

ภูมิภาค และระบบขอใช้บริการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และระบบขอใช้โทรศัพท์ /อินเตอร์เนต็ ของ TOT  
 
โดยระบบ e-Service ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการผ่าน Biz Portal ประกอบด้วย  
 ด้านการเร่ิมต้นธุรกิจ ได้แก่  

- บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
 ด้านการขอติดต้ังสาธารณูปโภค ได้แก่  

- บริการน้ าประปา ของการประปานครหลวง และส่วนภูมิภาค 
- บริการไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง และส่วนภูมิภาค 
- บริการโทรศัพท ์/ อินเตอร์เน็ต ของ TOT 

 
 
 
 
 
 

http://www.biz.govchannel.go.th/
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ตัวช้ีวัด 1.6 จ านวนบริการภาครัฐท่ีเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz Portal) 
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ตัวช้ีวัด 1.6 จ านวนบริการภาครัฐท่ีเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz Portal) 
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 9 ด้านไว้บน www.biz.govchannel.go.th ดังนี ้
- วางแผนธุรกิจ 
- เริ่มต้นธุรกิจ 
- ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
- การน าเข้า-ส่งออก 
- ทรัพย์สินทางปัญญา 
- การสนับสนุนการลงทุน 
- แรงงาน 
- ภาษีธุรกิจ 
- ปิดกิจการ 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายสุโชตน์ เฉลิมช่วง 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 8101 

 

 

  

http://www.biz.govchannel.go.th/
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด         องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based) 

ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ค าอธิบาย :  
การใช้สื่อ Mass Media เป็นกระบอกเสียงเสียงในการประชาสัมพันธ์เรื่อง GovChannel (ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

ส าหรับประชาชน)  หมายถึง การด าเนินงานร่วมกับสื่อมวลชน เพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ไป
ยังประชาชน เพื่อให้รับทราบ เข้าใจการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้ GovChannel เช่น กิจกรรมประสานงาน
สื่อมวลชน  กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน เป็นต้น 

การสร้างการยอมรับในฐานะผู้น าด้าน Digital Government ผ่านกิจกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติ หมายถึง 
การเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการ และบริการต่างของ สรอ. ให้ประชาชนได้รับทราบ และแสดง
ศักยภาพของ สรอ.ในฐานะเป็นผู้น าในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐเพื่อพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลดิจิทัล เช่น กิจกรรมทางการตลาด ได้แก่ งาน Digital Government Summit งาน 
GovChannel Road Show  โครงการประกวดแอปพลิเคชันภาครัฐ (MEGA)  นิทรรศการ G-Cloud ในงานสัมมนาวิชาการ 
ASEAN CSA Summit  งาน ITU Telecom World  จัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล และงานประกาศผลงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

การใช้ Digital Marketing สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมผ่านสื่อดิจิทัล หมายถึง การใช้สื่อโดยเฉพาะสื่อ Digital ช่วย
ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม ไปยังประชาชน เพื่อให้รับทราบ เข้าใจการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ Digital Media ของ สรอ. เช่น Website และ Social Media (Facebook / Twitter/Youtube) ประชาสัมพันธ์ผ่าน
กลุ่มผู้ทรงอิทธิผล (Influencer) ในการเขียนบทความลง Digital Media และจัดเสวนากลุ่มย่อย เป็นต้น 

PR Value หมายถึง การเทียบ “ผลงาน”กับ“มูลค่าของเงินที่ต้องจ่ายเพ่ือซ้ือพ้ืนที่สื่อ” แล้วเอามูลค่าตรงนี้ คูณด้วย 3  
เช่น ค่าโฆษณานิตยสาร ราคา 40,000 บาท/หน้า 

ถ้าเป็นข่าว จะคิด PR Value = 40,000 x 3 = 120,000 บาท/หน้า 
ตามหลักการสากลซึ่ง PR Value จะมีมูลค่าสูงกว่าค่าโฆษณา 3 เท่าตัว  
เพราะถือว่าต้องใช้ความสามารถมากในการสร้างเนื้อหาผ่านสื่อ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 100  

ประกอบด้วย 
1. มูลค่าข่าวประชาสมัพันธ์ (PR Value) ไมต่่ ากว่า 10 ล้านบาท  
2. จ านวนงานหรือกิจกรรมที่ร่วมจัดงานระดับ International / National Conferences ไม่ต่ ากว่า 5 งานและมจี าวน

ผู้เข้าร่วมงานรวม ทั้ง 5 งาน ไม่ต่ ากว่า 30,000 คน 
3. ยอดที่เข้าถึงเนื้อหาท่ีเผยแพร่ (Reach) ใน EGA Facebook Page ไม่น้อยกว่า 100,000 Reaches 
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ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ด าเนินการแล้วเสร็จ เกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด   

 กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยวัด ร้อยละความส าเร็จ 

1 มูลค่าข่าวประชาสมัพันธ์ (PR Value) ไม่
ต่่ากว่า 10 ล้านบาท  

10,000,000 14,153,074.50 ล้านบาท    141.53  

2 จ่านวนงานหรือกิจกรรมที่ร่วมจัดงาน
ระดับ International / National 
Conferences ไม่ต่า่กว่า 5 งานและมี
ผู้เข้าร่วมงานรวม ทั้ง 5 งาน ไม่ต่่ากว่า 
30,000 คน 

5 6 งาน     120.00   

30,000 69,517 คน     231.72   

3 ยอดที่เข้าถึงเนื้อหาท่ีเผยแพร่ (Reach) ใน 
EGA Facebook Page ไม่น้อยกว่า 
100,000 Reaches 

100,000 2,152,534 Reaches   2,152.53   

 
 
 
 

ประกอบด้วย 
1. มูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ (PR Value) ปัจจุบันมี จ านวน 14,153,074.50 บาท  

ประชาสมัพันธ์ มูลค่า PR Value / บาท 

มี.ค. 60 4,736,739.00 
เม.ย. 60 3,416,757.00 
พ.ค. 60 3,311,685.00 
มิ.ย. 60 2,687,893.50 

2. จ านวนงานหรือกิจกรรมทีร่่วมจัดงานระดับ International / National Conferences  
ปัจจุบนัมี จ านวน 69,517 คน  ดังนี้ 

ล าดับ สัมมนา/กิจกรรม/ประชมุ ว/ด/ป ผู้เข้าร่วม/คน 

1  ITU Telecom World 2016  14-17 พ.ย. 59  25,000 
2 Thailand Local Government 23-24 พ.ย. 59 600 
3 “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทลัประเทศไทย Thailand Digital 

Government Vision 2017 – 2021”  
8 มี.ค.60 667 

4 ASEAN CSA Summit 2016  14-15 มิ.ย. 60 750 
5 การประชุมประจ าปี 2560 ของ สศช. เรื่องขับเคลื่อนแผนฯ 

12 สู่อนาคตประเทศไทย 
3 ก.ค.60 2,500 

6 Startup Thailand  2 มิ.ย. - 9 ก.ค. 60 40,000 

ระดับตัวชี้วัด 
ผลประเมินรายตัวชี้วัด      หมายถึง ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน) 
                                  หมายถึง ผลด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน) 
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ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

3. ยอดที่เข้าถึงเนื้อหาท่ีเผยแพร่ (Reach) ใน EGA Facebook Page  
ปัจจุบนัจ านวน 2,152,534 Reaches  ดังนี้ 

ล าดับ เดือน ยอดการเข้าถึง / Reaches 
1 1-31 ตุลาคม 2559 171,124 
2 1-30 พฤษจิกายน 2559   42,000  
3 1-31 ธันวาคม 2559 714,307 
4 1-31 มกราคม 2560 297,869 
5 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 215,096 
6 1-31 มีนาคม 2560 168,201 
7 1-30 เมษายน 2560 140,485 
8 1-31 พฤษภาคม 2560 223,789 
9 1-30 มิถุนายน 2560 179,663 

 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล , นายกฤษณ์ กิ่งโก้ 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 3001 , 3408  

mailto:pawana.thongratana@ega.or.th
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด             องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based) 

ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณ์ 

ค าอธิบาย :  
ส านักโฆษกฯ และกรมประชาสัมพันธ์ จะร่วมกันก าหนดประเด็นขา่วท่ีต้องการให้หน่วยงานช้ีแจง และระบุหน่วยงาน

ที่ต้องการให้ช้ีแจง รวมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ตอบสนองของแต่ละประเด็นข่าวเข้าสูร่ะบบฯ   

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

หน่วยงานช้ีแจงประเด็นข่าวท่ีมคีณุภาพและรายงานเข้าสูร่ะบบฯ ได้ทันตามระยะเวลาการตอบสนองที่ก าหนดไว้ (ร้อย
ละ 100) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : เจ้าภาพตัวช้ีวัดสรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานจากระบบฯ  

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล , นายกฤษณ์ กิ่งโก้ 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 3001 , 3408 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด             องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based) 

ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในการด าเนนิงานตามนโยบายส าคัญ

ของรัฐบาล 
ค าอธิบาย :  

กรมประชาสมัพันธ์ พิจารณารับเป็นเจ้าภาพตัวช้ีวัด ในการส ารวจ 
 
หน่วยงานเสนอประเด็นในการส ารวจ จากตัวช้ีวัดที่ 1 และ 2  
  ต้องเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่มี High Impact High Value 
  เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ แผนฯ 12 

 
การส ารวจความรับรู้ยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล ให้ท าทุกๆ สามเดือน โดย วิธีการส ารวจอาจท าไดห้ลากหลายวิธี 

เช่น การส ารวจแบบ Online เป็นต้น  

เป้าหมาย : เจ้าภาพตัวช้ีวัดสรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานจากผลส ารวจ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : เจ้าภาพตัวช้ีวัดสรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานจากผลส ารวจ 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล , นายกฤษณ์ กิง่โก้ 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 3001 , 3408 

 

  

mailto:pawana.thongratana@ega.or.th
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 

1. หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ.2554 เพื่อท าหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพิ่มโอกาส
และความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ โดยมีเป้าหมาย
ช่วยเติมเต็มและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ 
โดย สรอ. รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง
สารสนเทศด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) การศึกษาวิจัย
และพัฒนาสถาปัตยกรรมและมาตรฐานส าหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อีก
ทั้งการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านรัฐบ าล
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความเช่ียวชาญด้านระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน สรอ. 
ได้ด าเนินงานมาครบ 6 ปี จึงได้จัดท าการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขึ้น เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป  

อนึ่ง เพื่อความถูกต้องและปราศจากความล าเอียงในการวัดผล 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดให้ สรอ. 
ต้องด าเนินการจ้างหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระจากการท างานของ 
สรอ. เป็นผู้ท าการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ สรอ. 

4. ผลที่คาดหวัง 
1) ผลคะแนนระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็น 

ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ สรอ. ใน
กลุ่มเป้าหมายของแตล่ะบริการ 

2) มุมมองทีเ่ปรียบเทียบบริการของ สรอ.กับผู้
ให้บริการรายอื่น 

3) ผลการประเมินศักยภาพการท างานท่ีดีขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายของแตล่ะบริการ ภายหลังการใช้
บริการ Digital Service และผลการวิเคราะห ์
SWOT Analysis, TOWS Matrix และแปรผล
ข้อมูล 

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ระดับความพึงพอใจ และ ความคดิเห็นต่อคณุภาพการ
ให้บริการของ สรอ. ในกลุม่เป้าหมายของแต่ละบริการ  

2) เพื่อส ารวจความต้องการบริการของ สรอ.ในกลุ่มเป้าหมายของแตล่ะ
บริการพร้อมท้ังเปรียบเทยีบบริการที่ใกล้เคียงกับกับผู้ให้บริการราย
อื่น 

3) เพื่อส ารวจคณุภาพการท างานท่ีดขีึ้นในกลุ่มเป้าหมายของแต่
ละบริการ ภายหลังการใช้บริการของสรอ. 

4) เพื่อน าผลจากการส ารวจ มาวางแผนและจัดท ากลยุทธ์ 
ผลิตภณัฑ์และบริการ การปรับปรงุแก้ไขและพัฒนาการให้บริการ
ของ สรอ. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 

5. ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถน าผลจากการส ารวจ มาวางแผนการก าหนด

กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์และบริการ การปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการให้บริการของ สรอ. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation based) 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 

3. การด าเนินการ  :  
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจงานบริการของ สรอ. อยู่ในระดับ 4.16 เต็ม 5 คะแนน หรือร้อยละ 83.2 และ ได้

ด าเนินการเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 วาระที่ 4.7 ขออนุมัติ
แผนการด าเนินการส ารวจความพึงใจปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานผลการปรับปรุงตามผลการส ารวจปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ประกอบด้วย 

- ผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ  สรอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักงานได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สรอ. จากหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 
2558 – 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีการน าเสนอผลการส ารวจความพึงพอใจต่อที่ประชุมฯ ในครั้งที่ 9 /2559 จ านวน 6 บริการ และ
ได้น าผลจากการส ารวจดังกล่าวดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการบริการของ สรอ.มาโดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
ข้อเสนอแนะจากผลส ารวจในภาพรวมและผลการปรับปรุงท่ีส าคัญ ตามเอกสารแนบ 

- ขอบเขตการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สรอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สรอ.ได้
ด าเนินการจัดหาองค์กรหรือผู้ประเมินโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคา ซึ่งผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก คือบริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ซ 
จ ากัด ทั้งนี้ การส ารวจความพึงพอใจของส านักงานรัฐบาลอิเล้กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มบริการจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อีก 5 บริการ รวมจ านวนบริการที่ต้องมีการส ารวจทั้งสิ้น 11 บริการ ส าหรับวัตถุประสงค์การส ารวจเพื่อ
ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ของ สรอ. จ าแนกตามบริการแต่ละประเภท และเพื่อน าผลจากการส ารวจมาวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้บริการของ สรอ. ให้ดียิ่งขึ้นไป โดยในการส ารวจความพึงพอใจจะใช้วิธีการวิจัยจากเอกสาร (Desk 
Research) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณ (Qualitative Research) และมีกลุ่มเป้าหมาย
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ร่วมพัฒนาระบบให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน  

2. เสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 วาระที่ 5.3 รายงานผลส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย  

- ผลการส ารวจความพึงพอใจพบว่าคะแนนความพึงพอใจรวมของบริการ  GIN, G-Cloud, MailGoThai, e-Saraban,  
G-Chat, GIN Conference, e-CMS, TDGA, Government Website Government Mobile Application แ ล ะ  Government 
Smart Kiosk มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 4.16 เต็ม 5 คะแนนหรือร้อยละ 83.2 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(คะแนน 4.21 เต็ม 5 คะแนน) บริการที่มีคะแนนเฉลี่ย (ส ารวจจากผู้ดูแลระบบและผู้ใช้บริการ) สูงสุด ได้แก่ บริการ GIN มีคะแนน
เท่ากับ 4.48 สูงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 4.22 ทั้งนี้ เนื่องจาก สรอ.มีการพัฒนาบริการและน าข้อคิดเห็นจากผลการส ารวจ
มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และบริการที่มีคะแนนน้อยที่สุดและลดลงจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ บริการ e-CMS (ส ารวจจากผู้ใช้บริการ) 
เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่าง e-CMS และระบบสารบรรณดิจิทัลของผู้พัฒนาระบบของหน่วยงาน  

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นางสาวทิสวรรณ ชูปัญญา , นางสาว ทิพย์ศริน ภัคธนกุล  
โทร. 02-612-6000 ต่อ 3801, 3807  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 

โดยที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ก าหนดให้ 
“บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ” อ.ก.พ.ร.
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชนและองค์กรรปูแบบอ่ืนใน
ก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ พิจารณาเห็นสมควรก าหนด
ตัวช้ีวัดร่วม “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน” เพื่อกระตุ้นให้
คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความส าคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การ
มหาชนน างบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเงินรายได้ของ
องค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์การ และลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต 

4. ผลที่คาดหวัง 
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 96  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายการ

ให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ตามกรอบวงเงินรายจ่ายทีร่ะบไุว้ใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. เพื่อด าเนินงานตามนโยบานของรฐับาลและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ตามมาตรการเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือมาตรการเพื่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  

3. เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

5. ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
มกีารควบคุมดูแลงบประมาณที่ไดร้ับในปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2560 และเงินรายได้ขององค์การ
มหาชน โดยได้น าไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ให้บรรลุวตัถุ ประสงค์การจดัตั้งองค์กร และลด
การพึ่งพางบประมาณในอนาคต  

3. การด าเนินการ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 ได้มีมติเหน็ชอบกับเรื่องมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย สรอ. ได้มกีารเบิกจ่ายรายจา่ยภาพรวม ดังรายละเอียด ต่อไปนี ้  
1.  (งบ พ.ร.บ. + งบเหลือจ่าย) ร้อยละ 98.8747  หรือ 1,659,011,694 บาท (ผลจ่ายจริง+รวมภาระพึงจ่าย)  

(ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิตามแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
รวมเป็นจ านวน 1,659,011,694 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.8747 เมื่อเทียบกับแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัตติ้นปี 
จ านวน 1,677,893,453 บาท)  

2.  (งบ พ.ร.บ.) ร้อยละ 97.8789 หรือ 1,372,234,249 บาท (ผลจ่ายจริง+รวมภาระพึงจ่าย) 
(ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิตามแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
รวมเป็นจ านวน 1,372,234,249 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.8789 เมื่อเทียบกับแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัตติ้นปี 
จ านวน 1,401,971,000 บาท)  

 หมายเหตุ :  น าเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. คร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2559  

เง่ือนไขของส านักงาน ก.พ.ร. 
1. การค านวณร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย ให้ยดึตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการ

องค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ต้นปี เป็นหลัก การปรับแผนการใช้จ่ายระหว่างปีจะไม่ถูกน ามาพิจารณาใน
ตัวช้ีวัด 

2. หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุ้นการศึกษาตามแผน 
3. กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามทีก่ าหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้ค านวณผลการประเมินเป็น

ร้อยละ 100 
ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นางนินนา  เฉลิมช่วง , นายอาคเนย์  ขัติยะ  โทร. 02-612-6000 ต่อ 6201 , 6205  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  
1. หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 

กา รประ เ ม ินร ะด ับกา รพ ัฒนาด ้า นการก า ก ับด ูแ ลก ิจก า ร เ ป ็น
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถของการเติบโตอย่างยั ่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มี
ศ ักยภาพในการพ ัฒนาอย ่า ง ต ่อ เนื ่อ งภายใต ้ก าร เปลี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น โดยให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลตนเองที ่ดี โดยพิจารณาจาก
กระบวนการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี  

4. ผลที่คาดหวัง 
เพื ่อ ให ้เ ก ิดประสิทธ ิภาพในการบร ิหาร

จัดการ และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จ ัดการระบบงาน  งบประมาณ ทร ัพยากร
บ ุคคล  และการ ให ้บร ิก า รประชาชนหร ือ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ 

 

2. วัตถุประสงค ์
มุ่งเน้นการด าเนินงานและการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ   และจะ
ผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทยระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  

5. ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ

การก ากับดูแลตนเองที่ดี และการสนับสนุนให้
คณะกรรมการปฏิบ ัต ิงานตามหน้าที ่ความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3. การด าเนินการ 
 ผลส าเร็จอยู่ท่ีระดับ 5.0000 จ าแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหต ุ 
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ) 

4. Innovation Based  ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการใหบ้ริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ  
4.3 การก ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 4.0000 5.0000 

 

 

 1) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

4.0000 5.0000 
 

เสนอแผนฯ ให้คณะกรรมการ
เห็นชอบเดือนสิงหาคม 2559 

บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส 

 2) การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน 

4.0000 5.0000 
 

รายงานแผน 1 ครั้ง 
รายงานผล 4 ครั้ง/ไตรมาส 

 3) การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 

4.0000 5.0000 
 

รายงานแผน 1 ครั้ง 
รายงานผล 4 ครั้ง/ไตรมาส 

 4) การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเส่ียง 

4.0000 5.0000 
 

รายงานแผน 1 ครั้ง 
รายงานผล 4 ครั้ง/ไตรมาส 

 5) การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารจัดการสารสนเทศ 

4.0000 5.0000 
 

รายงานแผน 1 ครั้ง 
รายงานผล 4 ครั้ง/ไตรมาส 

 6) การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

4.0000 5.0000 
 

รายงานแผน 1 ครั้ง 
รายงานผล 4 ครั้ง/ไตรมาส 

 7) การพิจารณารายงานดา้นการเงิน 4.0000 5.0000 
 

รายงานแผน 1 ครั้ง 
รายงานผล 4 ครั้ง/ไตรมาส 

  8) การพิจารณารายงานดา้นภารกิจหลกั 4.0000 5.0000  รายงานแผน 1 ครั้ง 
รายงานผล 4 ครั้ง/ไตรมาส 
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  9) การรายงานผลการด าเนินงานต่อ

รัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลองค์การมหาชน 
5.0000 5.0000 

 

ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 2 ครั้ง ในรอบ 12 
เดือน 

  10) การเข้าร่วมการประชุมของ
คณะกรรมการ 

4.0000 5.0000 
 

บอร์ดเข้าประชุมครับทุกครั้ง
เกินร้อยละ 80 

การเผยแพร่ข้อมูลและความโปร่งใส 

  11) มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน 
ความเส่ียง และภารกจิหลักขององค์กร 

5.0000 5.0000 
 

เผยแพร่แล้ว 

  12) มีข้อมูลงบการเงิน 5.0000 5.0000 
 

เผยแพร่แล้ว 

  13) มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

5.0000 5.0000 
 

เผยแพร่แล้ว 

  14) มีข้อมูลการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

5.0000 5.0000 
 

เผยแพร่แล้ว 

  15) มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการ
องค์การมหาชน และอนุกรรมการ 

5.0000 5.0000 
 

เผยแพร่แล้ว 

  16) มีข้อมูลภารกจิหลักและแผน
ยุทธศาสตร์ 

5.0000 5.0000 
 

เผยแพร่แล้ว 

  17) มีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์การ
มหาชน 

5.0000 5.0000 
 

เผยแพร่แล้ว 

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

  

18) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่
คณะกรรมการฯ 

4.0000 5.0000 

 

มีการน าเสนอแบบประเมิน
ตนเองให้แก่คณะกรรมการ 
พิจารณาแลว้ 

  

19) มีการจัดให้มีกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมฯ 

4.0000 5.0000 

 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรม 
โดยมีการศึกษาดูงาน  
ณ ราชอาณาจกัรสวีเดน และ
สาธารณรัฐเอสโตเนีย ระหว่าง
วันที่ 4-13 เม.ย. 2560 
เรียบร้อย และได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ ในการประชุม 
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 
พ.ค. 2560 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับตัวชี้วัด 
ผลประเมินรายตัวชี้วัด      หมายถึง ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน) 
                                  หมายถึง ผลด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน) 
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บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส 

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตัิงานประจ าปกี่อนสิ้นปีงบประมาณ 
2560 ภายในเดือนสิงหาคม 2559 ต่อการประชุมคณะกรรมการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันท่ี 26 
สิงหาคม 2559  โดยแผนดังกล่าวได้ก าหนดทิศทางการท างานของแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2560 คือ ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐ
สู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย (Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life) 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพรองรับ
รัฐบาลดิจิทัล (SHARING)  ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) การพัฒนา
ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) และการให้บริการซอฟแวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ (G-SaaS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่ Digital 
Economy (DELIVERY) ประกอบด้วยกิจกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform) 
การโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure) และการศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน (GovChannel) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TRANSFORMATION) ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดท าแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Policy, Guideline and Standards) การยกระดับความสามารถ
และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Capability) และการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม
บริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) 

โดยรายละเอียดของแผนประกอบด้วย วัตถุประสงค์ความเป็นมา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กร ผลการด าเนินงานขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงการ กลยุทธ์โครงการ แผนการตลาด ตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานขององค์กร แนวทางยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการเงินและงบประมาณ  

ลิ้งค์แผนยุทธศาสตร์ https://www.ega.or.th/th/profile/898/  
 

ด้านการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่ส าคัญ สรอ. สามารถรายงานผลระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ
ได้ครบถ้วน รวมท้ังได้ติดตามผลการด าเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน มีการรายงานผลการด าเนิน ดังนี้ 

1. การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน ได้มีการน าเสนอแผนควบคุมภายใน พ.ศ.2560 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ การ
จัดท าแผนปฏิบัติงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 การจัดท ารายงานสรุปผลการควบคุมภายในของปี พ.ศ. 2559 การ
ด าเนินงานติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 4 งาน และการ
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ข้อ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะให้น าผล
การประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพสินของ สรอ. ที่จัดท าโดย สตง. ประจ าปี 2558 มาน าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป และ
น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ดังนี ้ 

- ครั้งท่ี 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยการ
ด าเนินงานการควบคุมภายในระดับฝ่าย มีการจัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย
1) จ านวน 8 ฝ่ายงาน และรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ซึ่งมีกระบวนงานหลัก
ทั้งหมด 137 กระบวนงาน โดยกระบวนงานดังกล่าวเป็น Critical Process จ านวน 31 กระบวนงาน และการ
ด าเนินงานการควบคุมภายในระดับองคืกร มีการการจัดท าการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปย.1) และรายงานผล
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ซึ่ง
มีกระบวนงานท่ีควบคุมไม่เพียงพอจ านวน 21 กระบวนงาน และมติที่ประชุมเห็นชอบการรายงานดังกล่าว 

- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยการ
รายงานผลการควบคุมภายใน จ านวน 3 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่าย IN OD และ CM ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 12 
ประเด็นความเสี่ยง และมติที่ประชุมเห็นชอบการรายงานดังกล่าว 

https://www.ega.or.th/th/profile/898/
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  
- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วยการ

รายงานผลการควบคุมภายใน จ านวน 3 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่าย BD CS และ PS ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 8 
ประเด็นความเสี่ยง มติที่ประชุมเห็นชอบการรายงานดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะในกรณีที่มีงานจรเร่งด่วน (AD-Hoc) 
ควรพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมารองรับ การจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ ( Incident Management) กรณีผู้รับ
จ้างยังไม่สามารถพัฒนาระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน TOR ได้ ให้ส านักงานเร่งรัดผู้รับจ้างในการหาแนวทางการ
ด าเนินงาน การควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ยังใช้ระบบ Manual อยู่ให้ส านักงานเร่งรัดปรับปรุง
กระบวนงานให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว และเพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นควร
พิจารณาจัดหาเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอกเข้ามาด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงาน
ที่เป็นเชิงเทคนิคเพิ่มเติม 

- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ประกอบด้วยการ 
รายงานผลการควบคุมภายใน จ านวน 2 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่าย AD EN และมีประเด็นความเสี่ยงในการบูรณาการ
ร่วมกันของข้อมูลหรือส่วนงานที่ใช้ข้อมูลด้านบัญชีและการเงินไม่ตรงกัน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบการรายงาน
ดังกล่าว 

2. การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ได้มีการน าเสนอแผนตรวจสอบภายใน พ.ศ.2560 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ประกอบด้วยการด าเนินการตรวจสอบการควบคุมทรัพสิน  
ตรวจสอบการวางแผนการใช้งบประมาณและการควบคุม ตรวจสอบโครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของ
หน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) ตรวจสอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบโครงการการให้บริการซอฟแวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอเน็ตภาครัฐ  
(G-SaaS) ตรวจสอบโครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Cloud) ตรวจสอบโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) ตรวจสอบโครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ 
(Government Access Chanels) ตรวจสอบระบบศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (G-CERT) สอบทานการ
ประเมินการควบคุมภายใน และสอบทานระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2560 และตรวจติดตามผลจากการตรวจสอบครั้ง
ก่อน (Follow-Up Audit)  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายตรวจสอบภายในควรมเีจ้าหน้าท่ีที่ผา่น
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor) อย่างน้อย 2 ใบรับรองคุณวุฒิ เพื่อให้การตรวจสอบมี
ความเชื่อมั่นต่อผู้รับตรวจต่อไป และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  ดังนี ้

- ครั้งที่ 1 น าเสนอรายงานสรุปผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยประเด็นสรุปผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน และข้อสังเกตุ
ด้านการะบวนการประเมินการควบคุมภายในของส านักงาน ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบดังกล่าว 

- ครั้งที่ 2 น าเสนอผลตรวจสอบโครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ 
(MailGoThai) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ในการประชุมครั้งท่ี 12/2559 เมื่อ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยประเด็นแผนงานและการบรหิารโครงการ MailGoThai และข้อก าหนดเงื่อนไข
การให้บริการ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานศึกษาวิจัยภาพรวม
ของโครงการ MailGoThai ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการใช้บริการ 

- ครั้งท่ี 3 น าเสนอผลการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
สรอ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ประกอบด้วยประเด็นการตรวจสอบการโอนย้าย
ทรัพย์สิน และการควบคุมเก็บรักษาทรัพสินให้เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบดังกล่าว และมี
ข้อเสนอแนะสอบถามประเด็นเกี่ยวกับสถานะการโอนย้ายภารกิจ “โครงการบริการจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Security Monitoring)  

- ครั้งที่ 4 น าเสนรายงานผลการตรวจสอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ สรอ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วยประเด็นการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร และการสอบทานบันทึกข้อมูลและการใช้สวัสดิการของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  
สิทธิที่พึงได้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานด าเนินการปรับปรุงขั้นตอน
การด าเนินงานที่เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและการเบิกจ่ายสวัสดิการของส านักงานให้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ 

- ครั้งที่ 5 น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ สรอ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยประเด็นการตรวจสอบ
แผนงานและการบริหารโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และข้อก าหนดและ
เงื่อนไขการให้บริการ (SLA) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานควรศึกษา
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ท าให้หน่วยงานส่วนใหญ่มีการใช้งานบริการเครือข่าย GIN ในปริมาณน้อย รวมถึงศึกษาแนว
ทางการแก้ไขที่สามารถช่วยยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแต่ละบริการของส านักงานด้วย และ
ส านักงานควรศึกษาแนวทางการจัดสรรขนาดวงจรให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของแต่ละหน่วยงานอย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ส านักงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการได้  

- ครั้งที่6 น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ สรอ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 ประกอบด้วยประเด็นการ
ตรวจสอบระยะเวลาในการจัดหาผู้ให้บริการ (Vendor) ที่ระบุไว้เป็นเกณฑ์ในใบขอซื้อขอจ้าง (PR) และกระบวนการ
จัดหาผู้ให้บริการ (Vendor) และการจัดท าสัญญา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะ
ให้ส านักงานพิจารณาก าหนดเกณฑ์ระยะเวลาด าเนินงานทางพัสดุให้มีความเหมาะสม และการจัดท าสัญญาให้มีผล
ย้อนหลังได้ แต่จะด าเนินการในลักษณะนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

- ครั้งที่ 7 น าเสนอรายงานผลการตวจสอบโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (Flagship Project) ท่ีได้รับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ Smart Kiosk , Farmer One ,  
G-Chat , Doing Business Platform (Starting Phase) และ Smart Service ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงาน
ดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานควรจะด าเนินการประเมินต้นทุนต่อหน่วยงานของ บริการ G-Chat เพื่อให้
ทราบถึงราคาต้นทุนท่ีแท้จริงด้วย 

- ครั้งที่ 8 น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบโครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาครัฐ  
(G-SaaS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันท่ี 
23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยประเด็นการท าสัญญากับบริษัท กสท.ฯ ก าหนดสิทธิการใช้งานระบบประชุม
ทางไกลออนไลน์ จ านวนหน่วยงานที่ได้สิทธิการใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ การให้บริการระบบประชุม
ทางไกลออนไลน์ ซึ่งมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานดังกล่าว  

- ครั้งที่  9 น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบโครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ Government Cloud  
(G-Cloud) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยประเด็นการให้บริการระบบ G-Cloud ของบริษัท กสท.ฯ มีการระบุประเภท
ของการท า Change Management ในแบบฟอร์มขออนุมัติด าเนินาการเปลี่ยนแปลง และการจัดท าและด าเนินการ
ทดสอบแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuty Plan) ของส านักงาน ซึ่งมติที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการรายงานดังกล่าว 

- ครั้งที่ 10 น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบโครงการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ  
(G-CERT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ.ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันท่ี 
21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยประเด็นรายงานสรุปการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบบริหารจัดการภัย
คุกคามทางสารสนเทศภาครัฐในส่วนของโครงการหรือบริการต่างๆ ของ สรอ. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงาน
ดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะอาทิเช่น ขอให้ตรวจสอบว่าผู้บุกรุกหรือโจมตีส่วนมากนั้นมาจากแหล่งใด และแนะน าให้
ส านักงานติดต่อไปยังแหล่งดังกล่าวเพื่อหยุดการบุกรุกหรือโจมตี และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบโครงการ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access Channels) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ประกอบด้วยประเด็นจากการสอบทานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการตู้ Kiosk จากการสอบทานการ
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เปลี่ยนแปลง/แก้ไขระบบสารสนเทศ (Change Management) จากการเข้าทดสอบการใช้งานตู้ให้บริการ
อเนกประสงค์ของรัฐ (Smart Kiosk) ซึ่งมติที่ประชุมมีเห็นชอบการรายงานดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะอาทิเช่น 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นมาจากสาเหตุใด เป็นต้น 

- ครั้งที่  11 น าเสนอรายงานสรุปผลตรวจติดตามจากการตรวจสอบครั้งก่อน (Follow-Up Audit) ตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้ งที่  9/2560 เมื่อวันที่  22 กันยายน 2560 
ประกอบด้วยโครงการการควบคุมทรัพย์สิน โครงการ (MailGoThai) งานบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการ GIN การ
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ G-SaaS โครงการ GCloud โครงการ G-Chat โครงการ GovChannels และโครงการ  
G-CERT 

3. การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ได้มีการน าเสนอแผนความเสี่ยง พ.ศ.2560 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ การ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การติดตามการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง จ านวน 6 งาน การทบทวน
และทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การทบทวนนดยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยง และการจัดท าแผนงานบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มติที่ประชุมได้อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว และน าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน  ดังนี ้

- ครั้งท่ี 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย การ
ปรับปรุงช่ือประเด็นความเสี่ยง 4 ประเด็น และ การทบทวนเกณฑ์โอกาสและผลกระทบ 2 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะในเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุเพลิง
ไหม้ รวมถึงการจัดท าประกันภัยข้อมูล 

- ครั้งท่ี 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย รายงาน
การประเมินความเสี่ยงระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบ
เคลื่อนที่ (Government Secure Chat : G-Chat ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนา
บริการ G-Chat ให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และมีความปลอดภัย รวมถึงท าอย่างไรให้หน่วยงานภาครัฐมีความ
สนใจใช้บริการมากขึ้น 

- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วยการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government 
Cloud Service) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะในเรื่องการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT 
Audit) เพื่อให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากทางส านักงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจตาม
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี งานเร่งด่วน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญจ านวนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงบริการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือม โยง
หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) และที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ เพื่อให้
ส านักงานน าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

4. การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ได้มีการน าเสนอแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ พ.ศ.
2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมของทรัพยากรด้าน IT องค์กร เพื่อการบริหารงานและให้บริการ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะให้ใช้ค าว่า “Green ICT” ซึ่งจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับองค์กรด้าน 
ICT และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ดังนี ้

- ครั้งท่ี 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2560 ประกอบด้วยการ
รายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ Digital 
Economy (Service Quality with Standardization) ได้แก่ โครงการที่เร็วกว่าแผน (1 โครงการ) และช้ากว่าแผน 
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(1โครงการ) มีความก้าวหน้าร้อยละ 15.45 ยุทธศาตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมของทรัพยากรด้าน IT องค์กร เพื่อการ
บริหารงาน และให้บริการ (IT Capability Cuilding) ได้แก่ โครงการที่เร็วกว่าแผน (2 โครงการ) และช้ากว่าแผน 
(1โครงการ) มีความก้าวหน้าร้อยละ 26.32  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว และเห็นควรให้มี
การศึกษาแนวทางการจัดท าต้นแบบ Smart Office เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่ 
Thailand 4.0 โดยอาจจะร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ประกอบด้วยการ
รายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ Digital 
Economy (Service Quality with Standardization) ได้แก่ โครงการที่แล้วเสร็จ (1 โครงการ) และช้ากว่าแผน (2 
โครงการ) มีความก้าวหน้าร้อยละ 41.25 ยุทธศาตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมของทรัพยากรด้าน IT องค์กร เพื่อการ
บริหารงาน และให้บริการ (IT Capability Cuilding) ได้แก่ โครงการที่เร็วกว่าแผน (3 โครงการ) และช้ากว่าแผน 
(2โครงการ) มีความก้าวหน้าร้อยละ 49.43  ซึ่งที่ประชุมมติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว และมีข้อแสนะแนะให้
ส านักงานเร่งรัดด าเนินการโครงการดังกล่าวเพือ่ให้เป็นไปตามแผนงานในไตรมาสถัดไป 

- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย 
ประกอบด้วยการรายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับ Digital Economy (Service Quality with Standardization) ได้แก่ โครงการที่แล้วเสร็จ (1 โครงการ) 
เร็วกว่าแผน (2 โครงการ) เป็นไปตามแผน (3โครงการ) มีความก้าวหน้าร้อยละ 58.33  ยุทธศาตร์ที่ 2 สร้างความ
พร้อมของทรัพยากรด้าน IT องค์กร เพื่อการบริหารงาน และให้บริการ (IT Capability Cuilding) ได้แก่ โครงการที่
แล้วเสร็จ (1 โครงการ) เร็วกว่าแผน (1โครงการ) เป็นไปตามแผน (6 โครงการ) มีความก้าวหน้าร้อยละ 79.83 ซึ่งที่
ประชุมมติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานพยายามพัฒนาระบบสารสนเทศมราใช้
ภายในส านักงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ต่อไป 

- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ประกอบด้วย 
ประกอบด้วยการรายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับ Digital Economy (Service Quality with Standardization) โดยส่วนมากมีผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 83.33 ยุทธศาตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมของทรัพยากรด้าน IT องค์กร เพื่อการ
บริหารงาน และให้บริการ (IT Capability Building) ซึ่งมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน ความส าเร็จคิดเป็น 
ร้อยละ 100 และที่ประชุมมติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว 

5. การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้มีการน าเสนอแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.
2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยน 2559 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Smart People) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มติที่ประชุมเห็นชอบแผนการด าเนินงานดังกล่าว และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้รับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานภายในส านักงาน และได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ดังนี ้

- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ประกอบด้วย การ
รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ สรอ. โครงการสร้างภาวะผู้น าผู้บริหาร ระบบการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ศักยภาพสูง การจัดการสายอาชีพ EGACore Values “I-CONNECT” EGA8 Happy Workplace 
การพัฒนาและน ามาใช้จริงของระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารค่าตอบแทนและ
ปรับปรุงสวัสดิการขององค์กร นอกจากนี้ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ในด้านอัตรา
ก าลังคน เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ระดับต าแหน่ง ช่วงอายุการท างานของเจ้าหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ใช้หรับประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเจ้าหน้าที่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว และขอให้
ส านักงานไปพิจารณาด าเนินการตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่อไป รวมทั้งได้รับทราบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี สรอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  
- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ประกอบด้วย การ

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ สรอ. โครงการสร้างภาวะผู้น าผู้บริหาร ระบบการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ศักยภาพสูง การจัดการสายอาชีพ EGACore Values “I-CONNECT” EGA8 Happy Workplace 
การพัฒนาและน ามาใช้จริงของระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารค่าตอบแทนและ
ปรับปรุงสวัสดิการขององค์กร นอกจากนี้ได้จัดท าสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในด้านอัตราก าลังคน เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา ระดับต าแหน่ง ช่วงอายุการท างานของเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้หรับประกอบการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว และมี
ข้อเสนอแนะให้ส านักงานเพิ่มเติมแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามแผนระยะกลาง-ระยะยาว (3-5 ปี) ว่าจะมีการ
พัฒนาในแต่ละต าแหน่งงานอย่างไร 

- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย การ
รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ สรอ. โครงการสร้างภาวะผู้น าผู้บริหาร ระบบการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ศักยภาพสูง การจัดการสายอาชีพ EGACore Values “I-CONNECT” EGA8 Happy Workplace 
การพัฒนาและน ามาใช้จริงของระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารค่าตอบแทนและ
ปรับปรุงสวัสดิการขององค์กร นอกจากนี้ได้จัดท าสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในด้านอัตราก าลังคน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับต าแหน่ง ช่วงอายุการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว และมี
ข้อเสนอแนะให้ส านักงานด าเนินการเปรียบเทียบอัตราก าลังรวมทั้งภารกิจกับหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียกันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้พิจารณาความหลากหลายของบุคลากรซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส านักงาน และให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการรับนักเรียนทุนรัฐบาลเข้าท างานในอนาคต 

- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ประกอบด้วย การ
รายงานความส าเร็จของโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ สรอ. โครงการสร้างภาวะผู้น าผู้บริหาร ระบบการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ศักยภาพสูง การจัดการสายอาชีพ EGACore Values “I-CONNECT” EGA8 Happy Workplace 
การพัฒนาและน ามาใช้จริงของระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารค่ าตอบแทนและ
ปรับปรุงสวัสดิการขององค์กร นอกจากนี้ได้จัดท าสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในด้านอัตราก าลังคน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับต าแหน่ง ช่วงอายุการท างานของเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้หรับประกอบการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

6. การพิจารณารายงานด้านการเงิน ได้มีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน ดังนี ้
- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ประกอบด้วย ผลการ

ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว 
- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ประกอบด้วย ผลการ

ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว 
- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย ผล

การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว 
- ครั้งท่ี 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2560 ประกอบด้วย ผลการ

ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว 
7. การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก ได้มีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ดังนี ้

- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ประกอบด้วย การ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 26.6267  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานดังกล่าวฯ และมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานส่งเสริมให้มีการใช้งานโครงการ  
G-Chat เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงแต่ละหน่วยงาน มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพบริการของระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) จัดท าข้อมูลเชิง
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  
สถิติ (Statistice) เกี่ยวกับข่าวที่น าเสนอในการพัฒนาบริการ G-News และให้น าเสนอวิธีการประเมินตัวช้ีวัดอีก
ครั้งเมื่อ ก.พ.ร. มีความชัดเจนแล้ว 

- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ประกอบด้วย การ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 66.6667  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานดังกล่าวฯ  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุที่หน่วยงานบางแห่งไม่ใช้บริการ
เครือข่าย GIN  การช้ีแจงกับส านักงบประมาณในเหตุยกเลิกการให้บริการเครือข่าย GIN การพิจารณาข้อมูล
ประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเครือข่าย GIN ให้ส านักงานจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณัตช้ีวัดที่ยังไม่
สามารถด าเนินงานการได้ตามเป้าหมายก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

- ครั้งท่ี 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย การ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 108.6502 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานดังกล่าวฯ และมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานพยายามผลักดันและเร่งด าเนิน
โครงการตามตัวช้ีวัดฯ เพื่อให้คะแนนประเมินของส านักงานสูงขึ้น 

- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ประกอบด้วย การ
ภาพรวมการด าเนินงานของส านักงานฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ ซึ่งมีความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 135.7028 ซึ่งท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานดังกล่าวฯ 

- การรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรทีี่ก ากับดูแลองค์การมหาชน เนื้อหาของรายงานเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีการรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน ครั้งที่ 1 
(รอบ 6 เดือนแรก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ สรอ. ท่ี ดศ.(สรอ) 510.61/2560/1199 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  
และครั้งท่ี 2 (รอบ 12 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ สรอ. ที่ ดศ.(สรอ) 510.61/2560/2697 ลงวันท่ี 22 กันยายน 
2560   

- การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีการก าหนดรอบการประชุม
เป็นประจ าทุกเดือนและทุกไตรมาสไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีงบประมาณ  เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงทุกคนสามารถ 
บริหารจัดการเวลาการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 
ประกอบกับได้มีการจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีข้อมูลที่เพียงพอ
ครบถ้วน ส าหรับการพิจารณาตัดสินใจ และมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้รับรองรายงานการ
ประชุมในครั้งถัดไป โดย ทั้งนี ้มีจ านวนคณะกรรมการมาเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย เกินร้อยละ 80 ของจ านวนคณะกรรมการฯ ครบทุกครั้ง  

ด้านการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญ โดยภาพรวมแล้ว สรอ. ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สรอ. 
(www.ega.or.th) แล้ว ได้แก่ ข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชน ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชนและ
อนุกรรมการ และข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลัก
ขององค์กร รายงานประจ าปี ข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ข้อมูลการประเมินองค์กร ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูล
การเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน และมีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการได้มีการน าเสนอรูปแบบการประเมินตนเองต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
9/2560 วาระ 4.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลการ
บริหารกิจการที่ดี ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีกระบวนการในการประเมินฯ 
เป็นประจ าทุกปี ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล ในหัวข้อประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการ การท าหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพันธ์ของกรรมการ และการ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการนั้นได้มีการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐเอสโตเนีย ระหว่างวันที่ 4 -13 เมษายน 2560 
เรียบร้อย พร้อมได้น าเสนอต่อคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นางนินนา เฉลิมช่วง , นายอาคเนย์  ขัติยะ  
โทร. 02-612-6000 ต่อ 6203 , 6205  

mailto:palakorn.buppatanakorn@ega.or.th
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน  

(ความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2) 
1. หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 
การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการส ารวจเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้มมีาตรฐานสอดคล้อง กับเกณฑ์การจดัอันดับมาตรฐาน
เว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อน าไปพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ไปสู่ระดับการให้บริการทีด่ี และเปน็การ
ยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศโดยการ
ส ารวจ 
 
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึงการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามองค์ประกอบ 8 ส่วน คือ 1) การตั้งช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ  2) ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน  3) ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  4) 
การให้บริการของหน่วยงาน  5) การมีส่วนร่วมของประชาชน  6) คุณลักษณะ
ที่ควรมี  7) ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์  และ 8) การประกาศ
นโยบาย   

ทั้งนี ้ที่ผ่านมา สรอ.ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 
1 เป็นผลส าเร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการส ารวจหน่วยงานภาครัฐที่
ด าเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานดังกล่าว และเห็นควรด าเนินการยกระดับ
ไปสู่เวอร์ชัน 2 เพื่อประโยชน์ในการจัดอันดับความสามารถหรือความพร้อมใน
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้สูงข้ึนต่อไป  

4. ผลที่คาดหวัง 
 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปรับปรุงให้มาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐ มีความทันสมยัรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระเบยีบ ข้อก าหนดต่างๆที่มีการปรับปรงุ
เปลี่ยนแปลง 

2. เพื่อให้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5. ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการน าไปปรับปรุงเว็บไซต์ของ

หน่วยงานภาครัฐให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ระดับการ
ให้บริการที่ดีขึ้นและยกระดับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลในภาพรวมของประเทศ  

3. การด าเนินการ :  
ด าเนินงานการจัดท ามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน 2.0 และเผยแพร่มาตรฐานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของส านักงานได้

แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว ้โดยได้รายงานการประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 วาระที่ 
4.3 การจดัท ามาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐเวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)  ซึ่งท่ีผ่านมา สรอ. มีการ
จัดท า “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Govermment Website Standard)”  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางยกระดับการ
ให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ และให้หน่วยงานราชการน า “มาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐ (Government 
Website Standard)” ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

เนื่องจากมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน ได้จดัท าขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังน้ัน สรอ.จึงได้ด าเนินการพัฒนา 
“มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0) เพื่อให้มาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐ สามารถ
รองรับกับบริบทการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี และให้มคีวามสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ในปัจจุบัน สรอ.ได้ให้
ความส าคญักับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพือ่ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และเลง็เห็นถึงประโยชน์ที่จะไดร้ับ
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีการพัฒนาเว็บไซต์กับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากน้ี สรอ.ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการวางข้อก าหนดส าหรับ
มาตรฐานเว็บไซต์ เวอร์ชัน 2.0 โดยศึกษาการจัดอันดับความบพร้อมรัฐบาลอิเล้กทรอนิกส์ของประเทศไทยในเวทีโลก รวมถึงมีการจดั
ประชุมเพื่อระดมความคิดในกลุ่มย่อย (Focus Group) และการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public Hearing) อีกทั้ง
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน  

(ความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2) 
มีการขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน ต่อ (ร่าง) มาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐ เวอร์ชัน 2.0 โดยได้น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง  https://www.ega.or.th/th/profile/888/  

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายพณชติ กิตติปัญญางาม, นางสาวชลิตา เรือนค า 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 7001 , 7305 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

 

Action Plan ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผลงานท่ีส่งมอบ
ต.ค-59 พ.ย.-59 ธ.ค-59 ม.ค-60 ก.พ-60 มี.ค-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Sharing บูรณาการโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดจิิทัล

โครงการพฒันาเครือข่ายส่ือสารขอ้มูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(GIN)

1. จดัท าแผน ปรับเปล่ียน GIN ไปสู่ Government Secured Intranet 
(GSI)
2. ก าหนดแนวทาง การบริหารจดัการทรัพยากรและจดักลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการ
3. ตรวจมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบั SLA

ผลผลติ (Output)

- มีหน่วยงานภาครัฐใชเ้ครือข่าย GIN สะสม 
3,200 หน่วยงาน
- ความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการไม่ต  ่ากวา่
ร้อยละ 99.99

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเดน็การประเมิน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

ยุทธ ศ าสตร์ที่ 1  

Sharing

การพัฒนาเครือขา่ยส่ือสารขอ้มูลเชือ่มโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)

■ หน่วยงานภาครัฐใชเ้ครือขา่ย GIN (หน่วยงาน) 3200 3365

■ ร้อยละความต่อเนื่องในการใหบ้ริการ (ร้อยละ) 99.99 100.00

สรุปผลการประเมินด้านศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

(Potential Based) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ปัจจุบันถือเป็นเครือข่ายหลักภาครัฐที่ให้บริการครอบคลุมไปยังหน่วยงานภาครัฐระดับกรมแล้วกว่าร้อยละ 99 
โดยครอบคลุมจุดติดตั้งทั่วประเทศ 3,365 หน่วยงาน/จุดติดตั้ง และครอบคลุมทั้ง 26 โดเมนตามขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครฐัไทยตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อีก
ด้วย นอกจากนี ้ ยังมีบริการระบบงานด้านยุทธศาสตร์หลักภาครัฐที ่ใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GIN เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของ
กระทรวงการคลัง มีจ านวน 1,217 หน่วยงาน ระบบทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง มีจ านวน 57 หน่วยงาน ระบบ Thailand National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร มีจ านวน 
37 หน่วยงาน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ของส านักงานกิจการยุติธรรม มีจ านวน 25 หน่วยงาน และระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) 
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีจ านวน 10 หน่วยงาน รวมไปถึง ระบบงานส าคัญภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย GIN ในการให้บริการ เช่น โครงการ
เชื่อมโยงเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออ านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถจดทะเบียนการค้าได้ทั่วประเทศ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางตามนโนบายรัฐบาลใน 4 เรื่องหลัก 
คือ 1) การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) 2) การบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 3) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และ 4) 
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริการโครงสร้างภาครัฐ รวมไปถึง โครงการบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์ปฏิบัติการทหารบกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Health) โดยวางครือข่าย GIN ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลในการให้บริการด้านการเช่ือมโยงข้อมูล
สาธารณสุขจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยี Telemedicine มาให้บริการในพื้นท่ีดังกล่าว เป็นต้น พร้อมจะยกระดับไปสู่การเป็น Government Secured Intranet 
(GSI) อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายอรรถสิทธ์ิ เสรมิธนวิศาล , นายยศวีร์ สาริวงศ์จันทร์  

โทร. 02-612-6000 ต่อ 3301 , 3305  
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สรุปผลการด าเนินงาน  

 
 
โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) เป็นการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ที่
สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่าย GIN และอินเทอร์เน็ตที่มีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น ISO/IEC 27001:2013 ISO 20000-1:2011 CSA Security และ Trust 
& Assurance Registry (STAR) การให้บริการ G-Cloud ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณได้จากการจัดสรรทรัพยากรให้ผู้ใช้งาน
ได้สอดคล้องกับความต้องการ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐให้ความไว้วางใจในการน าระบบงานส าคัญมาไว้บน G-Cloud มากถึง 793 ระบบ เช่น  

- ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ (Doing Business Portal)  

Action Plan ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผลงานท่ีส่งมอบ
ต.ค-59 พ.ย.-59 ธ.ค-59 ม.ค-60 ก.พ-60 มี.ค-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Sharing บูรณาการโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดจิิทัล

โครงการพฒันาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
1. ประเมินความเป็นไปไดก้ารปรับปรุง คุณภาพบริการ เช่น การใช้
เทคโนโลยีคลาวด์รูปแบบอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการ
ใหบ้ริการ
2. จดัท ากลยทุธ์และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาบริการ 
3. น าร่องพฒันา Cloud Service Potal

ผลผลติ (Output)

- มีจ  านวนระบบบน G-Cloud สะสม 600 
ระบบ
- ความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการไม่ต  ่ากวา่
ร้อยละ 99.70

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเดน็การประเมิน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

ยุทธ ศ าสตร์ที่ 1  

Sharing

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)

■ จ านวนระบบบน G-Cloud (ระบบ) 600 793

■ ความต่อเนื่องในการใหบ้ริการ  (ร้อยละ) 99.70 99.93
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- ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครอง  
- ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Centrally Signed E-Mail) ภายใต้โครงการ National e-Payment เป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน กรมสรรพากร สถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาติ ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
- ระบบการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการน าเข้า (License per Invoice: LPI) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
- ระบบติดตามการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU) 
- ระบบน าร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน  
- ระบบการดูแลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และ

กระทรวงศึกษาธิการ  
- ระบบสารสนเทศสนับสนุนพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
- ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นต้น 

และยังถือว่าให้บริการได้ครอบคลุม 19 โดเมนจาก 26 โดเมนตามขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  
 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด  นายอรรถสิทธ์ิ เสรมิธนวิศาล, นายจิรชาติ ทพิย์พงษ์จิตรา 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 3301 , 3311 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

 

โครงการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) เพื่อการใช้งานร่วมกันในภาครัฐ ตามลักษณะการใช้งานจริงเฉพาะในส่วนท่ีต้องการ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐอีก
หนึ่งบริการที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส านักงานได้พัฒนาบริการในลักษณะ G-SaaS ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐแล้วจ านวน 4 
บริการ ได้แก่ 

1) ระบบ Saraban ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเอง จ านวน 400 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมถึง 36 หน่วยงาน 
(จ านวนผู้ใช้งาน 7,201 คน) เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น ระบบ Saraban as a Service 

Action Plan ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผลงานท่ีส่งมอบ
ต.ค-59 พ.ย.-59 ธ.ค-59 ม.ค-60 ก.พ-60 มี.ค-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Sharing บูรณาการโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดจิิทัล

โครงการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS)

1. กรอบการพฒันาบริการ Chat ระหวา่งภาครัฐกบัประชาชน
2. ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ผา่นเครือข่ายอินเทอเน็ต เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการใชง้านของหน่วยงานภาครัฐ

ผลผลติ (Output)

- ร้อยละของส่วนราชการระดบักรม (148 
กรม) ท่ีใชบ้ริการ G-SaaS (ประเมินเฉพาะ 
Saraban/G-Chat/MailGoThai/GIN 
Conference)

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเดน็การประเมิน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

ยุทธ ศ าสตร์ที่ 1  

Sharing

การใหบ้ริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต (G-SaaS)

■ ร้อยละของส่วนราชการระดับกรม (148 กรม) ทีใ่ชบ้ริการ 
G-SaaS (ประเมินเฉพาะ Saraban/ G-Chat/MailGoThai/GIN 
Conference)  (ร้อยละ)

10 13.8
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ท าให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถเช่ือมโยงงานสารบรรณกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ (Cross Platform Interconnection) ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานได้  

2) ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) สรอ.มีส่วนผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีช่องทางที่ปลอดภัยในการสือ่สารภายในหน่วยงานภาครัฐดว้ยกัน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งมีค าสั่งให้หน่วยงานภาครัฐน าระบบ G-Chat และ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ มี
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบน าข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริตและเกิดความเสียหาย ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและใช้ G-Chat เป็นช่อง
ทางการสื่อสารหลักในภาครัฐแล้วจ านวน 78,601 คน จาก 252 หน่วยงาน รวมทั้ง ยังสนับสนุนการสื่อสารในลักษณะกลุ่มตามภารกิจ เช่น กลุ่มคณะรัฐมนตรี กลุ่มปลัดกระทรวง กลุ่มหัวหน้าส่วน
ราชการ (ระดับ CEO) และกลุ่มสื่อสารข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ อีกด้วย 

3) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐจ านวน 679 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมถึง 118 
หน่วยงาน มีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ 462,948 คน ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบกลางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐและ
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ภายใต้ระดับการให้บริการ (SLA) ร้อยละ 99.5 โดยหน่วยงานภาครัฐส าคัญที่ใช้ MailGoThai เป็นระบบสื่อสารหลักภายใน
หน่วยงาน เช่น บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งให้บริการกับนักบินและลูกเรือในการส่งข้อมูลส าคัญ ตารางการบิน แผนก าหนดการต่าง ๆ ของนักบิน รวมไปถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและเกษตร 
(องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 

4) ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่าย GIN (GIN Conference) เป็นระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐเกิดการประหยัดทรัพยากรและระยะเวลาในการจัดประชุมได้ ปัจจุบัน GIN Conference เป็นระบบที่หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงประโยชน์และให้ความสนใจน ามาใช้ในหน่วยงานมากถึง 140 
หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม 38 หน่วยงาน (5,352 สิทธิการใช้งาน (License)) โดยใช้ในการประชุมส าคัญเพื่อลดความสูญเสียของต ารวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้อีกด้วยเช่น การประชุมคดีความที่ยังไม่มีข้อยุติของต ารวจภูธร ระบบฝากขังเพื่ออ านวยความยุติธรรมและเพิ่มความปลอดภัยในการพิจารณาคดีให้กับ
ศาล ต ารวจและกรมราชทัณฑ์ ระบบเยี่ยมญาติที่อ านวยความสะดวกให้กับการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจ า/ทัณฑสถานห่างไกล เป็นต้น  

 
ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายอรรถสิทธ์ิ เสรมิธนวิศาล, นางสาวณัฐวรรณ เพิ่มพูล 

โทร. 02-612-6000 ต่อ 3301 , 3302 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

 
 
โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (Digital Government Platform) ถือเป็นบริการส าคัญที่ สรอ. ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ Strategic Partners เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญต่าง ๆ พร้อมท้ังส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐน าโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงาน ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้มี
การน าโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Digital Government Platform) ที่ สรอ. พัฒนาไปใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงานกันแล้วจ านวนถึง 620 หน่วยงาน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 140 
หน่วยงาน) ใน 3 รูปแบบ คือ 
  1 . 1 ) ร ะบบ  Single Sign-On ประชาชนสามา รถ เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร ขอ งภ าครั ฐบน  https://www.egov.go.th ด้ ว ยก า ร พิ สู จ น์ ตั ว ตน เพี ย งค รั้ ง เ ดี ย ว ผ่ า น 
https://openid.egov.go.th ปัจจุบันมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 38 ระบบจาก 23 หน่วยงานท่ีเชื่อมโยงกันได้ เพื่อไปสู่การเป็น One Stop Service ต่อไป เช่น ระบบค้นหาจองช่ือและ
จดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบขอติดตั้งประปาใหม่และการช าระค่าน้ าประปาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของการประปานครหลวง เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Delivery ยกระดบัและเพิม่ประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่ Digital Economy

โครงการบูรณาการเช่ือมโยงขอ้มูลและระบบงานภาครัฐ
 (Digital Government Platform)

ผลผลติ (Output)

- หน่วยงานภาครัฐใชง้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นขอ้มูลของ สรอ. (e-Government 
Platform) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

1. น าร่องในการใช ้GovID  ส าหรับการเขา้ใชง้านระบบกลางของ
สรอ. 
2. เปิดเผยขอ้มูลในรูปแบบ API 
3. ใหบ้ริการระบบขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสามารถใชง้านร่วมกนัได้

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเดน็การประเมิน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

ยุทธ ศ าสตร์ที่ 2 

Delivery

การบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มูลและระบบงานภาครัฐ (Digital 

Government Platform)
■ หน่วยงานภาครัฐใชง้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านขอ้มูลของ สรอ. 
(e-Government Platform) (ร้อยละ)

10 29

http://www.egov.go.th/
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1.2) ระบบ e-CMS version 2.0 on Cloud เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการก าหนด
มาตรฐานการรับส่งข้อมูล ปัจจุบัน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 597 หน่วยงานสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพผ่านระบบ e-CMS เช่น กรมวิชาการเกษตร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น  

1.3) ระบบ Government API ตามค าสั่ง คสช.ท่ี 21/2560 ข้อ 17 ซึ่งให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการขอเอกสารที่ทางราชการออกให้จากผู้ยื่นค าขอน้ัน ปัจจุบัน สรอ. มีการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Government API) จ านวน 3 API และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการเช่ือมโยงผ่าน 
Government API ดังกล่าวแล้วจ านวน 19 หน่วยงาน 25 ระบบ ได้แก่  

(1) API ส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) พร้อมทั้งจัดท า Web Service ส าหรับหน่วยงานที่ต้องการเข้าถึง 
หรือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คือ Web Service ส าหรับตรวจสอบสิทธิคนพิการ Web Service ส าหรับขอข้อมูลประวัติการฟื้นฟู และ Web Service ส าหรับ
ขอข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์  
(2) API เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ร่วมกับกรมการปกครอง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์จาก API ดังกล่าวแล้วจ านวน 20 ระบบ เช่น ระบบบริการรับค าร้อง
ขอติดตั้งประปาใหม่ของการประปานครหลวง ระบบติดตามเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบบยืนยั นตัวบุคคลกลางที่
เกี่ยวข้องในการท านิติกรรมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบบให้ความเห็นชอบ (บุคคลในตลาดหุ้น) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ระบบบริการ Fisheries Single Window ของกรมประมง ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์
ของศาลาว่าการเมืองพัทยา ระบบตรวจสอบข้อมูลไว้สืบพยานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระบบการท าสัญญาของการเคหะแห่งชาติ ระบบบริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job) ของกรมจัดหางาน ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของกรมจัดหางาน ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระบบ
จัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และระบบตรวจสอบความถูกต้องของการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ม 40) ของส านักงาน
ประกันสังคม 
(3) API เช่ือมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีหน่วยงานน าระบบงานมาใช้ประโยชน์แล้ว 5 ระบบ ได้แก่ ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครอง
แรงงาน โครงการน าร่องเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Document) ระบบสารสนเทศกรมที่ดนิ ระบบจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และระบบสารสนเทศการยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ส่งออก และน าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    
(มกอช.) 

 
ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายอรรถสิทธ์ิ เสรมิธนวิศาล , นางสาวธารวิมล สริิเรืองอ าไพ   

โทร. 02-612-6000 ต่อ 3301 , 3310  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Delivery ยกระดบัและเพิม่ประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่ Digital Economy

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขอ้มูลภาครัฐ 
(Government Information Infrastructure)

ผลผลติ (Output)

- จ านวนชุดขอ้มูลสะสมบน data.go.th 1,000
 ชุดขอ้มูล
- จ านวนชุดขอ้มูลเปิด (Dataset) ท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐเปิดเผย โดยเนน้ขอ้มูลท่ีเป็น 
High-value Datasets เพ่ิมข้ึน 20 ชุดขอ้มูล 

1. เพ่ิมประเภทการใหบ้ริการในรูปแบบ API Service 
2. สร้างชุมชนผูใ้ชข้อ้มูล (Data Community Engagement) ซ่ึง
มุ่งเนน้ใหเ้กิดรายการชุดขอ้มูลท่ีมีผูต้อ้งการใชข้อ้มูลอยา่งแทจ้ริง
3. ส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนขอ้มูลเปิดภาครัฐโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง High 
Value Dataset
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหห้น่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา DG โดยก าหนดเป็นตวัช้ีวดัการ
พฒันาประสิทธิภาพดา้นสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
5. เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือใหเ้กิดการผลกัดนัการเปิดเผยขอ้มูล
ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อประเทศ โดยศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลใน
สาขาส าคญัจากต่างประเทศท่ีประสบผลส าเร็จ
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สรุปผลการด าเนินงาน  

 

 
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure) เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การเมือง และเศรษฐกิจอย่างบูรณาการร่วมกันได้ ประกอบด้วย 

2.1) การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้เว็บไซต์ (https://data.go.th) ในปัจจุบันศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐมีชุดข้อมูลเปิด
ภาครัฐจ านวน 1,036 ชุดข้อมูลให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถน าข้อมูลเปิดภาครัฐ
ดังกล่าวไปใช้สร้างนวัตกรรมต่อไปได้ 

2.2) การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดท าชุดข้อมูลเปิด (Datasets) โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High-Value Datasets) ที่
เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและในมุมผู้ใช้ข้อมูล จ านวน 22 ชุดข้อมูล เช่น กลุ่มชุดข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ชุดข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติ ชุดข้อมูลหน่วยงาน
บริการสุขภาพ ชุดข้อมูลอัตราการว่างงานจ าแนกตามเพศ ชุดข้อมูลรายงานทะเบียนวัด  (แยกรายจังหวัด) ชุดข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ชุดข้อมูลรายช่ือที่ท าการ/หน่วยงานของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ชุดข้อมูลต าแหน่งงานว่างจ าแนกตามอุตสาหกรรมและวุฒิการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2559 ชุดข้อมูลการจัดหางานในประเทศจ าแนกตามจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ปี 
พ.ศ. 2559 และชุดข้อมูลข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักพัฒนาน าชุดข้อมูลเปิดไปสร้างต้นแบบแอปพลิ เคชันต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรม 
International Open Data Day 2017 & Big Data Conference กิจกรรม Open Government Data Hackathon กิจกรรม Data Community Engagement & MEGA 2017 กิจกรรม 
Cross Country Hackathon นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา Impact ที่เกิดจากการให้บริการ Open Government Data การจัดท า Data Literacy for Open Government Data และจัดท า 
Open Government Data API รูปแบบของ Data Pool อีกด้วย 

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเดน็การประเมิน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

ยุทธ ศ าสตร์ที่ 2 

Delivery

โครงสร้างพื้นฐานขอ้มูลภาครัฐ (Government Information 

Infrastructure)

■ จ านวนชดุขอ้มูลสะสมบน data.go.th  (ชดุขอ้มูล) 1,000 1,036
■ จ านวนชดุขอ้มูลเปดิ (Dataset) ทีห่น่วยงานภาครัฐเปดิเผย โดย
เน้นขอ้มูลทีเ่ปน็ High-value Datasets เพิม่ขึน้ 20 ชดุขอ้มูล

20 22
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 2.3) การให้บริการ Public API ผ่านเว็บไซต์ api.data.go.th เป็นการต่อยอดการน าข้อมูลเปิดภาครัฐไปพัฒนาในรูปแบบของ Public API ผ่านเว็บไซต์ api.data.go.th ที่
สามารถเปิดให้ประชาชนหรือนักพัฒนาโปรแกรมทั่วไปเข้าถึงได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐแล้วถึง 6 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัย ข้อมูลรายงานอุบัติเหตุทาง
ถนน ข้อมูลจ านวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์ และข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัด (ปภ.จ.)  
 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายอุสรา วิสารทานนท์ , นายพณชิต กิตติปญัญางาม , นางสาวพิมพ์ลักษณ์ กลางวิชิต 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 8001 , 7001 , 7104 

  

mailto:usara.visaratanon@ega.or.th
mailto:panachit.kittipanya-ngam@ega.or.th
mailto:pimluck.klangwichit@ega.or.th
mailto:pimluck.klangwichit@ega.or.th
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สรุปผลการด าเนินงาน 

 

โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) สรอ. ได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐในช่ือ“ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel)” ซึ่งถือ
เป็นนวัตกรรมการบริการภาครัฐที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซึ่งประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น สามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใน 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะ
เป็น (1) ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ช่ือ“เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (https://www.govchannel.go.th)” (2) ช่องทางผ่าน Mobile Application ในช่ือ “ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Delivery ยกระดบัและเพิม่ประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่ Digital Economy

โครงการศนูยก์ลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
 (GovChannel)

ผลผลติ (Output)

- ร้อยละ 50 ของจงัหวดั ท่ีมีการติดตั้งจุด
เขา้ถึงบริการภาครัฐ เช่น Smart Kiosk, Smart
 Box เป็นตน้

1. ขยายจุดติดตั้ง Government Smart Kiosk ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ี
เป้าหมาย
2. ศึกษาการพฒันาบริการในรูปแบบ transaction
3. ปรับปรุงเวบ็ไซต ์www.govchannel.go.th เพ่ือเป็นเวบ็ไซต์
ศนูยก์ลางส าหรับการเขา้ถึงขอ้มูล

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเดน็การประเมิน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

ยทุธศาสตร์ที ่2 

Delivery

ศูนยก์ลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel)

■ ร้อยละ 50 ของจังหวัดทัว่ประเทศ ทีม่ีการติดต้ังจุดเขา้ถงึ
บริการภาครัฐ เชน่ Smart Kiosk, Smart Box เปน็ต้น  (ร้อยละ)

39 58

■ ความต่อเนื่องในการใหบ้ริการ  (ร้อยละ) 99.50 99.76
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(Government Application Center: GAC)” และ (3) ช่องทางผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ อาทิ Government Smart Kiosk และ 
Government Smart Box วางให้บริการภาครัฐท่ีใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวในพ้ืนท่ีส าคัญ  

(1) ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ช่ือ “เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (https://www.govchannel.go.th)” เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลและบริการส าหรับ
ประชาชน เพื่อเช่ือมโยงภาครัฐให้ชีวิตง่ายและสะดวกรวดเร็วข้ึน ซึ่งมีบริการภาครัฐส าคัญ ดังนี้  

- เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (https://www.egov.go.th) มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่จัดหมวดหมู่ชัดเจนและสวยงามอยู่มากถึง 845 บริการ จาก 454 
หน่วยงาน และมีผู้เข้าใช้บริการถึง 1,907,820 ครั้งต่อป ี

- ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (https://www.info.go.th) เพื่อเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีคู่มือให้กับประชาชน 692,870 คู่มือ และมีผู้เข้าใช้บริการรวม 491,724 ครั้งต่อป ี

- ศูนย์รวมข้อมลูเปดิภาครฐั (https://data.go.th) มีชุดข้อมลูเปดิภาครฐัจ านวน 1,036 ชุด ข้อมูล และมีผูเ้ข้าใช้บริการถึง 186,213 ครั้งต่อป ี
- ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (https://www.apps.go.th ) มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐจ านวน 268 แอปพลิเคชัน และมีผู้เข้าใช้บริการแล้วถึง 134,460 ครั้งต่อป ี
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นความร่วมมือระหว่าง สรอ. และส านักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน และกรมสรรพากร เพื่อพลิกโฉมงานบริการภาคธุรกิจในยุค 4.0 ให้สามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว และส่งข้อมูลหรือ
เอกสารประกอบเพียงชุดเดียวในรูปแบบดิจิทัล ปัจจุบัน สรอ.ได้พัฒนา Biz Portal (https://biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อม
ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามกรอบของธนาคารโลกจ านวน 34 บริการ และมีผู้เข้าใช้บริการแล้วถึง 70,900 ครั้ง รวมทั้ง ยังมีระบบบริการส าหรับการเริ่มต้น
ธุรกิจ ได้แก่ ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง รวมทั้ง ระบบการขอติดตั้งสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการขอติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนนครหลวง/ภูมิภาค บริการขอติดตั้งน้ าประปาของการประปานครหลวง/ภูมิภาค และบริการขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้พรอ้มกันในลักษณะ Single Form นอกจากนี้ ส านักงานยังได้ด าเนินการส ารวจสถานภาพปัจจบุนั 
การจัดท าสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีและคุณสมบัติเพื่อพัฒนาไปสู่ Doing Business Portal ที่สมบูรณ์ รวมทั้งแนวทาง (Roadmap) การด าเนินการในระยะ 3 ปี
ข้างหน้าต่อไป   

- ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) (Thailand Government Spending) ผ่านเว็บไซต์ https://govspending.data.go.th/ ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง ปัจจุบันมีการน าเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณถึง 6,935,789 โครงการที่มา
จากเงินภาษีของประชาชน รวมถึง การเปิดช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ 
และมีผู้เข้าใช้บริการแล้วถึง 55,863 ครั้งต่อปี นอกจากนี้ ระบบภาษีไปไหนยังถือเป็นบริการที่มีความเป็นเลิศที่บอกถึงความส าเร็จในด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560   

- ระบบสถิติภาครัฐ (http://service.nso.go.th/nso/govstat/main.html) โดยความร่วมมือกับส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ใน
การสืบค้นข้อมูลตารางสถิติ ข้อมูลสถิติ เพื่อการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล และยกระดับไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและสารสนเทศเด่น (Infographic) ใน
อนาคตอันใกล้นี้  



57 
 

(2) ช่องทางผ่าน Mobile Application ในช่ือ “ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)” ถือเป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภาครัฐ ที่มี
การรวมรวมบริการของรัฐเพื่อประชาชนแบ่งออกเป็น 11 หมวดหมู่ เป็นจ านวน 268 แอปพลิเคชัน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและมีความน่าเชื่อถือ อาทิ สุขพอที่พ่อสอน BMA Traffice (CCTV) สุข
แท้ท่ีแม่ให้ OHM Books Shelf เป็นต้น และได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าในการใช้บริการแล้วถึง 78,344 ครั้งต่อปี  

ในปีท่ีผ่านมา สรอ. มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนา Mobile Application ของภาครัฐ เช่น  
- แอปพลิเคชัน “สุขพอท่ีพ่อสอน (ระยะที่ 2)” ร่วมกับส านักราชเลขาธิการ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ 

พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปสู่ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ านวนมาก  
- แอปพลิเคชัน “ค้นหาฎีกา” ร่วมกับศาลฎีกา ส าหรับให้บริการแก่ประชาชนในการค้นหาข้อมูลของค าพิพากษาศาลฎีกาที่ได้รับการเผยแพร่ด้วย  
- แอปพลิเคชัน “ระบบเรื่องร้องเรียน”ร่วมกับองค์การตลาด เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือติดตามข่าวสารจากองค์การตลาดได้ด้วยตนเอง 
- แอปพลิเคชัน “ภาษีไปไหน” ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ สืบค้นได้ว่า จ านวนงบประมาณภาครัฐที่ใช้จ่ายในแต่ละโครงการ เป็นจ านวนเงิน

เท่าใด และใช้จ่ายไปส่วนใด  
- แอปพลิเคชัน “สุขแท้ที่แม่ให้” เพื่อรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสขุภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้แก่ประชาชนใน
การบันทึกข้อมูลยาที่ใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา รวมทั้ง สามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพ 

- แอปพลิเคชัน “Rama Appointment Phase 2” ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการต่อยอดจากระบบในระยะที่ 1 โดยเพิ่มคุณสมบัติของระบบ อาทิ การ Check In 
ของคนไข้ก่อนพบหมอ เป็นต้น  

- แอปพลิเคชัน “Smart Job Phase 2” ร่วมกับกรมการจัดหางาน โดยเพิ่มคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รวมทั้ง การหางานใน
ต่างประเทศ เป็นต้น 

- แอปพลิเคชัน “ต้นไม้ของชาวไทย” ร่วมกับกรมป่าไม้ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกประวัติการปลูกต้นไม้ของตนเองได้ รวมถึง การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้
และเชิญชวนผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

- ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News) เป็นระบบแจ้งรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐท่ีทันเหตุการณ์ แม่นย า และเชื่อถือได้แก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐกว่า 90 
หน่วยงานใช้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News) 

 (3) ช่องทางผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ Government Smart Box และ Government Smart Kiosk ให้บริการในพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ได้รับความสนใจจากประชาชนในการเข้าใช้
บริการแล้วถึง 91,179 ครั้งต่อป ี

- Government Smart Box ให้ข้อมูลภาครัฐอาทิเช่น ข่าวประจ าวัน ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลการเกษตร ที่ให้บริการมากกว่า 139 จุดบริการ ใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ ไม่
ว่าจะเป็น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเชียงรายและพะเยา ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของกรม
วิชาการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล าปาง พิษณุโลก ก าแพงเพชร ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา มหาสารคาม อุทัยธานี ราชบุรี จันทบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร สงขลา พัทลุง เป็นต้น  
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- Government Smart Kiosk เป็นอีกหนึ่งช่องทางส าหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ที่อ านวยความสะดวกให้ใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบ
เดียวเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของรัฐได้ในพื้นท่ีส าคัญ 51 จุดในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีบริการภาครัฐ 18 บริการใน 4 รูปแบบได้แก่ การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบ
สิทธ์ิ การติดตามผลและการดูข้อมูล พร้อมให้บริการบน Government Smart Kiosk อาทิ 

- ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) ของกรมการปกครอง  
- ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
- ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ของส านักงานประกันสังคม 
- ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ ของส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
- ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคลในโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย 
- ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
- ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

 
ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายอรรถสิทธ์ิ เสรมิธนวิศาล, นางกนกศรี สมส่งกุล 

โทร. 02-612-6000 ต่อ 3301 , 3307 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Transformation สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลีย่นแปลงในการพฒันารัฐบาลดจิิทัล

โครงการยกระดบัความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร
เพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทลั (Government Digital Skills)

ผลผลิต (Output)
- จ านวนบุคลากรภาครัฐท่ีผา่นการอบรมจาก
 TDGA จ านวน 1,500 คน
- มีมาตรฐาน Government Digital Skills 
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ผลลพัธ์ (Outcome)
- จ านวนแผนบูรณาการดา้น IT ท่ี สรอ.
ร่วมกบัผูเ้ขา้รับการอบรมจากสถาบนั TDGA
 ไดพ้ฒันาข้ึน  6 แผน

1. จดัอบรมหลกัสูตรต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากรภาครัฐ โดย สถาบนั 
Thailand Digital Government Academy (TGDA)
2. เพ่ิมช่องทางส าหรับผูอ้บรม โดยพฒันาเคร่ืองมือทางดา้น ICT 
เช่น e-Learning
3. จดัทดสอบมาตรฐาน ศกัยภาพของบุคลากรภาครัฐ
4. ร่วมมือกบัหน่วยงานพนัธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พฒันาศนูยก์ารเรียนรู้นวตักรรมดา้นดิจิทลั

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเดน็การประเมิน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

ยุทธ ศ าสตร์ที่ 3 

Transformation

การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบคุลากรเพื่อ

ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทลั (Government Digital Skills)

■ จ านวนบคุลากรภาครัฐทีผ่่านการอบรมจาก TDGA (คน) 1,500 2,147

■ มีมาตรฐาน Government Digital Skills ร่วมกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง (ร้อยละความส าเร็จ)

100 100
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โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) มีการส่งเสริมวิสัยทัศน์และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ดังน้ี 

1.1) การจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผู้น า
บุคลากรดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทย (Digital Government Leadership Capability) มุ่งที่จะยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานสากล ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน นอกจากนี้ สรอ. ยังได้จับมือกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี โดยปัจจุบันได้จัดท ากรอบทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Set) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าระบบวัดและประเมินผล รวมไปถึงการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

1.2) การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยสถาบัน Thailand Digital Government Academy (TGDA) สถาบัน TDGA มีการพัฒนาบุคลากรภาครฐั
ด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริการประชาชน ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยที่ผ่านมา มีบุคลากรภาครัฐไดร้ับการพัฒนาทักษะดา้นการบรหิารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศแล้วจ านวน 10,534 คน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 2,147 คน) ในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) หลักสูตรระบบการสื่อสารแบบออนไลน์
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA)” หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และหลักสูตรการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบ
ธุรกิจในยุค 4.0 เป็นต้น นอกจากน้ี ส านักงานยังได้มีการพัฒนาเครื่องมือ e-Learning เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ให้กับบุคคลากรภาครัฐ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

    
ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายเอก โอฐน้อย 

โทร. 02-612-6000 ต่อ 3603  
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โครงการจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) แล้วเสร็จ และขยายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็น 26 ขีดความสามารถภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งอยู่
ระหว่างการเสนอเข้าคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในยุ ทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาบริการภาครัฐท่ีตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้ ยิ่งไป
กว่านั้น สรอ.ยังได้มีการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 (Thailand Digital Government Readiness Framework) พร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และรายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (e-Government Status Report) ประจ าปี พ.ศ. 
2559 ด้วย นอกจากน้ัน ยังได้ยกระดับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐไปสู่เวอร์ชัน 2 ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นางสาวทิพสุดา โชติชื่น 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 6106  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Transformation สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลีย่นแปลงในการพฒันารัฐบาลดจิิทัล

โครงการจดัท าแนวทาง มาตรฐานและขอ้เสนอแนะการพฒันา
รัฐบาลดิจิทลั
(Digital Government Transformation)

ผลผลติ (Output)

- มีการจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือ
พฒันารัฐบาลดิจิทลั จ  านวน 3 เร่ือง1. จดัท าแผนการพฒันารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย ระยะท่ี 2

2. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานระดบันโยบายในการผลกัดนั 
Policy and Standard ท่ีก  าหนดไว ้ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็น
รูปธรรม
3. ส ารวจความพร้อมการพฒันารัฐบาลดิจิทลั และผลกัดนัใหเ้กิด
การพฒันาผา่นรูปแบบต่าง ๆ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเดน็การประเมิน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

ยุทธ ศ าสตร์ที่ 3 

Transformation

การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและขอ้เสนอแนะการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทลั  (Digital Government Transformation)

■ มีการจัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย เพือ่พฒันารัฐบาลดิจิทลั 
จ านวน 3 เร่ือง  (ร้อยละความส าเร็จ)

3 5

http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=717&budgetYear=2560&strId=0


62 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  

 

โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) ปัจจุบัน  สรอ. ได้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Prototype) 
แล้วเสร็จจ านวน 3 ต้นแบบ ประกอบด้วย (1) ต้นแบบ BlockChain ฐานข้อมูลของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (2) ต้นแบบ Data Pool ในการรวบรวมข้อมูลเปิดและข้อมูล
สาธารณะที่พร้อมใช้งานมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (3) ต้นแบบ Big Data Analytics จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) นอกจากน้ี ยังใช้ต้นแบบ Big Data  Analytics มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล
การเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลดังกล่าว ในรูปแบบของ Visualization Website และพัฒนา API ให้สามารถน าไปต่อยอด
และใช้ประโยชน์ได้ 

ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายพณชติ กิตติปัญญางาม , นายสมยศ อทุยาพนาล ี 
โทร. 02-612-6000 ต่อ 7001 , 7203 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Transformation สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลีย่นแปลงในการพฒันารัฐบาลดจิิทัล

โครงการพฒันาศนูยน์วตักรรมบริการรัฐบาลดิจิทลั
 (Digital Government Innovation Center)

ผลผลติ (Output)

- มีตน้แบบนวตักรรมบริการรัฐบาลดิจิทลั 
(Prototype) ไม่นอ้ยกวา่ 3 ตน้แบบ

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพฒันานวตักรรมจากต่างประเทศท่ี
มีความเหมาะสมกบัการพฒันารัฐบาลดิจิทลัในประเทศไทย
2. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชนในการสร้างสรรคน์วตักรรมภาครัฐ
3. เพ่ิมรูปแบบการเปิดเผยขอ้มูลของภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิด
การน าไปขอ้มูลไปพฒันาต่อยอดเป็นนวตักรรมบริการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเดน็การประเมิน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

ยุทธ ศ าสตร์ที่ 3 

Transformation

การพัฒนาศูนยน์วัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทลั (Digital 

Government Innovation Center)

 ■  มีต้นแบบนวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทลั (Prototype) ไม่น้อย

กว่า 3 ต้นแบบ  (ร้อยละความส าเร็จ)

3 3




