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โดย

 รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน      
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เรื่อง มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางไอรดา เหลืองวิไล 
รองผู้อ านวยการ รักษาการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี 
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6. นางกรรนิการ์ งามโสภ ี
ด้านการเงิน การบญัชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และ
การบริหารความเสี่ยง 

10 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2566 

7. นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ ์
ด้านการบริหารจดัการและการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

10 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2566 

8. นายภุชงค์ อุทโยภาศ 
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วิสัยทัศน์ 

DGA เป็นหน่วยงานหลักในการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
Driving the Transformation to the Digital Government 
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สรุปรายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
 
 

 

 
  

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน                                                          
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. 

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อ านวยการ รักษาการแทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์การมหาชน Functional 
Based 

Agenda 
Based 

Area 
Based 

Innovation 
Based 

Potential 
Based 

สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน 
ITA 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) สพร.  

  

ไม่มี 
 

 

  

ชื่อผู้อ านวยการ             
องค์การมหาชน 

Performance 
Competency* 

สรุปผล
ประเมิน* 

คะแนน 
ITA สัญญาจา้ง การประเมิน 

องค์กร 
งานที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
นางไอรดา เหลืองวิไล 

รองผู้อ านวยการ รักษาการแทน 
ผู้อ านวยการส านกังานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 
Functional 

Based 
Agenda 
Based 

Area 
Based 

Innovation Based 
Potential 

Based 
สรุปผลประเมนิ 

(ภาพรวม) 
คะแนน 

ITA 
 
 

 ไม่มี     

 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ) 

1. Functional 
Based 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าท่ี
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
(วัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์การมหาชน) งาน
ตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี  

    

 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสงัคมจากการ
ด าเนินงาน 

    

 1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิและสังคม     
 1.1.1.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจ  

 
3,616 

ล้านบาท 
3,703 

ล้านบาท  
 

 1.1.2 มูลค่าทางสังคม     
 1.1.2.1 การประหยัดการใช้กระดาษ 

โดยพิจารณาจากโครงการ 
Info.go.th (คู่มือประชาชน)  

20,840,070 
แผ่น 

20,986,530
แผ่น  

 

 1.1.2.2 สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐผ่านระบบภาษไีป
ไหน (Thailand Government 
Spending) (จ านวนการเข้าใช้งาน 
ครั้ง/Sessions) 

46,969 
ครั้ง 

441,569 
ครั้ง  

 

 1.1.2.3 เพิ่มทักษะความสามารถใน
การท างานของบุคลากรภาครัฐใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกบั
บริบทการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล  

5,000 
คน 

9,644 
คน  

 

 1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อ
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ  
 

100 
ล้านบาท 

110.18 
ล้านบาท  

 

     



5 
 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ) 

 1.2 ระดับความส าเร็จในการผลักดันให้
หน่วยงานภาครัฐน าแพลตฟอรม์กลางที่ 
สพร.พัฒนาขึ้นไปใช้ในการเช่ือมโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชน 

    

 - หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่านแพลตฟอร์มกลางที่ สพร. พัฒนาขึ้น  

2 
ชุดข้อมูล 

2 
ชุดข้อมูล  

 

 
และน าร่องทดสอบการให้บริการ 

5 
หน่วยงาน 

5 
หน่วยงาน  

 

 - มีสถาปัตยกรรม มาตรฐาน แนวทาง       
แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ กติกาการ
ด าเนินงานโครงการ ท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญ 
ให้พร้อมรองรับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูล (Foundation) 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง  

 

 1.3 ระดับความส าเร็จในการน าขอ้มูลเปิด
ภาครัฐมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ให้บริการประชาชน 

    

 - มีระบบต้นแบบ Open Data Platform 
ซึ่งรองรับบริการข้อมลูแบบ API  

1 
ต้นแบบ 

1 
ต้นแบบ  

 

 - น าร่องการเปิดเผยข้อมลูที่เป็น High 
Value Dataset  
ได้แก่ ด้านข้อมลูด้านคมนาคม และด้าน
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 

2 
ด้าน 

2 
ด้าน  

 

 1.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแนวทาง
โครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทลัภาครัฐที่
มีความมั่นคงปลอดภยั หรือ Government 
Secure Intranet/ Infrastructure (GSI) 

    

 1.4.1 จ านวนมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทลั
ภาครัฐท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย 

    

 - มีมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทลั
ภาครัฐท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย  

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง  

 

 1.4.2 จ านวนหน่วยงานภาครัฐทีใ่ช้บริการ     
 - มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ 10 

หน่วยงาน 
10 

หน่วยงาน  
 

 1.5 ระดับความส าเร็จของการ Transform 
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 
ภายใต้การผลักดันจากสถาบัน TDGA   
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ) 

 - มีการจัดท า Digital Transformation 
Program เพื่อเป็นกรอบการTransform 
หน่วยงานภาครัฐท่ีแตกต่างกันไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล  

3 
หน่วยงาน 

8 
หน่วยงาน  

 

2. Agenda  Based ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ 

  

  

 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     

 
     2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
129.10  

 

 

     2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเดน็ข่าวท่ีทันต่อ
สถานการณ ์

ร้อยละ 
100 

เจ้าภาพตัวช้ีวัด
สรุปผลการ

ด าเนินการของ
หน่วยงานจาก

ระบบฯ 

  

 

2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกใน
การประกอบธรุกิจแบบครบวงจร (Doing 
Business Portal) 
(หน่วย : ร้อยละตามแผนงานในแต่ละปี) 

ร้อยละ 
100 

   

3.  Area Based ไม่มี     

4.  Innovation         
    Based 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังการ
ก ากับดูแลกจิการของคณะกรรมการ เพ่ือไปสู่
ระบบราชการ 4.0  

    

 4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึง
พอใจและพัฒนาการให้บริการ 

ร้อยละ 80 
และ 

ปรับปรุง ปี 61 

ร้อยละ 81.8 
และ 

ปรับปรุง ปี 61 

 
 

 
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี) 
ร้อยละ 

96 
ร้อยละ 
100  

 

 
4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

องค์การมหาชน 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5  
 

 
4.4 ระบบต้นแบบการให้บริการ Government 

Data Service Portal  
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ) 

5.  Potential  Based ศักยภาพในการด าเนินการขององค์การมหาชน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
   

 5.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรแบบกา้วกระโดด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Big Change) 

 
   

 - ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร (ร้อยละความส าเร็จตามแผน) 
เรื่อง การส่งเสริมการน า Agile 
Methodology มาใช้กับการด าเนนิงาน
หลัก (Core Business) (People, 
Mindset, Skill, Process, 
Environment) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
123  
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สรุปผลการด าเนินงานส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนกล
ยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด                                                                                 
1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ ประกอบด้วย  

 1.1) ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data 
Exchange: GDX) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องขอส าเนาเอกสารจากผู้รับบริการอีกต่อไปและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการของรัฐ ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มกลางที่ สพร. พัฒนาขึ้นเสร็จเรียบร้อยจ านวน 2 ชุดข้อมูล โดยให้บริการแก่
หน่วยงานภาครัฐ ชุดข้อมูลละ 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ชุดข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
ให้บริการแก่กรมการจัดหางาน ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ การประปานครหลวง และส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2) ชุดข้อมูลนิติบุคคลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการแก่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมที่ดิน ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมการจัดหางาน และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นอกจากนี้ ส านักงานได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ใน
รูปแบบ “แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ” เพ่ือเป็นแนวทาง แนวปฏิบัติให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐพร้อมรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน อันจะน าไปสู่การยกระดับบริการของ
หน่วยงานภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมอ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับประชาชน ต่อไป 

 1.2) ศูนย์กลางการเข้าถึงบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Portal: OSS) เป็นการบูรณาการบริการภาครัฐและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบ Government Data 
Exchange หรือ GDX ให้เกิดการให้บริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพ่ือให้เกิดบริการดิจิทัล
ภาครัฐแบบครบวงจร โดยในปัจจุบัน Government Smart Kiosk ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึง
บริการภาครัฐที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว และมีบริการภาครัฐที่
หลากหลายให้บริการบน Government Smart Kiosk ไม่ว่าจะเป็นบริการเพ่ือการตรวจสอบข้อมูล การ
ตรวจสอบสิทธิ์ การติดตามผล และการดูข้อมูล เช่น ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ าของการประปานคร
หลวง ระบบการตรวจสอบสุขภาพบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบตรวจสอบนัด
หมายของโรงพยาบาลรามาธิบดี ระบบข้อมูลสิทธิ์ประกันสุขภาพของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ของส านักงานประกันสังคม ข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล
แบบสรุปของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ระบบข้อมูลการกู้ยืม กยศ. ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา และระบบตรวจสอบใบสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานยังได้ขยายจุดติดตั้งเพ่ิมขึ้นอีก 42 จุดติดตั้งครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เช่น สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดพะเยา กรมบังคับคดี สถาบันประสาทวิทยาของกรมการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 119 จุดติดตั้ง 
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พร้อมทั้ง ยกระดับการให้บริการที่มีความมั่นคงปลอดภัยผ่านการยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพสูงใน
ลักษณะ Two-Factor Authentication  

  
2) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ  

 2.1) บ ริ ก า ร ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ภ า ค รั ฐ  ( Government Unified 
Communication: UC) เป็นบริการซอฟต์แวร์ส าหรับการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันผ่านระบบ
เครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GIN) บนมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูง ปัจจุบัน 
ส านักงานให้บริการระบบบริการซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) ซึ่งมีหน่วยงานส าคัญให้ความ
ไว้วางใจใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันถึง 435 หน่วยงาน หรือ 223,317 บัญชีรายชื่อ เช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานศาลยุติธรรม กรมสรรพากร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการระบบ
ติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) ที่มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการจ านวน 268 หน่วยงาน หรือคิดเป็น 
31,152 บัญชีรายชื่อ เช่น บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กรมประมง ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เป็นต้น รวมจ านวนผู้ใช้งานทั้งสิ้น 254,469 บัญชีรายช่ือ 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การน าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด                                                                                 
3) โครงการ Government Data and Analytics Service Center 

 3.1) ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) เป็นข้อมูลภาครัฐที่สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างเสรี สามารถแจกจ่ายต่อได้ และระบุแหล่งที่มาได้ ปัจจุบัน ส านักงานได้น าร่องเปิดเผย
ข้อมูลด้านงบประมาณในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ของกรมบัญชีกลาง และด้านคมนาคมในเรื่องการบริการและอัตราค่าโดยสาร 
ข้อมูลสายและป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทางในเขตการเดินรถที่ 1-8 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) โดยถือเป็น High Value Datasets การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ
สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลดังกล่าวใน
การสร้างคุณค่าให้กับสังคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศ นอกจากนี้ ส านักงานยังได้พัฒนาต้นแบบ Open Data Platform ทั้ง 2 ด้านดังกล่าวให้รองรับ
บริการในการเข้าถึงข้อมูลแบบ API (Application Programming Interface) อีกด้วย  

  
 3.2) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Government Big Data and Analytics 

Center) เป็นศูนย์กลางส าหรับหน่วยงานภาครัฐสามารถน าข้อมูลเปิดและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาบูรณา
การร่วมกัน เพ่ือสร้างให้เกิดระบบที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ส านักงานได้
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data และพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนหรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ 
(Data Visualization Engine) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะระบบน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย (Evidence-Based Policy) ส าหรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาการท างานของภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน (Share Services) อีกทั้ง ยังถือเป็นการให้บริการภาครัฐแบบ
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ครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์การอ านวยความสะดวกให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการแบ่งปันข้อมูล และ
อ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการด าเนินงานดิจิทัลภาครัฐ                                                                                 
4) โครงการ Digital Government Infrastructure Ecosystem 

 4.1) การพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) เป็นเครือข่าย
หลักความเร็วสูงของภาครัฐที่ให้บริการครอบคลุมไปยังหน่วยงานระดับกรม ปัจจุบัน ส านักงานได้
ด าเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมจุดติดตั้งทั่วประเทศ จ านวน 3,266 หน่วยงาน/จุดติดตั้ง 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สระบุรีของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของส านักงานธนานุเคราะห์ นิคม
สร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 

  
 4.2) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) เป็นการ

ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ผ่าน
เครือข่ายภาครัฐที่มีความม่ันคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งการให้บริการ G-Cloud ถือเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานกลางภาครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณ ปัจจุบัน มี
หน่วยงานภาครัฐให้ความไว้วางใจน าระบบงานส าคัญมาไว้บน G-Cloud จ านวน 1,312 ระบบ หรือคิด
เป็น 489 หน่วยงาน เช่น ระบบติดตามงานของหน่วยงานในก ากับรองนายกรัฐมนตรีของส านัก
นายกรัฐมนตรี ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ระบบส ารวจความพึงพอใจ
ลูกค้าภาคราชการและภาคเอกชนของบริษัท การบินไทย จ ากัด  (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบ
คลาวด์ภาครัฐของส านักงานยังเป็นบริการที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงและได้รับใบรับรองบริการตาม
มาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ( Information Security Management Systems: ISMS)  มาตรฐาน ISO/IEC 20000-
1:2011 ระบบการบริหารจัดการบริการ (Service Management Systems: SMS)  มาตรฐาน ISO 
22301:2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems: 
BCMS) และมาต ร ฐ า น  CSA STAR (Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance 
Registry)  

  
4.3)  Government Secure Intranet (GSI) เป็นเครือข่ ายอินทราเน็ตภาครัฐที่

เชื่อมต่อทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูง และการบริหารจัดการ
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ รวมทั้งรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ส านักงานได้จัดท า
มาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย จ านวน 2 
มาตรฐาน ได้แก่ (1) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย – 
ข้อก าหนดทั่วไป ประกอบด้วยแนวปฏิบัติในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ครอบคลุมถึงบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของภาครัฐและ
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ภาคเอกชน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในการส่งมอบบริการที่ดีแก่ประชาชน  และ (2) มาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัลโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย – ข้อก าหนดด้านเครือข่าย  ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดและแนวปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายส าหรับการเชื่อมโยงภายใน เพ่ือใช้
อ้างอิงในการออกแบบ พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพบริการเครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ
บริการเหมาะสม และมีสมรรถนะในการท างานที่ดี รวมถึงมีความต่อเนื่องของบริการเครือข่ายในระยะยาว 
นอกจากนี้ ส านักงานได้ด าเนินการน าร่องทดสอบการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐานดังกล่าว
กับ 10 หน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส านักงานอัยการสูงสุด  เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล                                                                                 
5) โครงการ Digital Government Transformation  

 5.1) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government 
Academy: TDGA) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านดิจิทัลเพ่ือการบูรณาการเรื่องการอบรม (Training) หรือการพัฒนาคนในภาครัฐอย่างเป็น
ระบบ ปัจจุบัน ส านักงานได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานศูนย์อบรมทักษะดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถในการน า
องค์กรไปเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมไปถึงได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไปแล้ว จ านวน 9,644 คน ใน
หลากหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานกรอบการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Framework) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหลักสูตรการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ให้แก่วิทยาลัยการต ารวจภายใต้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เป็นต้น นอกจากนี้  ส านักงานได้สนับสนุนให้ผู้ เข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA จัดท า Digital 
Transformation Program/Project เพ่ือเป็นกรอบการเปลี่ยนผ่าน (Transform) หน่วยงานภาครัฐที่
แตกต่างกันไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ านวน 8 หน่วยงาน เช่น โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชากรกลุ่มเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถใช้ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงปฐมวัย ของกรมสุขภาพจิต โครงการ SMART LIFE 
THAILAND ของการประปานครหลวง และโครงการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชนบท (Telehealth Project) ของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น  

 
5.2) การจัดท าแนวทาง มาตรฐาน และข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Policy 

Standards and Regulations) เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผลักดัน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือสนับสนุนการท างานด้าน
ดิจิทัลให้มีความโปร่งใส และสร้างแนวทางในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปัจจุบัน ส านักงานได้จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/กรอบแนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 เรื่อง 
ได้แก่ (1) รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือรวบรวม
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ข้อมูลและสถิติที่สะท้อนภาพรวมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งในด้านความพร้อมของ
สังคมไทยในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล เส้นทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย สถานะการพัฒนาบริการ
ออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในเวทีสากล และ
ประโยชน์ที่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐได้รับจากการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(2) ผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562
เพ่ือใช้ประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินด้านรัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล เพ่ือให้ผลการส ารวจสามารถ
สะท้อนภาพความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง และมีความน่าเชื่อถือ และ
(3) รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในระยะถัดไป และ
ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะถัดไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
6) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลภายใน สพร.

เพ่ือให้ส านักงานเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในทุกบริบท ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร รูปแบบ
วิธีการท างาน กระบวนการ เครื่องมือ รวมถึงสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กร และยังสามารถเป็น
ต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถบูรณาการการใช้เทคโนลียีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ส านักงานได้ด าเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายใน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการท างานแบบรวดเร็วและคล่องตัว (Agile) และเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไปสู่แนว
ทางการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่  หลักสูตร Agile Foundation และหลักสูตร Product 
Discovery ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาให้ค าแนะน ากับกลุ่ม
ทดลองการท างานในรูปแบบ Agile ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาโครงการพิเศษ ฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์  เป็นต้น รวมทั้ง ยังได้
จัดท า People Fit ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ที่สนับสนุนการท างานรูปแบบ  Agile พร้อมทั้ง สร้าง
บรรยากาศในการท างานรูปแบบ Agile ให้เกิดขึ้น เช่น Scrum Room เป็นต้น นอกจากนี้ ส านักงานได้
ขยายผลโครงการ Agile Methodology Coaching ส าหรับทีมงานอ่ืนๆ ภายใน ส านักงานให้สามารถ
ท างานในรูปแบบ Agile และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับการท างานรูปแบบใหม่ให้บุคลากรกล้า
ทดลองท าสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการ
ท างานรูปแบบ Agile เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
ต่อไป 

สรุปผลการด าเนินงานส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7WbTIjcZps 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7WbTIjcZps
https://www.youtube.com/watch?v=Y7WbTIjcZps
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รายละเอียดประกอบการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)  
ต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบการ

ประเมิน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก

1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสงัคมจาก
การด าเนินงาน 

ภารกิจพ้ืนฐาน
งานประจ า งานตาม

1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ 

หน้าท่ีปกติ หรืองาน
ตามหน้าท่ีความ

1.1.1.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจ 3,616
ล้านบาท

3,703 
ล้านบาท 

รับผิดชอบหลัก 1.1.2 มูลค่าทางสังคม 
งานตามกฎหมาย
กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี

1.1.2.1 การประหยัดการใช้
กระดาษ โดยพิจารณาจาก
โครงการ Info.go.th (คู่มือ
ประชาชน)  

20,840,070 
แผ่น 

20,986,530 
แผ่น 

(Functional
based)

1.1.2.2 สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐผ่านระบบภาษี
ไปไหน (Thailand 
Government Spending) 
(จ านวนการเข้าใช้งาน ครั้ง/
Sessions) 

46,969 
ครั้ง 

441,569 
ครั้ง 

1.1.2.3 เพิ่มทักษะความสามารถ
ในการท างานของบุคลากรภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  

5,000 
คน 

9,644 
คน 

1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

100 
ล้านบาท 

110.18 
ล้านบาท 

1.2 ระดับความส าเร็จในการผลักดันให้
หน่วยงานภาครัฐน าแพลตฟอรม์กลาง
ที่ สพร. พัฒนาขึ้นไปใช้ในการเช่ือมโยง
และแลกเปลีย่นข้อมูลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
และการให้บริการประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยง

ข้อมูลผ่านแพลตฟอรม์กลางที่ สพร.
พัฒนาขึ้น

2 
ชุดข้อมูล 

2 
ชุดข้อมูล 
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รายละเอียดประกอบการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)  
ต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบการ

ประเมิน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 และน าร่องทดสอบการให้บริการ 5 
หน่วยงาน 

5 
หน่วยงาน  

 

 - มีสถาปัตยกรรม มาตรฐาน แนวทาง       
แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ กติกาการ
ด าเนินงานโครงการ ท่ีเป็นพื้นฐาน
ส าคัญ ให้พร้อมรองรับการเชื่อมโยง
และแลกเปลีย่นข้อมูล 
(Foundation)  

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง  

 

 1.3 ระดับความส าเร็จในการน าขอ้มูลเปิด
ภาครัฐมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ
การให้บริการประชาชน 

    

 - มีระบบต้นแบบ Open Data 
Platform ซึ่งรองรับบริการข้อมลู
แบบ API  

1 
ต้นแบบ 

1 
ต้นแบบ  

 

 - น าร่องการเปิดเผยข้อมลูที่เป็น High 
Value Dataset  
ได้แก่ ด้านข้อมลูด้านคมนาคม และ
ด้านงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ 

2 
ด้าน 

2 
ด้าน  

 

 1.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
แนวทางโครงสร้างพื้นฐานและบรกิาร
ดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
หรือ Government Secure 
Intranet/ Infrastructure (GSI) 

    

 1.4.1 จ านวนมาตรฐานส าหรับผู้
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการดจิิทัลภาครัฐท่ีมีความ
มั่นคงปลอดภยั 

    

 - มีมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย  

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง  

 

 1.4.2 จ านวนหน่วยงานภาครัฐทีใ่ช้
บริการ 

    

 
 

- มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ 10 
หน่วยงาน 

10 
หน่วยงาน  
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รายละเอียดประกอบการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)  
ต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบการ

ประเมิน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 1.5 ระดับความส าเร็จของการ Transform 
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ภายใต้การผลักดันจากสถาบัน 
TDGA   

    

 - มีการจัดท า Digital 
Transformation Program เพื่อ
เป็นกรอบการTransform 
หน่วยงานภาครัฐท่ีแตกต่างกันไปสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล  

3 
หน่วยงาน 

8 
หน่วยงาน  

 

2. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

 
 

  

ภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบาย 

2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
129.10  

 

เร่งด่วน หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ 

2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นข่าวท่ี
ทันต่อสถานการณ ์

ร้อยละ 
100 

เจ้าภาพตัวช้ีวัด
สรุปผลการ

ด าเนินการของ
หน่วยงานจาก

ระบบฯ 

  

 2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาระบบอ านวยความ
สะดวกในการ ประกอบธุรกิจแบบครบ
วงจร (Doing Business Portal) 
(หน่วย : ร้อยละตามแผนงานในแต่ละปี) 

ร้อยละ 
100 

   

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

ไม่มี 
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รายละเอียดประกอบการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)  
ต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบการ

ประเมิน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงาน
งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล  

4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความ
พึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 

ร้อยละ 80 
และปรับปรุง 

ปี 61 

ร้อยละ 81.8 
และปรับปรุง  

ปี 61 

 
 

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี) 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
100  

 

4.3 การก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5  

 

และการให้บริการ 
ประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
(Innovation 
based) 

4.4 ระบบต้นแบบการให้บริการ 
Government Data Service Portal 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

 

5. ศักยภาพในการเป็น
ส่วนราชการที่มี
ความส าคญัเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ตาม
แผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล 
(Potential based) 
ประกอบกับผลการ
ประเมินโดยองค์กร
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

5.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
และบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Big Change) 

    

- ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร (ร้อยละความส าเร็จตาม
แผน)  เรื่อง การส่งเสริมการน า 
Agile Methodology มาใช้กับการ
ด าเนินงานหลัก (Core Business) 
(People, Mindset, Skill, Process, 
Environment) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
123  
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สรุปผลการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด  องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 
ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ค าอธิบาย :  
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ =  กระแสเงินรับสุทธิ – ต้นทุนเงินทุนท่ีใช้ด าเนินการ 

โดย กระแสเงินรับสุทธิ = (รายได้ทางตรง+รายได้ทางอ้อม) – ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานท่ีท าให้เกดิ
รายได ้
ต้นทุนเงินท่ีใช้ด าเนินการ = (เงินอุดหนุนที่ไดร้ับ * อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับ) +  
(เงินทุนท่ีคณะกรรมการอนุมัติให้ใช้เพิ่มในปีนั้นๆ * อัตราต้นทุนของเงินทุนฯ) (ถ้ามี) + 
(เงินกู้ที่คณะกรรมการอนมุัติในปนีั้นๆ * อัตราต้นทุนของเงินกู้) (ถ้ามี) 

เป้าหมาย : 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 

1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสงัคมจากการด าเนินงาน 

1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ 

1.1.1.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจ 3,616 

ล้านบาท

3,703 

ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน :  

การค านวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ สพร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายได ้

(ล้านบาท) 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

งบประมาณที่
ได้รับ 

(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้เฉลีย่
พันธบัตรรัฐบาล 

(ร้อยละ) 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้
เงินฝาก 
(ร้อยละ) 

เงินกู้ 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้
เงินกู้ 

(ร้อยละ) 

5,317 1,547 1,661 3.7 398 1.42 - 12 
หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2562 อ้างอิงเป้าหมายจากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 

ขั้นตอนที่ 1  ค านวณกระแสเงินรับสุทธิ (หรือผลประโยชน์สุทธิ หรือรายได้สุทธิ)    

     รายได/้รายได้ทางอ้อมจากการด าเนินงาน 5,317 ล้านบาท 
     หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  1,547 ล้านบาท 
     กระแสเงินรับสุทธิ (หรือผลประโยชน์สุทธิ หรือรายได้สุทธิ)     _______ 1  3,770 ล้านบาท 

ขั้นตอนที่ 2 ค านวณต้นทุนเงินทุน 

      เงินงบประมาณท่ีได้รับ  1,661 ล้านบาท 
     คูณด้วย อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณ  
     (ดอกเบีย้ในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณแก่องค์การมหาชน) 

3.7 % 

      ต้นทุนเงินงบประมาณ  ___________2 61 ล้านบาท 
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ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

     เงินทุนเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน 398 ล้านบาท 
     คูณด้วย อัตราต้นทุนของเงินทุน 
      (ค่าเสียโอกาสจากการถอนเงินฝากออกจากธนาคาร) 

1.42 % 

      ต้นทุนเงินทุนที่ถอนจากธนาคาร  ___________3 6 ล้านบาท 

      เงินกู้ธนาคาร - ล้านบาท
     คูณด้วย อัตราต้นทุนของกู ้
      (ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร) 

12 % 

      ต้นทุนเงินกู้ ___________4 - ล้านบาท
ขั้นตอนที่ 3 ค านวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

      รายได้สุทธิ (ผลประโยชน์สุทธิ)  __________ 1 3,770 ล้านบาท 
      หักด้วย ต้นทุนเงินงบประมาณ  ___________2+3+4 67 ล้านบาท 
      มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  ______________1 – (2+3+4) 3,703 ล้านบาท 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
คุณชัชวาล ชิดชัยมงคล โทร. 02-612-6000 ต่อ 82001 

คุณนินนา เฉลิมช่วง โทร. 02-612-6000 ต่อ 82101 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด     องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 
ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 

1.1.2 มูลค่าเพ่ิมทางสังคม 
ค าอธิบาย :  

มูลค่าเพิ่มทางสังคม หมายถึง ผลประโยชน์ส าคัญองค์การมหาชนได้สร้างให้แก่สังคม ซึ่งผลประโยชน์
สามารถพิจารณาได้จาก  

1. ผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลลพัธ์ที่สามารถแปลงเป็นหน่วยงานเงิน หรือ 
2. สัดส่วนระหว่าง ผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์ที่สามารถแปลงเป็นหน่วยเงิน เทียบกับเงินประมาณท่ี

ใช้ในการด าเนินงาน  
โครงการ Info.go.th (คู่มือประชาชน) หมายถึง ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

(www.info.go.th) เพ่ือเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

โครงการระบบภาษีไปไหน (Thailand Government Spending) หมายถึง ระบบข้อมูลการใช้
จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) (Thailand Government Spending) ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
govspending.data.go.th และแอปพลิเคชัน “ภาษีไปไหน” เป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 

โครงการเพิ่มทักษะความสามารถในการท างานของบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หมายถึง โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม
ของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
ภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ผ่านผู้เข้าอบรม/สัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ 

เป้าหมาย :  

1. การประหยัดการใช้กระดาษ โดยพิจารณาความส าเร็จจากโครงการ Info.go.th (คู่มือประชาชน) 
ประเมินความคุ้มค่าควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนี้  

❖ การประหยัดการใช้กระดาษกับการลดมลพิษ  
• จ านวนกระดาษ A4 ที่ประหยัดจากโครงการ Info.go.th เท่ากับ 20,840,070  แผ่น/ปี 

หรือ 104.2 ตัน/ปี* (ปี พ.ศ. 2561) 
❖ หากประหยัดกระดาษ 1 ตัน** จะ 

• ประหยัดน้ ามัน   2,583.6 ลิตร 
• ประหยัดน้ า    26,500 ลิตร 
• ลดการตัดต้นไม้    17 ต้น 
• เพ่ิมออกซิเจนที่เพียงพอให้คนได้หายใจ 54 คน 

❖ ดังนั้น จ านวนกระดาษ A4 ที่ประหยัดจากโครงการ Info.go.th ในปี พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ 
• ประหยัดน้ ามัน  269,211.1 ลิตร  (ประมาณ 5,358,377.7 บาท***) 
• ประหยัดน้ า   2,761,300 ลิตร  (ประมาณ 43,656.2 บาท****) 
• ลดการตัดต้นไม้   1,772 ต้น 
• เพ่ิมออกซิเจนที่เพียงพอให้คนได้หายใจ 5,627 คน 

http://www.info/
http://www.info/
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ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
1.1.2 มูลค่าเพ่ิมทางสังคม 

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 69.108 ตันคาร์บอน หรือเท่ากับ 1,105.73 ดอลลาร์สหรัฐ***** 
หมายเหตุ :  

* กระดาษหนัก 1 ตัน เท่ากับกระดาษ A4 จ านวน 200,000 แผ่น (www.science.answers.com) 
** ที่มา: www.theworldcounts.com 
*** 1 ลิตรเท่ากับ 0.8 กิโลกรัม และราคาน้ ามันปาล์มดิบปี 2561 เท่ากับ 24.88/กิโลกรัม (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย) 
**** 1,000 ลิตรเท่ากับ 1 ลบ.ม. และอัตราค่าน้ าและบริการของอุตสาหกรรม เท่ากับ 15.81 บาท/

ลบ.ม. (การประปานครหลวง) 
***** Environmental Protection Agency (EPA)  
ต้นไม้หนึ่งต้นช่วยลดการปล่อย CO2 0.039 ตัน CO2 ต่อการปลูกต้นไม้หนึ่งต้น 
      World Bank – ราคาของคาร์บอนเตรดิตต่อหนึ่งตันคาร์บอนในตลาด EU ETS ในปี 2018 = 

16 ดอลลาร์สหรัฐ 
ที่มา: โครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย 

bolliger-company 
 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามโครงการต่างๆ ของภาครัฐผ่านระบบภาษีไปไหน 

(Thailand Government Spending) พิจารณาความส าเร็จจากเกณฑ์การประเมินจากจ านวนการเปิดเข้าชม 
(Sessions) เว็บไซต์ https://govspending.data.go.th/ ซ่ึง 1 User สามารถมีได้หลาย Session (ผู้ใช้ 1 คน
เข้าเว็บไซต์ได้หลายครั้ง) 

3. การเพ่ิมทักษะความสามารถในการท างานของบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้อง
กับบริบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พิจารณาพิจารณาความส าเร็จจากการประเมินจากจ านวนผู้เข้าอบรม/สัมมนา 
จากหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government 
Academy) TDGA 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
1.1.2 มูลค่าทางสังคม    

1.1.2.1 การประหยัดการใช้กระดาษ โดยพิจารณาจากโครงการ 
Info.go.th (คู่มือประชาชน)  

20,840,070 
แผ่น 

20,986,530 
แผ่น  

1.1.2.2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
โครงการต่างๆ ของภาครัฐผ่านระบบภาษีไปไหน (Thailand 
Government Spending) (จ านวนการเข้าใช้งาน ครั้ง/
Sessions) 

46,969 
ครั้ง 

441,569 
ครั้ง  

1.1.2.3 เพิ่มทักษะความสามารถในการท างานของบุคลากร
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  

5,000 
คน 

9,644 
คน  

 

http://www.science/
http://www.science/
http://www.theworldcounts/
http://www.theworldcounts/
https://govspending/
https://govspending/
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ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
1.1.2 มูลค่าเพ่ิมทางสังคม 

ผลการด าเนินงาน :  

1. มีการประหยัดการใช้กระดาษ โดยพิจารณาจากโครงการ Info.go.th (คู่มือประชาชน)  
 

➢ การประหยัดการใช้กระดาษกับการลดมลพิษ  
• จ านวนกระดาษ A4 ที่ประหยัดจากโครงการ Info.go.th เท่ากับ 20,986,530  แผ่น/ปี หรือ 

104.9 ตัน/ปี* (ปี พ.ศ. 2562) 
 

➢ หากประหยัดกระดาษ  1 ตัน** จะ 
• ประหยัดน้ ามัน    2,583.6 ลิตร 
• ประหยัดน้ า               26,500 ลิตร 
• ลดการตัดต้นไม้     17 ต้น 
• เพ่ิมออกซิเจนที่เพียงพอให้คนได้หายใจ 54 คน 

 
➢ ดังนั้น จ านวนกระดาษ A4 ที่ประหยัดจากโครงการ Info.go.th ในปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ 

• ประหยัดน้ ามัน  271,019.6 ลิตร   (ประมาณ 5,394,374.1 บาท***) 
• ประหยัดน้ า   2,779,850 ลิตร  (ประมาณ 43,949.4 บาท****) 
• ลดการตัดต้นไม้    1,783 ต้น 
• เพ่ิมออกซิเจนที่เพียงพอให้คนได้หายใจ 5,665 คน 
 

ที่มา: 
* กระดาษหนัก 1 ตัน เท่ากับกระดาษ A4 จ านวน 200,000 แผ่น (www.science.answers.com) 
** ที่มา: www.theworldcounts.com 
*** 1 ลิตรเท่ากับ 0.8 กิโลกรัม และราคาน้ ามันปาล์มดิบปี 2561 เท่ากับ 24.88/กิโลกรัม (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
**** 1,000 ลิตรเท่ากับ 1 ลบ.ม. และอัตราค่าน้ าและบริการของอุตสาหกรรม เท่ากับ 15.81 บาท/ลบ.ม. (การประปานคร
หลวง) 
***** Environmental Protection Agency (EPA)  
      ต้นไม้หนึ่งต้นช่วยลดการปลอ่ย CO2 0.039 ตัน CO2 ต่อการปลูกต้นไม้หนึ่งต้น 
      World Bank – ราคาของคาร์บอนเตรดิตต่อหนึ่งตันคาร์บอนในตลาด EU ETS ในปี 2018 = 16 ดอลลาร์สหรัฐ 

 
 
 
 
 
 

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
69.537 ตันคาร์บอน หรือเท่ากับ 
1,112.59 ดอลลาร์สหรัฐ***** 

http://www.science/
http://www.science/
http://www.theworldcounts/
http://www.theworldcounts/
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ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
1.1.2 มูลค่าเพ่ิมทางสังคม 

2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามโครงการต่างๆ ของภาครัฐผ่านระบบภาษี
ไปไหน (Thailand Government Spending) govspending.data.go.th 

จ านวนผู้เรียกใช้งาน API จาก govspendingapi.data.go.th โดยนับเฉพาะการดึงข้อมูล API 

https://govspending.data.go.th/
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ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
1.1.2 มูลค่าเพ่ิมทางสังคม 

โดยมีจ านวนการเข้าใช้งาน 441,569 ครั้ง ประกอบด้วย 
1. จ านวนการเข้าใช้งานแบบ Session  สะสม = 39,818 ครั้ง
2. จ านวนการเข้าใช้งานแบบ API  สะสม = 388,819 ครั้ง

เดือน ปี Sum of Sessions Sum of API 
ต.ค. 61 2,839 6,145 
พ.ย. 61 4,124 8,012 
ธ.ค. 61 2,932 3,441 
ม.ค. 62 3,115 17,026 
ก.พ. 62 3,192 13,565 
มี.ค. 62 5,317 44,874 
เม.ย. 62 2,681 6,375 
พ.ค. 62 2,149 20,756 
มิ.ย. 62 3,364 29,316 
ก.ค. 62 2,492 6,104 
ส.ค. 62 3,935 12,088 
ก.ย. 62 3,678 221,117 
รวม 39,818 388,819 

หมายเหตุ: เนื่องด้วย ปัจจุบันรูปแบบการใช้งานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไป การใช้งานข้อมูลในรูปแบบ API มี
ยอดการใช้งานเพิ่มข้ึน อาทิเช่น ภาคประชาชนเอาข้อมูลไปใช้ผ่าน API จ านวนมาก ทั้งช่วงเลือกตั้ง 
และใช้ในการ Workshop ส าหรับภาคการศึกษาทั้งในส่วนของ Data Scientist นักข่าว เป็นต้น 
สพร. จึงด าเนินการพัฒนาและผลักดัน API เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการต่อการใช้งานในทุกภาค
ส่วนมากขึ้น 

3. มีการเพิ่มทักษะความสามารถในการท างานของบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จ านวน 9,644 คน ดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร (OffLine) 
รวมแต่ละ
เดือน (คน) 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 436 
1 หลักสตูรอบรม Security Engineer ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2 หลักสตูรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2 
3 Estonian Government and Private Sector Sharing on Digital Service 

4 โครงการสัมมนา Cyber Security for Digital Government 
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ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
1.1.2 มูลค่าเพ่ิมทางสังคม  

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 121 
5 หลักสตูรทักษะดา้นดิจิทลัส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีเป็นผู้ปฏิบตัิงานด้านนโยบาย

และงานวิชาการ (Academic) 

 

6 หลักสตูรทักษะดา้นดิจิทลัส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานท่ัวไป (Other) 
 

7 โครงการอบรมหัวข้อ การปฏริูปการให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมดจิิทัลในยุค Thailand 4.0 
ให้กับ กสทช. 

 

 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 527 

8 หลักสตูร “การบริหารยุทธศาสตรอ์งค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA”  
ให้กับการประปานครหลวง 

 

9 หลักสตูรผู้ก ากับการ หัวข้อ “การบริหารจดัการยุทธศาสตร์องค์กรดว้ย Enterprise 
Architecture หรือ EA” ให้กับวทิยาลัยการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รุ่นที่ 118 

 

10 โครงการอบรมหลักสูตร “การปรบัเปลี่ยนองค์กรไปสูร่ัฐบาลดิจิทลั” ให้กับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

 

11 หลักสตูรผู้ก ากับการ หัวข้อ “การบริหารจดัการยุทธศาสตร์องค์กรดว้ย Enterprise 
Architecture หรือ EA” ให้กับวทิยาลัยการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รุ่นที่ 119 

 

 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 103 

12 โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้งาน
กรอบการก ากับดูแลข้อมลูภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)”  
ให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

 

13 หลักสตูร “การบริหารยุทธศาสตรอ์งค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA”  
ให้กับการประปานครหลวง 

 

 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 109 

14 โครงการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง หัวข้อ “รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)” ส าหรับกรมสุขภาพจิต 

 

15 โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ หัวข้อ “เชื่อมโยง เปลี่ยนผา่น สู่รัฐบาลดิจิทลั ด้วยการ
บริหารจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data)” ส าหรับผู้บริหารขององค์การส่งเสรมิกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 

 

 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 59 

16 โครงการอบรมหลักสูตรทักษะดิจทิัลส าหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสูร่ัฐบาลดิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

 

17 โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับผู้บริหารระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ 6 
 

 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 104 

18 โครงการอบรมหลักสูตรนักบรหิารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุ่นที ่9 
 

19 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล 
 

20 โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้งาน
กรอบการก ากับดูแลข้อมลูภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)”  
ให้กับการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 201 
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ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
1.1.2 มูลค่าเพ่ิมทางสังคม 

21 หลักสตูรผู้ก ากับการ หัวข้อ “การบริหารจดัการยุทธศาสตร์องค์กรดว้ย Enterprise 
Architecture หรือ EA” ให้กับวทิยาลัยการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รุ่นที่ 120 

22 โครงการอบรมหลักสูตรการสรา้งกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รฐับาลดิจิทลั (DTP) 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 158 

23 โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้งาน
กรอบการก ากับดูแลข้อมลูภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)”  
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

24 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่ปฏิบัติงานในการ
แก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 151 

25 หลักสตูร “การบริหารยุทธศาสตรอ์งค์กรด้วยสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture)”  ให้กับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

26 โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้
งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : 
DGF รุ่นที่ 1 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารจดัการด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ
ภาครัฐ” ให้กับส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รุ่นท่ี 1 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 259 

28 โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทลัส าหรับผู้บริหารของรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารจดัการด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ

ภาครัฐ”ให้กับส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รุ่นท่ี 2 
30 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นดิจิทลัของกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 

2563-2565 
31 โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้

งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : 
DGF รุ่นที่ 2 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

32 หลักสตูร “การน าหลักการ EA มาปรับเปลีย่นองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ เชิงปฏิบัติการ
แบบต่อเนื่องระยะยาว” ภายใตโ้ครงการการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสูร่ัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 334 

33 หลักสตูรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service) 
34 โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้

งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : 
DGF รุ่นที่ 3 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

35 หลักสตูร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผา่นองค์กรสูร่ัฐบาลดิจิทัล” (Digital Transformation 
Program: DTP) ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

36 โครงการอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลดิจิทัล ให้กับกรมการกงสลุ กระทรวง
การต่างประเทศ 
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ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
1.1.2 มูลค่าเพ่ิมทางสังคม 

37 โครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสูร่ัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Transformation Program: DTP)” ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

38 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทลั
แก่ข้าราชการยุคใหม่ หลักสตูรการวิเคราะห์ข้อมลูในยุคดิจิทลั รุ่นท่ี 1 ให้กับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

รวม 2,562 

ล าดับ หลักสูตร (Online) 
รวมแต่ละ
เดือน (คน) 

1 Cloud Computing and Virtualization Technology 814 
2 Government Cloud Service (G-Cloud) 799 

3 Security Awareness 960 
4 ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) 1,005 

5 การบริหารโครงการ (Project Management) 894 
6 Data Visualization and Data Analytics 959 

7 Digital Literacy 1,651 
รวม 7,082 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที ่1.) การประหยัดการใช้กระดาษจากโครงการ Info.go.th (คู่มือประชาชน) 
คุณชัชวาล ชิดชัยมงคล โทร. 02-612-6000 ต่อ 82001 

คุณนินนา เฉลิมช่วง โทร. 02-612-6000 ต่อ 82101 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที ่2.) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จากระบบภาษีไปไหน ฯ 

คุณอาศิส อัญญะโพธิ์ โทร. 02-612-6000 ต่อ 84001 
คุณอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล โทร. 02-612-6000 ต่อ 85102 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที ่3.) เพ่ิมทักษะความสามารถในการท างานของบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ฯ 
คุณไอรดา เหลืองวิไล โทร. 02-612-6000 ต่อ 80002 

คุณเอก โอฐน้อย โทร. 02-612-6000 ต่อ 83101 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด  องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 
ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 

1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
ค าอธิบาย : 

การหารายได้ของ สพร. พิจารณาความส าเร็จจาก 
- การให้บริการ Network ประมาณปีละ 10 ล้านบาท
- การให้บริการ Non-Network ประกอบด้วย

1) Maintenance Service Agreement (MA) ประมาณปีละ 10 ล้านบาท
2) System Integration (SI) ประมาณปีละ 30 ล้านบาท
3) Training ประมาณปีละ 50 ล้านบาท

เป้าหมาย : 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 100 

ล้านบาท 
110.18 
ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลสถานภาพรายได้นอกงบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 มียอดตามมูลค่าสัญญาที่ได้ลงนามแล้วทั้งสิ้น จ านวน 
110.18 ล้านบาท โดยมียอดรวมรายได้สูงกว่าเป้าหมายเป็นจ านวน 10.18 ล้านบาท สรุปได้ว่า ผลการหารายได้
นอกงบประมาณจากการเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการของส านักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

รายงานข้อมูลสถานภาพรายได้นอกงบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 

สรุป ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

Services 
Total (ต.ค.61 - ก.ย.62) 

 Services Revenue 
Network Services 30,204,086.41 

G-Access 21,929,093.67 
Internet Services 5,426,541.39 
Network Consulting and Management 452,931.00 
Others 2,395,520.35 

Application Services - 
Virtual Application - 

Information Security Services 420,000.00 
Information Security Management 420,000.00 
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ตัวช้ีวัด 1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

System Integration and Consulting Services 46,383,683.01 
Government IT Solutions 37,229,193.00 
IT Supporting Services 9,154,490.01 

IT Outsourcing and Training Services 33,173,300.00 
Outsourcing Service 1,617,408.00 
G-Training 31,555,892.00 
Others - 

Total Services Revenue 110,181,069.42 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

คุณอุสรา วิสารทานนท์ โทร. 02-612-6000 ต่อ 83001 
คุณสุโชตน์ เฉลิมช่วง โทร. 02-612-6000 ต่อ 83101 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด  องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 
ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความส าเร็จในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐน าแพลตฟอร์มกลางที่ สพร. พัฒนาขึ้นไปใช้ใน

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชน 

ค าอธิบาย : 
- หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงาน

อิสระ 
- แพลตฟอร์มกลางที่ สพร. พัฒนาขึ้นไปใช้ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล หมายถึง ซอฟต์แวร์

หรือระบบงานที่หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการเชื่อมโยงหรือเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอื่นได้ โดยไม่
ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบงานดังกล่าวขึ้นเอง 

- เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล หมายถึง การที่หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐอื่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริการประชาชน หรือใช้ในงานตามภารกิจของหน่วยงานได้ ภายใต้สิทธิ
และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม  

- การให้บริการในรูปแบบ One Stop Service หมายถึง
* ระยะที่ 1 - มีเครื่องมือให้หน่วยงานสามารถให้บริการในระดับ OSS 3.0 ได้ และมีบริการน าร่อง

ให้บริการในระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50 บริการ 
* ระยะที่ 2 - มีเครื่องมือให้หน่วยงานสามารถให้บริการในระดับ OSS 4.0 ได้ และมีบริการน าร่อง

ให้บริการในระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่า 70 บริการ 
* ระยะที่ 3 - สามารถให้บริการส าคัญและมีระดับความพร้อมสูงได้ในระดับ OSS 4.0 ได้ไม่น้อยกว่า

100 บริการ 

ทั้งนี้ การด าเนินการตามแผนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มกลางที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระบบ National Digital ID, ระบบ National e-Payment) และ
งบประมาณท่ีได้รับเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง/ยกระดับบริการที่เก่ียวข้อง  

หมายเหตุ:  ฐานข้อมูลเอกสารที่หน่วยงานต้องการใช้ข้อมูลตาม มต ิครม. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 จ านวน 116 เอกสาร 17 กระทรวง 8 หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 
2561) 
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แผนภาพ: แพลตฟอร์มกลางที่ สพร. พัฒนาขึ้น ท าให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล น าไปสู่การพัฒนา
บริการในรูปแบบ One Stop Service  

 
 
 
 
 

เป้าหมาย :  
พิจารณาความส าเร็จจากการน าเสนอ ร่าง ต่อคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ 

สถาปัตยกรรม มาตรฐาน แนวทาง แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ กติกาการด าเนินงานโครงการ ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ 
ให้พร้อมรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และพิจารณาความส าเร็จจาก
หน่วยงานภาครัฐทีส่ามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มกลางที่ สพร.พัฒนา ขึ้น  ดังนี้ 

ชุดข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ 
น าร่องให้บริการแก่ 5 หน่วยงาน 

ชุดข้อมูล : นิติบุคคล 
น าร่องให้บริการแก่ 5 หน่วยงาน 

1. กรมการจัดหางาน 1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
2.  ส านักงานกิจการยุติธรรม  2. กรมท่ีดิน 
3.  องค์การตลาด 3. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
4.  ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 4. กรมการจัดหางาน 
5.  การประปานครหลวง 5. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

แพลตฟอรม์กลางที ่
สพร.พัฒนาขึน้ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
1.2 ระดับความส าเร็จในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐน าแพลตฟอร์มกลางที่ 

สพร. พัฒนาขึ้นไปใช้ในการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชน 
- มีสถาปัตยกรรม มาตรฐาน แนวทางแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ กติกาการ

ด าเนินงานโครงการ ท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญ ให้พร้อมรองรับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูล (Foundation)

1 
เรื่อง 

1 
เร่ือง 
ได้แก่ 

ร่างแผน
แม่บทด้าน
การพัฒนา
ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ 

(OSS 
Roadmap) 

- หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มกลางที่ สพร.
พัฒนาขึ้น

2 
ชุดข้อมูล 

2 
ชุดข้อมูล 

และน าร่องทดสอบการให้บริการ 5 
หน่วยงาน 

5 
หน่วยงาน 

สรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

1. ได้มีการน าเสนอ ร่างแผนแม่บทด้านการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS Roadmap) และเผยแพร่
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) จ านวน 1 เรื่อง

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการฯ 
มีบัญชาให้ที่ประชุมศึกษาหลักการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผ่านเอกสารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop 
Service Center: OSS Center) เพ่ือวางแผนทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Roadmap) และ
แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพ่ือยกระดับบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ พร้อมอ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจกับประชาชน โดยต้องเป็นหลักการที่เป็นจริงได้และ
ครบทุกมิติ พร้อมทั้ง น าเสนอแนวทางดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมได้มีข้อสรุปให้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันในรูปแบบคณะท างานโดยเร็ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะท างานเฉพาะกิจได้
มอบหมายให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ประชุม เพ่ือร่วมกันจัดท าร่างแผนทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) 
ทั้งนี้ คณะท างานได้มีการประชุมหารือแนวทางการพัฒนา OSS และการจัดท าร่างแผนแม่บทด้านศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จอย่างต่อเนื่อง  
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เพ่ือเป็นการรายงานสถานะความก้าวหน้าการด าเนินงานตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับ
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีประสบผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน การพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ OSS นับเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม เนื่องจาก OSS เป็นการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคการส่งออกและน าเข้า ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการ
ท างานระหว่างภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless) และ
การลดการใช้ส าเนาเอกสารของประชาชนอีกด้วย 

สาระส าคัญ 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือยกระดับการท างานของภาครัฐให้ทันสมัย 

และสามารถให้บริการสาธารณะโดยค านึงถึงประชาชนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาบริการสาธารณะที่สามารถ
ให้บริการในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ (Full Digital) นอกจากนี้ การพัฒนาบริการสาธารณะใน
รูปแบบดิจิทัลยังเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ และยังเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน และอ านวยความสะดวกการด าเนินงานของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันของ
ประเทศโดยรวม 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะต่างๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล ทั้งการเก็บข้อมูลของประชาชนและสถิติ และการขอรับบริการจากภาครัฐผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่อาศัยเพียงข้อมูลภายในของหน่วยงานเท่านั้น ส่งผลให้หน่วยงานเจ้าของบริการยังจ าเป็นต้องร้องขอ
เอกสารหลักฐานทางราชการบางอย่างจากประชาชน เพ่ือใช้ประกอบการขอรับบริการ หรือการขอรับบริการ
บางบริการประชาชนจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน ดังนั้น การพัฒนาระบบกลางที่สามารถ
รวบรวมบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท างานของภาครัฐในต่างประเทศเช่นกัน แนวทางการแก้ไข
ปัญหาของต่างประเทศมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือ การจัดท าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) หรือ 
OSS ขึ้น ในรูปแบบของแพลตฟอร์มกลาง (เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน) ที่รวบรวมบริการสาธารณะของภาครัฐที่
ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม การตรวจสอบสถานะ การ
ตรวจสอบข้อมูล การช าระเงิน ฯลฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการขอรับบริการของภาครัฐแก่ประชาชนและภาค
ธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการด าเนินงานด้านข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการ
ออกแบบนโยบายของรัฐให้ตรงกับสภาวการณ์และความต้องการของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในการท างานของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของประเทศไทยจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลโดยรวม ดังนั้น ในขั้นตอนการจัดท าร่างแผนแม่บทดังกล่าวจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
ร่วมหารือถึงแนวทาง รวมทั้งมีการรวบรวมและน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดท าแผนแม่บทด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จร่วมกันอีกด้วย 
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ทั้งนี้ สามารถสรุปเนื้อหาส าคัญของ ร่างแผนแม่บทด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จได้ ดังนี้ 
1) แนวทางการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ อธิบายถึงแนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือสื่อสารให้

เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่าความหมายของ One-Stop Service ตลอดจนการสร้างความเข้าใจถึงระดับการ
พัฒนา OSS ทั้ง 4 ระดับ 

 การพัฒนาแต่ละระดับมีรูปแบบและขั้นตอนการให้บริการที่ต่างกันตามความเข้มข้นของ
เทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้น โดยขั้นตอนการให้บริการสาธารณะของรัฐโดยทั่วไปมีรูปแบบและขั้นตอน ดังนี้ การกรอก
แบบฟอร์ม การเตรียมส าเนาเอกสาร การเชื่อมโยงข้อมูล การอนุมัติของเจ้าหน้าที่ การยืนยันตัวตนของ
ประชาชน การออกใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ การช าระเงินค่าธรรมเนียม จนกระทั่งการส่งเอกสารให้ประชาชน 
ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีระดับการพัฒนา 4 ระดับ ได้แก่ 

OSS 1.0 การน าบริการแบบดั้งเดิมของหลายหน่วยงานมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน (Traditional 
Service) 

OSS 2.0 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีอ านาจด าเนินการให้กับหลายหน่วยงานได้ (Authorized Agent) 
OSS 3.0 บริการในรูปแบบ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Transaction) 
OSS 4.0 บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Full Digital Service) 
นอกจากนี้ยังมีการสรุปสภาพปัญหาปัจจุบันของประชาชนที่สะท้อนถึงปัญหาของประชาชนที่เกิด

จากการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ภาพรวมการให้บริการของภาครัฐที่มีการจ าแนกบริการจาก
ฐานข้อมูลคู่มือประชาชน จ านวน 9 หมวดหมู่ รวมทั้งมีการรวบรวมลักษณะและขั้นตอนการให้บริการโดยทั่วไป
ของภาครัฐเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงภาพรวมของการให้บริการภาครัฐก่อน 

2) การศึกษาแนวโน้มส าคัญของการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของต่างประเทศ เป็นการศึกษา
และรวบรวมตัวอย่างการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของประเทศที่น่าสนใจ พร้อมสถาปัตยกรรมของระบบการ
ให้บริการเบ็ดเสร็จของ 3 ประเทศ ดังนี้ 

▪ ระบบ Altinn ของประเทศนอร์เวย์ มีจุดเด่นที่มีบัญชีรองรับผู้ใช้งาน 4 ประเภท คือ miniID
ส าหรับผู้ใช้งานภาครัฐ BankID ส าหรับบัญชีผู้ใช้ธนาคาร BuyPass และ Commfides เป็นบัญชีผู้ใช้งานที่
ให้บริการโดยเอกชน 

▪ ระบบ LicenseOne ของประเทศสิงคโปร์ เป็นระบบที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลและเน้นให้บริการ
ที่เก่ียวกับใบอนุญาต 

▪ ระบบ GOV.UK ของสหราชอาณาจักร เป็นศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐส าหรับประชาชนและธุรกิจ
และก าลังพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์รวมบริการออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถช าระค่าธรรมเนียม แจ้งเตือน 
ติดตาม และสอบถามความพึงพอใจหลังรับบริการ 

 โดยปัจจัยร่วมที่ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้พัฒนา OSS ให้ประสบความส าเร็จได้ คือ มีการปรับปรุง
กฎระเบียบและลดขั้นตอนเพ่ือรองรับการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ (Digital Transformation) การ
ออกแบบโดยใช้ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก (Citizen Centric) การเชื่อมโยงข้อมูล การพัฒนา
โครงสร้างและองค์ประกอบพ้ืนฐานอย่างรวดเร็วบนมาตรฐานเดียวกัน การติดตามการด าเนินงาน และความ
คล่องตัวของหน่วยงานกลาง 
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ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความส าเร็จในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐน าแพลตฟอร์มกลางที่ สพร. พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชน 

 3) สถาปัตยกรรมการให้บริการเบ็ดเสร็จของประเทศไทย เป็นส่วนการออกแบบสถาปัตยกรรมใน
ทุกมิติของการพัฒนา OSS เพ่ือรวบรวมบริการสาธารณะของรัฐในแต่ละมิติ ที่มีการก าหนดวิธีการให้บริการ
เบ็ดเสร็จเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการกับภาครัฐ โดยค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) และต้องเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open Architecture) 
มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยี (Flexibility) และพร้อมขยายขนาดให้มีระดับการให้บริการที่สูงได้ 
(High Availability)  โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางด้านการให้บริการเบ็ดเสร็จ (Government One Stop 
Service Platform) ขึ้น เพ่ือเชื่อมโยงการท างานของแพลตฟอร์มกลางด้านต่างๆ ของรัฐบาล เช่น แพลตฟอร์ม
ด้านการยืนยันตัวบุคคล (National Digital ID) และแพลตฟอร์มด้านการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National 
e-Payment) เป็นต้น และระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Department Digital Services) เข้าด้วยกัน 

 4) การด าเนินงาน ระบุถึงกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่มีการวางกรอบการด าเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา OSS ได้แก่ แนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ แผนการด าเนินงานที่มี
การแบ่งศูนย์กลางเชื่อมโยงเอกสารตามกลุ่มเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคการ
ส่งออกและน าเข้า รวมทั้งมีการจ าแนกสถานะบริการตามกลุ่มเป้าหมายส าคัญมีเป้าหมายเพ่ือให้การก าหนด
ระดับความพร้อมในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดล าดับ
ความส าคัญของการพัฒนาบริการของภาครัฐ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางและแผนการด าเนินงานในการ
พัฒนา OSS ที่มีการแบ่งระยะการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ โดยการวางแผนการด าเนินงานได้น าแผนการ
ท างานของระบบกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาวางกรอบการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เห็นถึงความสอดคล้องของการ
ด าเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 
2. มีหน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มกลางที่  สพร. พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
จ านวน 2 ชุดข้อมูล และน าร่องทดสอบการให้บริการ 5 หน่วยงาน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

1. ชุดข้อมูลบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล 
(1) ข้อมูลบุคคล จากบัตรสมาร์ทการ์ด (on Card) เรียกข้อมูลจากตัวบัตรประชาชน Smart Card ของ

ประชาชน (ต้องมีบัตร)  
(2) ข้อมูลบุคคล จากฐานข้อมูล IKNO  

o ข้อมูลสมาชิกในบ้าน (ทะเบียนบ้าน) 
o ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
o ข้อมูลที่อยู่ 
o ข้อมูลส่วนบุคคล (จากฐานข้อมูล) 

โดยชุดข้อมูลบุคคล ได้มีการน าร่องให้บริการแก่ 5 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. กรมการจัดหางาน  
2. ส านักงานกิจการยุติธรรม  
3. องค์การตลาด  
4. การประปานครหลวง  
5. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
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ให้บริการประชาชน 

2. ข้อมูลนิติบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล
(1) ข้อมูลนิติบุคคล (ข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคล)
(2) ข้อมูลผู้ถือหุ้น
(3) ข้อมูลงบการเงิน
(4) ข้อมูลหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ถือหุ้น งบการเงิน และเอกสารอื่นๆ
โดยชุดข้อมูลนิติบุคคลได้มีการน าร่อง ให้บริการแก่ 5 หน่วยงาน ดังนี้

1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. กรมท่ีดิน
3. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. กรมการจัดหางาน
5. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
นายอาศิส อัญญะโพธิ์ โทร. 02-612-6000 ต่อ 84001 

คุณหัทยา มงคลกมลชัย โทร. 02-612-6000 ต่อ 84108 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด     องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 
ตัวช้ีวัด 1.3 ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลเปิดภาครัฐมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการ

ประชาชน 
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลเปิดภาครัฐ คือ ข้อมูลภาครัฐ ที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้อย่างเสรีและสามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ (Reuse) รวมไปถึงสามารถแจกจ่ายต่อได้โดยต้องระบุแหล่งที่มา  

Open Data Platform คือ ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐที่รองรับการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการ
ก ากับดูแลข้อมูล ให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้งานได้ตามหลักการของข้อมูลเปิด (Open Data Sharing) 

High Value Dataset หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและในมุมผู้น า
ข้อมูลไปใช้ ซึ่งสามารถขยายความคุณลักษณะของแต่ละมุมมอง 

การด าเนินการเพ่ือน าข้อมูลเปิดภาครัฐมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ นั้น เบื้องต้น สพร. 
อ้างอิงตาม (ร่าง) ชุดข้อมูลเปิดแห่งชาติ (National Open Datasets) ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 19 ด้าน ทั้งนี้ หากมี
การศึกษาวิเคราะห์แล้วว่า มีแหล่งอ้างอิงที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทและความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี ้การด าเนินงานด้านข้อมูลภาครัฐ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) และ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) หรือคณะกรรมการ/คณะท างานที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องได้ 

รายละเอียด 
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. ประสานส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ
ประชุมน าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงาน 

                        

2. จัดท าแผนการด าเนินงานกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

                        

3. จัดประชุม Workshop ร่วมกบัส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
ขอบเขตของชุดข้อมูลเปิดและ
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 

                        

4. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดเตรียมชุดข้อมลูเปดิตามแนวทาง
ที่ก าหนด 

                        

5. พัฒนาระบบต้นแบบ Open Data 
Platform ซึ่งรองรับบริการข้อมลู
รูปแบบ API 

                        

6. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
เปิดเผยชุดข้อมลูเปิดผ่าน 
Data.go.th 
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7. สร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนน าชุด
ข้อมูลเปิดไปต่อยอดในการใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการ
ข้อมูล

เป้าหมาย : 
การน าข้อมูลเปิดภาครัฐมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนพิจารณาความส าเร็จจาก

การมีระบบต้นแบบ Open Data Platform ซึ่งรองรับบริการข้อมูลแบบ API และน าร่องการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็น High Value Dataset  จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลด้านคมนาคม และด้านงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
1.3 ระดับความส าเร็จในการน าขอ้มูลเปิดภาครัฐมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์

ต่อการให้บริการประชาชน 
- มีระบบต้นแบบ Open Data Platform ซึ่งรองรับบริการข้อมลูแบบ API 1 

ต้นแบบ 
1 

ต้นแบบ 
- น าร่องการเปิดเผยข้อมลูที่เป็น High Value Dataset

ได้แก่ ด้านข้อมลูด้านคมนาคม และด้านงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ

2 
ด้าน 

2 
ด้าน 

ผลการด าเนินงาน : 
ด าเนินการพัฒนาระบบต้นแบบระบบพอร์ทัลการบริการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แบบ API ที่มีความ

ปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ซึ่งเป็นระบบต้นแบบ Open Data Platform ในรูปแบบหนึ่ง รองรับบริการข้อมูล
แบบ API รวมไปถึงการด าเนินการน าข้อมูลไปใช้งาน และมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์การอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักพัฒนา (Developer) และอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  (รายละเอียดตาม api.data.go.th) 

https://api.data.go.th/
https://api.data.go.th/
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ตัวช้ีวัด 1.3 ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลเปิดภาครัฐมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการ
ประชาชน 

ทั้งนี้ ยังได้จัดสัมมนา “งานวันข้อมูลเปิดสาธารณะ (International Open Data Day 2019)” เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ เพ่ือสนันสนุนและส่งเสริมให้เกิดนโยบายเปิดเผยข้อมูล 
(Open Data) ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะชน และน าเสนอกรณีศึกษาที่ เป็นรูปธรรมของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Government Data) และการใช้ประโยชน์จาก Artificial Intelligence : AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในภาคส่วนต่าง ๆ   

นอกจากนี้ ยังได้น าร่องเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ของกรมบัญชีกลาง และด้านคมนาคมในเรื่อง
การบริการและอัตราค่าโดยสาร ข้อมูลสายและป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทางในเขตการเดินรถที่ 1-8 ของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยถือเป็น High Value Datasets การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วย
ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐสร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์
จากชุดข้อมูลดังกล่าวในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รวมถึง สร้างการมีส่วน
ร่วมในการบริหารประเทศ (รายละเอียดตาม data.go.th/Datasets.aspx)  

https://data.go.th/Datasets.aspx
https://data.go.th/Datasets.aspx
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ตัวช้ีวัด 1.3 ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลเปิดภาครัฐมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการ
ประชาชน 

 

 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

คุณพิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา โทร. 02-612-6000 ต่อ 87001 
คุณสมยศ อุทยาพนาลี โทร. 02-612-6000 ต่อ 87104 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด  องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 
ตัวช้ีวัด 1.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแนวทางโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคง

ปลอดภัย หรือ Government Secure Intranet/ Infrastructure (GSI) 
1.4.1 จ านวนมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคง

ปลอดภัย 
1.4.2 จ านวนหนว่ยงานภาครัฐทีใ่ช้บริการ 

ค าอธิบาย :  
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Government Secure Intranet) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 

- กรอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคงปลอดภัย
- มาตรฐานบริการระบบเครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัยส าหรับหน่วยงานภาครัฐ
- มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
- ระบบกลางส าหรับให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความม่ันคงปลอดภัย
- มีหน่วยงานน าร่องใช้บริการไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง ระบบเครือข่าย/อินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ 
และบริการ Software as a Service (ในลักษณะที่เป็น Common Service) 
หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระ 
ทั้งหมด 343 หน่วยงาน  

รายละเอียด 
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. กรอบแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐท่ี
มีความมั่นคงปลอดภยั

2. มาตรฐานบริการระบบเครือข่าย
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ

3. มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 

4. หน่วยงานน าร่องใช้บริการไม่นอ้ย
กว่า 10 หน่วยงาน

เป้าหมาย : 
การพัฒนาแนวทางโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคงปลอดภัย หรือ 

Government Secure Intranet (GSI) พิจารณาความส าเร็จจากการจัดท ามาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วเสร็จ และมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
1.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแนวทางโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

ดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย หรือ Government Secure 
Intranet/ Infrastructure (GSI) 
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ตัวช้ีวัด 1.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแนวทางโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคง
ปลอดภัย หรือ Government Secure Intranet/ Infrastructure (GSI) 
1.4.1 จ านวนมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคง

ปลอดภัย 
1.4.2 จ านวนหนว่ยงานภาครัฐทีใ่ช้บริการ 

1.4.1 จ านวนมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบรกิาร
ดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

   

- มีมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทลั
ภาครัฐท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย  

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง  

1.4.2 จ านวนหน่วยงานภาครัฐทีใ่ช้บริการ    

- มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ 10 
หน่วยงาน 

10 
หน่วยงาน  

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชนไทยมากขึ้น  ท าให้
หน่วยงานภาครัฐจ าต้องเร่งพัฒนาบริการทางดิจิทัลของตนให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น  ซึ่งในขั้นตอนการ
พัฒนาเพ่ือเปลี่ยนผ่านไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้ หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องใช้ทั้งงบประมาณจ านวนมาก องค์
ความรู้ และบุคลากรที่มีความช านาญในหลากหลายสาขา รวมถึงกระบวนการคัดเลือก ออกแบบและบริหาร
จัดการที่ดี เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและการด าเนินการทางด้านดิจิทัลของรัฐ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นก็ได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด มีความหลากหลายและ
ความสามารถมากขึ้น ท างานที่มีความซับซ้อนได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีภัยอันตรายใหม่ ๆ เกิด
ขึ้นมาพร้อมกันด้วย เช่น ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ส่งผลให้บุคลากรภาครัฐที่มี ไม่สามารถพัฒนาทักษะและความ
เชี่ยวชาญได้รวดเร็วเพียงพอส าหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่
ตลอดเวลาได้ 

จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดมาตรฐาน ส าหรับใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางส าหรับอ้างอิงใน
กระบวนการคัดเลือก ออกแบบและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการทางดิจิทัลของภาครัฐ
สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน มีความม่ันคงปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้ และมีคุณภาพเหมาะสม 
คุ้มค่ากับงบประมาณและบริบทของเทคโนโลยีในขณะนั้น ๆ ซ่ึงประกอบด้วย 

1. มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคงปลอดภัย-ข้อก าหนดทั่วไป 
ประกอบด้วย รายละเอียดข้อก าหนดพ้ืนฐานที่ต้องการส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ที่ประสงค์จะจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือใช้งาน หรือให้บริการแก่ภาครัฐ 
น าไปใช้อ้างอิงในการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ดูแลรักษา และบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย มีคุณภาพและมีสมรรถนะดี มีระดับความพร้อมใช้ความเชื่อถือได้ และความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะน าไปสู่การส่งมอบบริการที่ดีและเหมาะสมแก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้ 

2. มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคงปลอดภัย-ข้อก าหนดด้าน
เครือข่าย ประกอบด้วยรายละเอียดและข้อก าหนดส าหรับใช้อ้างอิงในการออกแบบ พัฒนา และตรวจสอบ
คุณภาพ บริหารจัดการเครือข่าย ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพบริการเหมาะสม และมีสมรรถนะในการ
ท างานที่ดี รวมถึงมีความต่อเนื่องของบริการเครือข่ายในระยะยาว  
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ตัวช้ีวัด 1.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแนวทางโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคง
ปลอดภัย หรือ Government Secure Intranet/ Infrastructure (GSI) 
1.4.1 จ านวนมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคง

ปลอดภัย 
1.4.2 จ านวนหนว่ยงานภาครัฐทีใ่ช้บริการ 

3. มีหน่วยงานน าร่องใช้บริการไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน
1.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานอัยการสูงสุด
3.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4.) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
5.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ
6.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
7.) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
8.) ส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
9.) ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
คุณจุลพงศ์ ผลเงาะ โทร. 02-612-6000 ต่อ 89001 
คุณถาวร สมส่งกุล โทร. 02-612-6000 ต่อ 89201 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด     องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based) 
ตัวช้ีวัด 1.5 ระดับความส าเร็จของการ Transform หน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้การ

ผลักดันจากสถาบัน TDGA 
ค าอธิบาย :  
- แนวทางการด าเนินงานของ สพร. คือ สถาบัน TDGA ท าหน้าที่เป็น Change Agent เพ่ือผลักดันให้หน่วยงาน

ภาครัฐเกิดการ Transform ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
- หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หน่วยงานอิสระ  
- Transform หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านผู้น าผู้ก าหนด

นโยบาย (Leadership) ด้านกระบวนการ (Business Process) และด้านข้อมูล (Data)  
- การผลักดันจากสถาบัน TDGA หมายถึง การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่าน

กระบวนการจัดท ามาตรฐานหลักสูตร การให้ความรู้และพัฒนาทักษะเชิงลึก การจัดท าต้นแบบแก่ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึง การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่ สพร. ด าเนินการด้วย  

- Digital Transformation Program หมายถึง หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับการท างานยุคดิจิทัล 
- กรอบการ Transform หมายถึง หน่วยงานได้จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการการท างาน 

(Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Workforce) หรือการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างาน (Agile / LEAN) เป็นต้น 
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ตัวช้ีวัด 1.5 ระดับความส าเร็จของการ Transform หน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้การ
ผลักดันจากสถาบัน TDGA 

เป้าหมาย : 

พิจารณาความส าเร็จจากการจัดท า Digital Transformation Program เพ่ือเป็นกรอบการ Transform 
หน่วยงานภาครัฐที่แตกต่างกันไปสู่การเป็น 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
1.5 ระดับความส าเร็จของการ Transform หน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็น

รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้การผลักดันจากสถาบัน TDGA  
- มีการจัดท า Digital Transformation Program เพื่อเป็นกรอบการ

Transform หน่วยงานภาครัฐท่ีแตกต่างกันไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

3 
หน่วยงาน 

8 
หน่วยงาน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ด าเนินการจัดท า Digital Transformation Program เพ่ือเป็นกรอบการ Transform หน่วยงานภาครัฐ
ที่แตกต่างกันไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. กรมสุขภาพจิต
โครงการบูรณาการ

ร่วมระหว่าง
หน่วยงาน 

หน่วยงานสนบัสนน ุ ภายใต้หลักสูตร 
ของสถาบนั 

การปร ับเปลี่ยน (Transform) 
กระบวนการ

ท างาน 
ทักษะด้าน

ดิจิทัล 
รูปแบบ

การท างาน 
โครงการพัฒนาการ
เชื่อมโยง ฐานข้อมูล
ประชากรกลมเด็ก
ปฐมวัย เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ที่สามารถ
ใช้ก าหนดนโยบาย 
และทิศทางในการ
พัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ในช่วงปฐมวัย 

1) กรมอนามัย
2) กรมการปกครอง
3) กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท ้องถิ่น
4) กรมพฒันาสังคมและ
สวัสดิการ
5) กระทรวง
ศึกษาธิการ
6) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนา
ระบบ ข้าราชการ
กลุ่มศักยภาพสูง 
“รู้เท่าทันและ
ประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีเป็น 
เพื่อการ 
ปรับเปลีย่นสู่การ
เป็นองค์กร ดิจิทัล 
(Digital 
Transformation) 

Digital 
Services 
Blueprint 
- Customer
Journey
- Design
Thinking
- Data

Digital Skill 
- Digital
Mindset
- Digital
Literacy

Digital 
Culture 
- Agile

2. การประปานครหลวง
โครงการบูรณาการ

ร่วมระหว่าง
หน่วยงาน 

หน่วยงานสนบัสนน ุ ภายใต้หลักสูตร 
ของสถาบนั 

การปร ับเปลี่ยน (Transform) 
กระบวนการ

ท างาน 
ทักษะด้าน

ดิจิทัล 
รูปแบบ

การท างาน 
โครงการ SMART 
LIFE THAILAND 

1) การประปาส่วน
ภูมิภาค
2) การไฟฟ้านครหลวง
3) การไฟฟ้าส่วน

โครงการอบรม 
“การบรหาร ยุทธ์
ศาสตร์องค์กรด้วย 
Enterprise 

Enterprise 
Architecture 
- Business
Process

Digital Skill 
- Digital
Mindset
- Digital

Digital 
Culture 
- Agile
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ตัวช้ีวัด 1.5 ระดับความส าเร็จของการ Transform หน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้การ
ผลักดันจากสถาบัน TDGA 

ภูมิภาค 
4) บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
5) กรมการปกครอง 
6) กรมที่ดิน 

Architecture 
หรือ EA” 

- Stakeholder 
- Application 
- Data 
 

Literacy 

 
3. กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

โครงการบูรณาการ
ร่วมระหว่าง
หน่วยงาน 

หน่วยงานสนบัสนน ุ ภายใต้หลักสูตร 
ของสถาบนั 

การปร ับเปลี่ยน (Transform) 
กระบวนการ

ท างาน 
ทักษะด้าน

ดิจิทัล 
รูปแบบ

การท างาน 
โครงการประยุกต์ใช้
งานบริการทาง 
การแพทย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ความเร็ว
สูงในพื้นที่ชนบท 
(Telehealth 
Project) 

1) โรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สุขภาพต าบล และ 
คลินิกหมอครอบครัว 
2) โรงพยาบาลชุมชน 
3) โรงพยาบาลจังหว ัด 
4) โรงพยาบาลเฉพาะ 
ทาง 

หลักสตูรรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับ ผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นท่ี 6 
(e-Government 
for Chief 
Executive 
Officer Program 
: e-GCEO) 

Digital 
Services 
Blueprint 
- Customer 
Journey 
- Design 
Thinking 
- Data  

Digital Skill 
- Digital 
Mindset 
- Digital 
Literacy 

Digital 
Culture 
- Lean 

 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    

โครงการบูรณาการ
ร่วมระหว่าง
หน่วยงาน 

หน่วยงานสนบัสนน ุ ภายใต้หลักสูตร 
ของสถาบนั 

การปร ับเปลี่ยน (Transform) 
กระบวนการ

ท างาน 
ทักษะด้าน

ดิจิทัล 
รูปแบบ

การท างาน 
Happy Aging 1) กรมบัญชีกลาง 

2) กรมกิจการผูสู้งอาย ุ
หลักสตูรนัก
บริหารรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์  
รุ่นที่ 9  
(e- Government 
Executive 
Program :  
e-Gep) 

Digital 
Services 
Blueprint 
- Customer 
Journey 
- Design 
Thinking 
- Data  

Digital Skill 
- Digital 
Mindset 
- Digital 
Literacy 
- Innovation 
and Data 
Driver 

Omni 
Channel 

 
5. ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมการจัดหางาน   

โครงการบูรณาการ
ร่วมระหว่าง
หน่วยงาน 

หน่วยงานสนบัสนน ุ ภายใต้หลักสูตร 
ของสถาบนั 

การปร ับเปลี่ยน (Transform) 
กระบวนการ

ท างาน 
ทักษะด้าน

ดิจิทัล 
รูปแบบ

การท างาน 
ED Goal 1) ส านักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมิน
หลักสตูรการสร้าง 
กระบวนการ

Digital 
Services 

Digital Skill 
- Digital 

Data 
Integration 
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ตัวช้ีวัด 1.5 ระดับความส าเร็จของการ Transform หน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้การ
ผลักดันจากสถาบัน TDGA 

คุณภาพการศึกษา เปลี่ยนผ่าน 
องค์กรสู่รัฐบาล
ดิจิทัล (Digital 
Transformation 
Program : DTP) 

Blueprint 
- Customer
Journey
- Design
Thinking
- Data

Mindset 
- Digital
Literacy
- Innovation
and Data
Driver

6. กระทรวงสาธารณสุข
โครงการบูรณาการ

ร่วมระหว่าง
หน่วยงาน 

หน่วยงานสนบัสนน ุ ภายใต้หลักสูตร 
ของสถาบนั 

การปร ับเปลี่ยน (Transform) 
กระบวนการ

ท างาน 
ทักษะด้าน

ดิจิทัล 
รูปแบบ

การท างาน 
SMART MEDICAL 
APPOINTMENT 

1) กรมการปกครอง
2) บริษัท ไปรษณียไ์ทย
จ ากัด

หลักสตูรการสร้าง 
กระบวนการ
เปลี่ยนผ่าน 
องค์กรสู่รัฐบาล
ดิจิทัล (Digital 
Transformation 
Program : DTP) 

Digital 
Services 
Blueprint 
- Customer
Journey
- Design
Thinking
- Data

Digital Skill 
- Digital
Mindset
- Digital
Literacy

One Stop 
Service 

7. กรมประมง
โครงการบูรณาการ

ร่วมระหว่าง
หน่วยงาน 

หน่วยงานสนบัสนน ุ ภายใต้หลักสูตร 
ของสถาบนั 

การปร ับเปลี่ยน (Transform) 
กระบวนการ

ท างาน 
ทักษะด้าน

ดิจิทัล 
รูปแบบ

การท างาน 
Smart Fisheries 
Export 

1) ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
2) กรมศุลกากร
3) สมาคมผูส้่งออก

หลักสตูรการสร้าง 
กระบวนการ
เปลี่ยนผ่าน 
องค์กรสู่รัฐบาล
ดิจิทัล (Digital 
Transformation 
Program : DTP) 

Digital 
Services 
Blueprint 
- Customer
Journey
- Design
Thinking
- Data

Digital Skill 
- Digital
Mindset
- Digital
Literacy
- Innovation
and Data
Driver

One Stop 
Service 

8. โรงพยาบาลปทุมธานี
โครงการบูรณาการ

ร่วมระหว่าง
หน่วยงาน 

หน่วยงานสนบัสนน ุ ภายใต้หลักสูตร 
ของสถาบนั 

การปร ับเปลี่ยน (Transform) 
กระบวนการ

ท างาน 
ทักษะด้าน

ดิจิทัล 
รูปแบบ

การท างาน 
โครงการพัฒนา
คุณภาพบริการด้วย 

1) บริษัทบางกอกเมดิ 
คอล ซอฟท์แวร์ จ ากัด

หลักสตูรการสร้าง 
กระบวนการ

Digital 
Services 

Digital Skill 
- Digital

One Stop 
Service 
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ตัวช้ีวัด 1.5 ระดับความส าเร็จของการ Transform หน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้การ
ผลักดันจากสถาบัน TDGA 

Insurance Claim 2) บริษัท ไทยพาณิชย์ 
ประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 
3) บริษัท เมืองไทย 
ประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 
4) บริษัท ไทยประกัน 
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
5) บริษัท อาคเนย์ 
ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

เปลี่ยนผ่าน 
องค์กรสู่รัฐบาล
ดิจิทัล (Digital 
Transformation 
Program : DTP) 

Blueprint 
- Customer 
Journey 
- Design 
Thinking 
- Data  

Mindset 
- Digital 
Literacy 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
คุณไอรดา เหลืองวิไล โทร. 02-612-6000 ต่อ 80002 

คุณเอก โอฐน้อย โทร. 02-612-6000 ต่อ 13101 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด             องค์ประกอบท่ี 2 (Agenda Based) 

ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ค าอธิบาย :  
แผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

1. การสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความส าคัญของบริการดิจิทัลภาครัฐกับประชาชน  ภาคธุรกิจและ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล: การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ

ของรัฐได้สะดวกจากทุกท่ี ทุกเวลา 
วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างเครือข่ายการสื่อสารและน าเสนอความส าคัญของบริการดิจิทัลภาครัฐต่างๆ  ไปยัง

กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นวงกว้าง เพ่ือให้รับทราบ เข้าใจและเข้าถึงการใช้บริการตลอดจนสร้าง
แนวร่วมในการตรวจสอบติดตาม และน าเสนอข้อแนะน าการบริการต่างๆ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐ 
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ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
1.1 งานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Government Summit 2019 

ประเภทสื่อ (หน่วย : จ านวนครั้ง/เรื่อง) 
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศออนไลน์ 
(ม.ค.62) 

8 ครั้ง/เรื่อง 
(ม.ค.62) 

3 ครั้ง/เรื่อง 
(ม.ค.62) 

5 ครั้ง/เรื่อง 
(ม.ค.62) 

45 ครั้ง/เรื่อง 

1.2 Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA) 
ประเภทสื่อ (หน่วย : จ านวนครั้ง/เรื่อง) 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศออนไลน์ 
(มี.ค.62) 

2 ครั้ง/เรื่อง 
(มี.ค.62) 

1 ครั้ง/เรื่อง 
(มี.ค.62) 

5 ครั้ง/เรื่อง 
(มี.ค.62) 

20 ครั้ง/เรื่อง 

1.3 การสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความส าคัญของ บริการดิจิทัลภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลให้ตระหนักและเข้าใจสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินการ
อย่างเป็นวงกว้าง 
- CITIZEN Portal
- BizPortal
- ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)
- Digital Government Platforms และ Applications ต่างๆ

ประเภทสื่อ (หน่วย : จ านวนครั้ง/เรื่อง) 
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศออนไลน์ 
(ก.ย.62) 

30 ครั้ง/เรื่อง 
(ก.ย.62) 

20 ครั้ง/เรื่อง 
(ก.ย.62) 

20 ครั้ง/เรื่อง 
(ก.ย.62) 

80 ครั้ง/เรื่อง 

2. การสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล: การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ

ของรัฐได้สะดวกจากทุกท่ี ทุกเวลา
วัตถุประสงค์: เพ่ือสื่อสารแะสร้างการรับรู้ความคืบหน้าและผลการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

จากหน่วยงานต่างๆของรัฐที่มีความพร้อมไปยังประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป 
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ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
2.1 งานสัมมนา “สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ ปึ 2561” 

ประเภทสื่อ (หน่วย : จ านวนครั้ง/เรื่อง) 
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศออนไลน์ 

- - - (ธ.ค.61) 
5 ครั้ง/เรื่อง 

หมายเหตุ : ก าหนดการหรือชื่อกิจกรรมในแผน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

เป้าหมาย :  

พิจาณาความส าเร็จจากเงื่อนไขส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 
1. พิจารณาความส าเร็จจากปริมาณ/ จ านวนครั้ง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผน
ในรายเดือน โดยนับถึงเดือนกันยายน 2562 โดยสามารถขยับเดือนได้ แต่ต้องอยู่ในรอบการประเมินเดียวกัน แต่
ต้องเป็นชนิดของสื่อประเภทเดียวกันตามแผน 
2.พิจารณาความส าเร็จจากการด าเนินการตามแผนร้อยละ 100 จะถือว่าผ่านการประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน    

2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
129.10  

 
ผลการด าเนินงาน :  

 โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศอนไลน์ รวมทุกช่องทาง 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
102.50 120.83 143.33 134.67 129.10 

แผน 40 24 30 150 244 
ผล 41 29 43 202 315 

 
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

1. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการดิจิทัลภาครัฐส าหรับประชาชนและภาคธุรกิจ 
1.1 งานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Government Summit 2019 

เดือน ม.ค. 62 
แผน = โทรทัศน์ (8)      ผล  = โทรทัศน์ (8) 
แผน = วิทยุ (3) ผล  = วิทยุ (3) 
แผน = สื่อสิ่งพิมพ์ (5)    ผล  = สื่อสิ่งพิมพ์ (8) 
แผน = ออนไลน์ (45)    ผล =  ออนไลน์ (48) 
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ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

1.2 Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA) 
 เดือน มี.ค. 62 เดือน ก.ย. 62 
แผน = โทรทัศน์ (2)      ผล  = โทรทัศน์ (2) ผล  = โทรทัศน์ (2) 
แผน = วิทยุ (1)   ผล  = วิทยุ (1) ผล  = วิทยุ (1) 
แผน = สื่อสิ่งพิมพ์ (5)    ผล  = สื่อสิ่งพิมพ์ (3) ผล  = สื่อสิ่งพิมพ์ (3) 
แผน = ออนไลน์ (20)     ผล =  ออนไลน์ (37) ผล =  ออนไลน์ (37) 

 
1.3. การสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความส าคัญของบริการดิจิทัลภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล และ

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลรัฐบาลดิจิทัลให้ตระหนักและเข้าใจสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินการ 
อย่างเป็นวงกว้าง 

 เดือน เม.ย. 62 เดือน พ.ค. 62 เดือน มิ.ย. 62 
แผน = โทรทัศน์ (30) ผล  = โทรทัศน์ (12) ผล  = โทรทัศน์ (13) ผล  = โทรทัศน์ (16) 
แผน = วิทยุ (20) ผล  = วิทยุ (1) ผล  = วิทยุ (2) ผล  = วิทยุ (2) 
แผน = สื่อสิ่งพิมพ์ (20) ผล  = สื่อสิ่งพิมพ์ (2) ผล  = สื่อสิ่งพิมพ์ (2) ผล  = สื่อสิ่งพิมพ์ (7) 
แผน = ออนไลน์ (80) ผล =  ออนไลน์ (44) ผล =  ออนไลน์ (59) ผล =  ออนไลน์ (90) 
 เดือน ก.ค. 62 เดือน ส.ค. 62 เดือน ก.ย. 62 
 ผล  = โทรทัศน์ (17) ผล  = โทรทัศน์ (20) ผล  = โทรทัศน์ (31) 
 ผล  = วิทยุ (4) ผล  = วิทยุ (20) ผล  = วิทยุ (25) 
 ผล  = สื่อสิ่งพิมพ์ (14) ผล  = สื่อสิ่งพิมพ์ (14) ผล  = สื่อสิ่งพิมพ์ (25) 
 ผล =  ออนไลน์ (92) ผล =  ออนไลน์ (109) ผล =  ออนไลน์ (109) 

 
2. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

2.1 ‘งานสัมมนา “สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ” 
 เดือน ก.พ. 62 
แผน -=-ออนไลน์ (5) ผล = ออนไลน์ (8) 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูรโทร. 02-612-6000 ต่อ 82001 
คุณพลเทพ รัตนดิเรก โทร. 02-612-6000 ต่อ 81301 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด    องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based) 

ตัวช้ีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณ์ 

ค าอธิบาย : 
ส านักโฆษกฯ และกรมประชาสัมพันธ์จะร่วมกันก าหนดประเด็นข่าวที่ต้องการให้หน่วยงานชี้แจง และ

ระบหุน่วยงานที่ต้องการให้ชี้แจง รวมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ตอบสนองของแต่ละประเด็นข่าวเข้าสู่
ระบบฯ   

เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการชี้แจงประเด็นข่าว ได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยพิจารณาคุณภาพการชี้แจงประเด็นข่าว ได้แก่ ชี้แจงภายในเวลาที่ก าหนด (ตรงเวลา) 
เนื้อหามีความครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทางการเผยแพร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตรงเวลา 
   ตรงเวลา ภายใน 1 วัน               ได ้1 คะแนน 
   เกิน 1 วัน หรือ ไม่ตอบ      ได ้0 คะแนน 
เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น 
  ครบถ้วนทุกประเด็น   ได ้1 คะแนน 
  ตรงบางประเด็น        ได ้0.5 คะแนน 
  ไม่ตรงประเด็น        ได ้0 คะแนน 
ช่องทางการเผยแพร่ 
  3 ช่องทาง หรือ มากกว่า   ได ้1 คะแนน 
  1 หรือ 2 ช่องทาง         ได ้0.5 คะแนน 
  ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ  ได้ 0 คะแนน 
- หน่วยงานจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ 1 วัน

ท าการ และมีคะแนนการประเมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป 
เงื่อนไข : หน่วยงานที่ไม่สามารถชี้แจงประเด็นข่าวได้ทันต่อสถานการณ์ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/

หรือ ไม่ระบุช่องทางการเผยแพร่ประเด็นข่าว จะถือว่าไม่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดนี้ โดยไม่ต้องมีการ
พิจารณาคุณภาพข่าว 

เป้าหมาย : 

หน่วยงานชี้แจงประเด็นข่าวที่มีคุณภาพและรายงานเข้าสู่ระบบฯ ได้ทันตามระยะเวลาการตอบสนองที่ก าหนด
ไว้ (ร้อยละ 100) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : เจ้าภาพตัวชี้วัดสรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานจากระบบฯ 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร โทร. 02-612-6000 ต่อ 82001 

คุณพลเทพ รัตนดิเรก โทร. 02-612-6000 ต่อ 81301 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด             องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based) 
ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการ 

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business) 
ค าอธิบาย :  

ระบบอ านวยความสะดวกแบบครบวงจร หมายถึง แพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงกระบวนการของ
หน่วยงานภาครัฐที่ผู้ประกอบการใช้ในการติดต่อขอหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ จากภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ จนถึงเลิกกิจการ ตามที่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

แผนการด าเนนิงาน ดังนี้ 

 กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 

1 การเช่ือมโยงระบบการท างานภาครัฐเชิงรุก (Digitization Commando) * 

1.1 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท าขอบเขตและคณุสมบัติของ
ระบบดิจิทลัที่ต้องด าเนินการเพื่อรองรับ 300+ 
บริการ 

    

1.2 วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าคุณสมบัติ และงบประมาณ
ที่ต้องใช้ของระบบฯ ท่ีต้องด าเนินการในปีแรก / 
ยืนยันคุณสมบตัิของระบบฯ กับหน่วยงาน 

    

2 สรุปผลการเตรียมการพัฒนาระบบ * 

2.1 จัดท ารายละเอียดแผนการพัฒนาระบบในระยะที่ 1 
เสนอต่อ บยศ./ครม. 

    

2.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสทช. 
    

3 การพัฒนา และน าร่องให้บริการระบบ Biz Portal 

3.1 ขยายจ านวนบริการบนระบบ Biz Portal 
    

หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานของกิจกรรมในกลุ่มที่ 1 และ 2 มีสมมติฐานว่า สพร. ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจากกองทุน DE ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ หากได้รับ
งบประมาณหลังจากนั้น จะสามารถด าเนินงานได้เพียงบางกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ใน Action Plan 

เงื่อนไข : การด าเนินการตามแผน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณท่ี 
สพร. ได้รับ 
เป้าหมาย :  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบอ านวย

ความสะดวกในการ ประกอบธุรกจิแบบครบวงจร (Doing Business 
Portal) 
(หน่วย : ร้อยละตามแผนงานในแต่ละปี) 

ร้อยละ 
100 
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ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการ 
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business) 

การด าเนินงาน : 

เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) ซึ่งปัจจุบัน โครงการฯ ได้รับการอนุมัติหลักการ แนวทางการ
ด าเนินงานและงบประมาณจากกองทุนฯ แล้ว แต่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ท าให้ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

อย่างไรก็ตาม สพร. ยังได้มีการเร่งขับเคลื่อนการด าเนินการในส่วนอื่นๆ ไปด้วย ภายหลังจากท่ี สพร.ได้
พัฒนา Biz Portal (biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พร้อม
ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามกรอบของธนาคารโลกจ านวน 34 บริการแล้ว ปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้งานระบบแล้ว
ถึง 281,667 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สพร. ยังได้จัดท า 

1) ระบบบริการส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ในส่วนการขออนุญาตออนไลน์ จ านวน 70 ใบอนุญาต จาก
25 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งด าเนินการร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน
ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  พัฒนา
ใบอนุญาตออนไลน์ของกลุ่มโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 20
ใบอนุญาต

2) ยกระดับระบบบริการขออนุญาตออนไลน์ให้เป็นรูปแบบ Machine-to-Machine Integration
จ านวน 19 ใบอนุญาต จาก 9 หน่วยงาน

3) พัฒนาระบบสืบค้นหลักประกันธุรกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เชื่อมโยง 5 หน่วยงาน
4) พัฒนา DBD ID ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5) พัฒนาระบบ Biz portal ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ e-Payment ของกรมบัญชีกลางได้
6) ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังภาคเอกชน ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการใช้บริการอย่าง
แพร่หลาย

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
คุณอาศิส อัญญะโพธิ์ โทร. 02-612-6000 ต่อ 84001 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 
หลักการเหตุผล ความจ าเป็น 

 สพร. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 
โดยให้ส านักงานเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ท าหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ (1) พัฒนา 
บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชัน
พ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล (2) จัดท ามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการท างานระหว่างกันของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  (5) พัฒนา
บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และม่ันคง
ปลอดภัย (6) ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล (7) ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (8) สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดท า
กรอบการจัดสรรงบประมาณบูรณาการประจ าปีที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุน
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัล (9) ด าเนินการ
อ่ืนเพ่ือพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สพร. จึงได้จัดท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สพร. ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป  

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

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจ และความ

คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ สพร. จ าแนกตามบริการแต่ละประเภท 
2. เพ่ือส ารวจคุณภาพการท างานที่ดีข้ึนในกลุ่มผู้ใช้บริการภายหลังจากการใช้บริการแต่ละประเภทของ สพร.
3. เพ่ือน าผลจากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้ในการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของ

สพร. รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้บริการของ สพร. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation based) 
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 
ผลที่คาดหวัง 

1. ผลคะแนนระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็น ต่อคุณภาพการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
บริการ 

2. มุมมองที่เปรียบเทียบบริการกับผู้ให้บริการรายอ่ืน
3. ผลการประเมินศักยภาพการท างานที่ดีขึ้นของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริการ ภายหลังการใช้บริการ

Digital Service และผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis, TOWS Matrix และแปรผลข้อมูล 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถน าผลจากการส ารวจความพึงพอใจ มาวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ การปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. เป้าหมาย :

พิจารณาความส าเร็จจาก เงื่อนไขของส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
องค์การมหาชนจัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการส ารวจ/แบบสอบถามก่อนด าเนินการ
ส ารวจ (ห้ามใช้วิธีการประเมินแบบ Top two Box) 

- กรณีผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่ ากว่าร้อยละ 80 ขอให้องค์การมหาชน
เสนอแผนการปรับปรุงต่อคณะกรรมการและก าหนดให้ส ารวจซ้ ากระบวนงานเดิมในการประเมินผลปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

- องค์การมหาชนที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลเป็นปีแรก ให้ยกเว้นไม่ต้องน าเสนอรายงานผลการปรับปรุง
งานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 

- การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ส ารวจงานบริการหลักขององค์การมหาชนตามวัตถุประสงค์การ
จัดตั้ง รวมถึงงานบริการหลักขององค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ร้อยละ 80 

และ 
ปรับปรุง ปี 61 

ร้อยละ 81.8 
และ 

ปรับปรุง ปี 61 
4. การด าเนินการ  :

สพร. ได้ด าเนินการขออนุมัติแผนการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ  สพร. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในช่วงระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 30 เมษายน พ.ศ. 
2562 ซึ่งจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการ
ปรับปรุงบริการตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการของส านักงาน ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 
1. ผลการปรับปรุงบริการตามผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สพร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานได้ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานจาก
หน่วยงานภาครัฐ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการ
น าเสนอรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงบริการที่ส ารวจมีจ านวน 11 บริการ ทั้งนี้ สพร. ไดน้ า
ผลจากการส ารวจดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการบริการ โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และ
สถานะการปรับปรุงปัจจุบัน จ านวน 6 บริการ ดังนี้ 

1. บริการ GIN (ผู้ดูแลระบบ)
2. บริการ GIN Conference (ผู้ดูแลระบบ)
3. บริการ TDGA (ผู้เข้ารับการอบรม และท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการหลักสูตร)
4. บริการ G-Chat (ผู้ดูแลระบบ)
5. บริการ Data.go.th (ผู้ใช้บริการ)
6. บริการ GNews (ผู้ใช้บริการ)

2. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 4.09 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.8 ซึ่งประเมินโดย บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จ ากัด 

โดยมีขอบเขตการส ารวจความพึงพอใจ ของ สพร. ในกลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริการ  ดังนี้ 
1. รายละเอียดของกลุ่มบริการในการส ารวจความพึงพอใจ  

กลุ่มบริการในการส ารวจความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มภาค
ประชาชน ดังนี้ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
• การวิจัยจากเอกสาร คือ การทบทวนงานวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือบริการที่ใกล้เคียงกับบริการของ สพร.

ทั้งในและต่างประเทศ 
• การวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธี คือ การเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) การ

เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ (Online survey) และการเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview)
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 
• การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ การสนทนา

กลุ่ม (Focus Group)

3. สรุปกลุ่มเป้าหมายและจ านวนตัวอย่างในการส ารวจ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
• หน่วยงานภาครัฐ ส ารวจบริการ Government Information Network: GIN, Government Cloud: G-

Cloud, MailGoThai, Saraban as a Service: e-saraban, Government Secure Chat: G-Chat, GIN
Conference, Electronic Correspondence Management Services: e -CMS, GovChannel
และ Thailand Digital Government Academy: TDGA โดยกลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริหารระดับ
นโยบาย ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมพัฒนาระบบ Saraban ของหน่วยงานภาครัฐ

• ภาคประชาชน ส ารวจบริการภายใต้ GovChannel โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีพฤติกรรมการใช้
งานอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 6.2 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาค 2
จังหวัด

• ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ตามวิธีทางสถิติ
• เครื่องมือในการค านวณกลุ่มตัวอย่างเพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะส ารวจใช้วิธี Taro Yamane

ซึ่งมีสูตรทางคณิตศาสตร์ คือ
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 

n =  [
N

1 + N𝑒2
]

ก าหนดให้ 
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง โดยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะมีสัดส่วนความ

คลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.05 
• ส ารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 30 เมษายน พ.ศ. 2562
• สนทนากลุ่มขั้นต่ า 33 คน ผู้ดูแลระบบข้ันต่ า 1,300 ราย  และกลุ่มผู้ใช้บริการขั้นต่ า 5,000 คน (การนับ

จ านวนผู้ ใช้บริการให้นับแยกเป็นรายบริการ ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการ 1 คนใช้มากกว่า 1 บริการ
ให้นับจ านวนผู้ใช้งานตามบริการ)

เกณฑ์การประเมิน 
ในการศึกษาวิจัยนี้ บริษัทฯ ได้หารือกับส านักงาน เพ่ือใช้มาตราวัดประเมินระดับความคาดหวัง และระดับ

ความพึงพอใจ ด้วยคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
คุณภาพการท างาน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก  

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
คุณชัชวาล ชิดชัยมงคล โทร. 02-612-6000 ต่อ 82001 

คุณณัฏฐ์ฉัตร จันทร์แสงศรี โทร. 02-612-6000 ต่อ 82201 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 

โดยที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ก าหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การมหาชน 
ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ” 
อ.ก.พ.ร.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของราชการฝ่าย
บริหารที่มิใช่ส่วนราชการ พิจารณาเห็นสมควรก าหนดตัวชี้วัดร่วม “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน” 
เพ่ือกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความส าคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนน างบประมาณท่ี
ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเงินรายได้ขององค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ และลดการพ่ึงพางบประมาณในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ตามกรอบวงเงิน
รายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
2. เพ่ือด าเนินงานตามนโยบานของรัฐบาลและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ตามมาตรการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณหรือมาตรการเพ่ือประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
3. เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดหวัง 
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในการ

ประชุมวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
มีการควบคุมดูแลงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเงินรายได้ขององค์การมหาชน โดย

ได้น าไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร และลดการพ่ึงพางบประมาณในอนาคต 
2. เป้าหมาย :

พิจารณาความส าเร็จ จากเงื่อนไขของส านักงาน ก.พ.ร.  ดังนี้
1. การค านวณร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย ให้ยึดตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ต้นปี เป็นหลัก การปรับแผนการใช้จ่าย
ระหว่างปีจะไม่ถูกน ามาพิจารณาในตัวชี้วัด

2. หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้
น ามาค านวณเป็นผลงานได้

3. กรณีท่ีองค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามท่ีก าหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้ค านวณผลการ
ประเมินเป็นร้อยละ 100

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี) 
ร้อยละ 

96 
ร้อยละ 
100 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. การด าเนินการ:

โดยภาพรวม สพร. มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของส านักงาน ก.พ.ร. 

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามภารกิจ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบ พ.ร.บ. + งบเหลือจ่าย) ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
– 30 กันยายน พ.ศ. 2562 รวมเป็นจ านวน 1,410,075,177 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.07 เมื่อเทียบกับแผน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติต้นปี จ านวน 1,806,190,919 บาท
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบ พ.ร.บ.) ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 

30 กันยายน พ.ศ. 2562 รวมเป็นจ านวน 1,279,411,548 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.00 เมื่อเทียบกับแผน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติต้นปี จ านวน 1,661,578,800 บาท  

สูตรค านวณ : 
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   x   100 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. มีผลการด าเนินงานตามภารกิจ ดังนี้
โครงการ ร้อยละ

ความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาค

ประชาชนและภาคธุรกิจ
1.1 ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data Exchange: 

GDX) 
100.00 

1.2 ศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service Portal: OSS) 100.00 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ  

บริการซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารภาครัฐ (Government Unified Communication: UC) 101.79 
3. โครงการ Government Data and Analytics Service Center  

3.1 ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 100.00 
3.2 ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Government Big Data and Analytics Center) 100.00 

4. โครงการ Digital Government Infrastructure Ecosystem  
4.1 การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 102.06 
4.2 การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) 138.11 
4.3m Government Secure Intranet/Infrastructure (GSI) 100.00 

5. โครงการ Digital Government Transformation  
5.1 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: 

TDGA) 
229.77 

5.2 การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Policy 
Standards and Regulations) 

150.00 

6. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลภายใน สพร. 123.00 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 123.76 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
คุณชัชวาล ชิดชัยมงคล โทร. 02-612-6000 ต่อ 82001 

คุณนินนา เฉลิมช่วง โทร. 02-612-6000 ต่อ 82101 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 
 การประเมินระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างมากของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องภายใต้
การเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น โดยให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี  
 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งเน้นการด าเนินงานและการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และจะผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจน แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 
ผลที่คาดหวัง 
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน  
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ 
 
ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
 การบร ิหารงานตามหล ักธรรมาภ ิบาลและการก าก ับด ูแลตนเองที ่ด ี และการสน ับสน ุน ใ ห้
คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
2. เป้าหมาย :  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 

4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5  

     
4. การด าเนินการ 

ผลส าเร็จอยู่ท่ีระดับ 5 หรือ คิดเป็นร้อยละ 100 จาก 19 ตัว จ าแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 

ประเด็นการประเมิน 
เป้า 

หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ  
(ผลประเมินรายองค์ประกอบ) 

องค์ประกอบการประเมิน ที่ 4. Innovation Based ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ  
4.3 การก ากับดูแล

กิจการของ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน  

   
 

1) คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

4 5 
 

ขออนุมัติแผน 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/61 (17 ส.ค. 61) วาระ 4.1 ขออนุมัติ

แผนกลยุทธ ์
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/61 (17 ส.ค. 61) วาระ 4.2 ขออนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและการใช้จา่ย 

บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส 
2) การพิจารณาแผนและ

รายงานผลการ
ควบคุมภายใน 

4 5 
 

ขออนุมัติแผน 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/61 (21 ก.ย. 61) วาระ 4.11 ขออนุมัติ

แผนควบคุมภายใน 
รายงานผล ครั้งที ่1 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/61 (16 พ.ย. 61) วาระ 4.1 รายงาน

ควบคุมภายใน Q1 
รายงานผล ครั้งที ่2 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/62 (15 มี.ค. 62) วาระ 4.3 รายงาน

ควบคุมภายใน Q2 
รายงานผล ครั้งที ่3 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/62 (19 ก.ค. 62) วาระ 4.6 รายงาน

ควบคุมภายใน Q3 
รายงานผล ครั้งที ่4 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/62 (12 ก.ย. 62)  วาระ 4.6 รายงาน

ควบคุมภายใน Q4 
3) การพิจารณาแผน

และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 

4 5 
 

ขออนุมัติแผน 
 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/61 (17 ส.ค. 61) วาระ 4.9 ขออนุมัติ

แผนตรวจสอบภายใน 
รายงานผล ครั้งที ่1 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/61 (21 ธ.ค. 61) วาระ 4.1 รายงานผล

ตรวจสอบ ตู ้Kiosk 
รายงานผล ครั้งที ่2 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/62 (18 ม.ค. 62) วาระ 4.1 รายงานผล

ตรวจสอบ TDGA 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/62 (15 ก.พ. 62) วาระ 4.1 รายงาน

ผลตรวจสอบ Gnews 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/62 (15 มี.ค. 62) วาระ 4.1 รายงานผล

ตรวจสอบศูนย์ส ารองขอ้มูล Desaster Recpveru Site 
รายงานผล ครั้งที ่3 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/62 (19 เม.ย. 62) วาระ 4.1 รายงาน

ตรวจสอบโครงการ G-Cloud 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/62 (17 พ.ค. 62) วาระ 4.1 รายงาน

ตรวจสอบระบบการควบคุมทรัพย์สิน 
รายงานผล ครั้งที ่4 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/62 (19 ก.ค. 62) วาระ 4.4 รายงานผล

การตรวจสอบระบบการจัดซ้ือจัดจา้ง G-Chat เวอร์ชั่น 2  
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/62 (19 ก.ค. 62) วาระ 4.5 รายงานผล

การตรวจสอบการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk 
Management)  

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/62 (16 ส.ค. 62)  วาระ 4.1 รายงาน
ผลตรวจสอบ G-Chat 

4) การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง 

4 5 
 

ขออนุมัติแผน 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/61 (21 ก.ย. 61) วาระ 4.10 ขออนุมัติ

แผนความเส่ียง 
รายงานผล ครั้งที ่1 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/61 (21 ธ.ค. 61) วาระ 4.2 รายงาน

การประเมินความเส่ียง Q1 
รายงานผล ครั้งที ่2 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/62 (15 มี.ค. 61) วาระ 4.2 รายงาน

การประเมินความเส่ียง Q2 
รายงานผล ครั้งที ่3 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/62 (17 พ.ค. 62) วาระ 4.5 รายงาน

การประเมินความเส่ียง Q3 
รายงานผล ครั้งที ่4 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/62 (26 ส.ค. 62) วาระ 4.4 รายงาน

การประเมินความเส่ียง Q4 
5) การพิจารณาแผนและ

รายงานผลการ
บริหารจดัการ
สารสนเทศ 

4 5 
 

ขออนุมัติแผน 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/61 (16 พ.ย. 61) วาระ 4.3 ขออนุมัติ

แผนบริหารสารสนเทศ 
รายงานผล ครั้งที ่1 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/61 (21 ธ.ค. 61) วาระ 4.3 รายงานผล

การบริหารสารสนเทศ Q1 
รายงานผล ครั้งที ่2 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/62 (15 มี.ค. 62) วาระ 4.4 รายงานผล

การบริหารสารสนเทศ Q2 
รายงานผล ครั้งที ่3 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/62 (21 มิ.ย. 62) วาระ 4.2 รายงานผล

การบริหารสารสนเทศ Q3 
รายงานผล ครั้งที ่4 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/62 (12 ก.ย. 62) วาระ 4.2 รายงาน

ผลการบริหารสารสนเทศ Q4 
6) การพิจารณาแผนและ

รายงานผลการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

4 5 
 

ขออนุมัติแผน 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/61 (21 ก.ย. 61) วาระ 4.12 ขออนุมัติ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รายงานผล ครั้งที ่1 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/62 (18 ม.ค. 62) วาระ 4.5 รายงานผล

การบริหารทรัพยากรบุคคล Q1 
รายงานผล ครั้งที ่2 



69 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/62 (19 เม.ย. 62) วาระ 4.5 รายงาน

ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล Q2 
รายงานผล ครั้งที ่3 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/62 (19 ก.ค. 62) วาระ 4.10 รายงาน

ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล Q3 
รายงานผล ครั้งที ่4 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/62 (11 ต.ค. 62) วาระ 4.4 รายงาน

ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล Q4 
7) การพิจารณารายงาน

ด้านการเงิน 
4 5 

 

รายงานผล ครั้งที ่1 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/62 (18 ม.ค. 62) วาระ 4.4 รายงาน
ด้านการเงิน Q1 

รายงานผล ครั้งที ่2 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/62 (19 เม.ย. 62) วาระ 4.5 รายงาน
ด้านการเงิน Q2 

รายงานผล ครั้งที ่3 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/62 (19 ก.ค. 62) วาระ 4.9 รายงาน
ด้านการเงิน Q3 

รายงานผล ครั้งที ่4 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/62 (11 ต.ค. 62) วาระ 4.3 รายงาน
ด้านการเงิน Q4 

8) การพิจารณารายงาน
ด้านภารกจิหลัก 

4 5 
 

รายงานผล ครั้งที ่1 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/62 (18 ม.ค. 62) วาระ 4.2 รายงานผล

ตัวชี้วัด Q1 
รายงานผล ครั้งที ่2 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/62 (19 เม.ย. 62) วาระ 4.2 รายงาน

ผลตัวชี้วัด Q2 
รายงานผล ครั้งที ่3 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/62 (19 ก.ค. 62) วาระ 4.7 รายงานผล

ตัวชี้วัด Q3 
รายงานผล ครั้งที ่4 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/62 (11 ต.ค. 62) วาระ 4.1 รายงาน

ผลตัวชี้วัด Q4 
9) การรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อ
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
องค์การมหาชน 

5 5 
 

รายงานผล ครั้งที ่1 
- รายงานการด าเนินงานต่อรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/62 ที่ สพร 2562/1264 
ลว 5 เม.ย. 62 (6 เดือน) 
รายงานผล ครั้งที ่2 
- รายงานการด าเนินงานต่อรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/62 ที่ สพร 2562/3709 
ลว 4 ต.ค. 62 (12 เดือน) 

10) การเข้าร่วมการ
ประชุมของ
คณะกรรมการ 

4 5 
 

1- ประชุม ครั้งที่ 7/61  (12 ต.ค. 61)     
2- ประชุม ครั้งที่ 8/61  (16 พ.ย. 61) 
3- ประชุม ครั้งที่ 9/61  (21 ธ.ค. 61)     
4- ประชุม ครั้งที่ 1/62  (18 ม.ค. 62) 
5- ประชุม ครั้งที่ 2/62  (15 ก.พ. 62)     
6- ประชุม ครั้งที่ 3/62  (15 มี.ค. 62) 
7- ประชุม ครั้งที่ 4/62  (19 เม.ย. 62)    
8- ประชุม ครั้งที่ 5/62  (17 พ.ค. 62) 
9- ประชุม ครั้งที่ 6/62  (4 มิ.ย. 62)       
10- ประชุม ครั้งที่ 7/62  (21 มิ.ย. 62) 
11- ประชุม ครั้งที่ 8/62  (19 ก.ค. 62)     
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
12- ประชุม ครั้งที่ 9/62  (26 ส.ค. 62) 
13- ประชุม ครั้งที่ 10/62  (19 ก.ย. 62) 

การเผยแพร่ข้อมูลและความโปร่งใส 
11) มีรายงานการ

วิเคราะหด์้าน
การเงิน ความเสี่ยง 
และภารกิจหลัก
ขององค์กร 

5 5 
 

เผยแพร่ในรายงานประจ าป ี61 และเวบ็ไซต ์www.dga.or.th 

12) มีข้อมูลงบการเงิน 5 5 
 

เผยแพร่ในรายงานประจ าป ี61 และเวบ็ไซต ์www.dga.or.th 

13) มีข้อมูลประวัติของ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

5 5 
 

เผยแพร่ในรายงานประจ าป ี61 และเวบ็ไซต ์www.dga.or.th 

14) มีข้อมูลการเข้า
ประชุมของ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

5 5 
 

เผยแพร่ในรายงานประจ าป ี61 และเวบ็ไซต ์www.dga.or.th 

15) มีข้อมูลโครงสร้าง
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน 
และอนุกรรมการ 

5 5 
 

เผยแพร่ในรายงานประจ าป ี61 และเวบ็ไซต ์www.dga.or.th 

16) มีข้อมูลภารกิจหลัก
และแผน
ยุทธศาสตร ์

5 5 
 

เผยแพร่ในรายงานประจ าป ี61 และเวบ็ไซต ์www.dga.or.th 

17) มีข้อมูลที่ส าคัญใน
เว็บไซต์ขององค์การ
มหาชน 

5 5 
 

เผยแพร่ในรายงานประจ าป ี61 และเวบ็ไซต ์www.dga.or.th 

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
18) มีการเปิดเผยผลการ

ประเมินตนเองแก่
คณะกรรมการฯ 

4 5 
 

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/62 (19 เม.ย. 62) วาระ 4.14 ขอ
อนุมัติหลักการประเมินตนของคณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/62 (17 พ.ค. 62) วาระ 4.2 ผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

19) มีการจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้วามสามารถ
ของคณะ
กรรมการฯ 

4 5 
 

ปฐมนิเทศคณะกรรมการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ชุดใหม ่

 
 
 
 
 

ระดับตัวชี้วัด 
ผลประเมินรายตัวชี้วัด      หมายถึง ผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน) 
                                  หมายถึง ผลด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส 

 

1) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีก่อน
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วาระ 
4.1 แผนกลยุทธ์ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยแผน
ดังกล่าวได้มีการวางกรอบและแนวทางการท างานภายใต้วิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” หรือ 
“Transform Government to The Digital Age” ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ  และโครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การน าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย โครงการ Government 
Data and Analytics Service Center 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการด าเนินงานดิจิทัลภาครัฐ  ประกอบด้วย โครงการ 
Digital Government Infrastructure Ecosystem 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ประกอบด้วย โครงการ Digital Government Transformation 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ประกอบด้วย โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน
ดิจิทัลภายใน สพร. 
 โดยรายละเอียดของแผนประกอบด้วยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ส าคัญ
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ โครงการ  กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
แผนพัฒนาการตลาด แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) และการเงินและงบประมาณ 

แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ประจ าปีของ สพร. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ สพร. 
www.dga.or.th/th/profile/898/ 

 
ด้านการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่ส าคัญ ส านักงานสามารถรายงานผลระบบการ
บริหารจัดการที่ส าคัญได้ครบถ้วน รวมทั้ง ติดตามผลการด าเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน มีการ
รายงานผลการด าเนิน ดังนี้ 

 
2. การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน ได้มีการน าเสนอแผนควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ สพร. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน
ทั้งหมด 9 หัวข้อ ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดท ารายงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ข้อ 6 อย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การด าเนินงานติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การ
จัดท ารายงานสรุปผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามกรอบ COSO 2013) การจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 งาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการระดับส่วนงานและฝ่าย
งาน การติดตามการควบคุมภายในของกระบวนการทุกส่วนงานและฝ่ายงาน และการประเมินการควบคุมภายใน
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
ของกระบวนการใหม่ของทุกส่วนงานและฝ่ายงาน การจัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(คตง.) ข้อ 6 (อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) การด าเนินงาน
ติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดท ารายงานสรุปผลการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามกรอบ COSO 2013) การจัดท าแผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบแผนดังกล่าว และน าเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน ดังนี้  

- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วยการรายงานการควบคุมภายในส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล COSO ซึ่งประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ซึ่งผลจากการด าเนินงานการควบคุมภายใน
ระดับองค์กรมีการจัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.3) และรายงานผล
การประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) รวมถึงรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ปค.5) จ านวน 9 ฝ่ายงาน  

- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมี
การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จ านวน 3 ฝ่ายงาน รวมถึงการติดตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจาก ครั้งที่ 1  

- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
โดยมีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จ านวน 4 ฝ่ายงาน รวมถึงการติดตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจาก ครั้งที่ 2 

- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 
โดยมีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จ านวน 5 ฝ่ายงาน รวมถึงการติดตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจาก ครั้งที่ 3 

 
3. การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ได้มีการน าเสนอแผนตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562 ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยภารกิจงานตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 14 โครงการ ได้แก่ โครงการ Government Smart Kiosk สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
ภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) โครงการ Government Data Center โครงการ 
Gnews โครงการ G-Cloud โครงการระบบควบคุมทรัพย์สินและวัสดุครุภัณฑ์ โครงการระบบการบริหารความเสี่ยง 
โครงการ Flagship Project (การลดส าเนากระดาษ) โครงการแผนการใช้งบประมาณ โครงการ GIN โครงการ  
G-Chat โครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสอบทานระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
โครงการตรวจติดตามผลจากการตรวจสอบครั้งก่อน (Flollow-Up Audit) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว 
และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วยการรายงานผลการตรวจสอบโครงการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government 
Smart Kiosk) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 

ประกอบด้วยการรายงานผลการตรวจสอบสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand 
Digital Government Academy : TDGA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยการรายงานผลการตรวจสอบโครงการแอปพลิเค
ชันแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ (Government News: Gnews) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยการรายงานผลการ
ตรวจสอบโครงการศูนย์ส ารองข้อมูล (Disaster Recovery Site) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/62 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วยรายงานผลการตรวจสอบโครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government 
Cloud) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วยการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมทรัพสิน ประจ าปีงประมาณ พ.ศ. 
2562  

- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/62 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วยรายงานผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง G-Chat เวอร์ชั่น 2 และรายงานผล
การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)  และครั้งที ่9/2562 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายงานผลตรวจสอบ G-Chat 

 
4. การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ได้มีการน าเสนอแผนความเสี่ยง พ.ศ. 2562 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การบริหารจัดการความเสี่ยงบริการของ สพร. อาทิ การบริหารความเสี่ยง สพร. 
(Enterprise Risk Management) การบริหารความเสี่ยง G-Cloud การบริหารความเสี่ยง GIN การบริหารความ
เสี่ยง G-Chat การบริหารความเสี่ยง Government Data Exchange Center เป็นต้น การทบทวนและทดสอบ
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การทบทวนนโยบายและคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง และการจัดท าแผนงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมติที่ประชุมได้อนุมัติ
แผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย การรายงานการประเมินความเสี่ยงองค์กร  (Enterprise Risk Management) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงการติดตามประเด็นความเสี่ยงองค์กรจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และการจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001 
เพ่ือให้เห็นเป็นภาพรวมขององค์กร 

- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วยการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ
บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือระบุประเด็นความเสี่ยง นิยามเกณฑ์โอกาส และเกณฑ์ผลกระทบ ประเมินระดับความความ
รุนแรง และก าหนดแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ท่ีองค์กรยอมรับได้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

โดยมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการบริการระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือระบุประเด็นความเสี่ยง นิยามเกณฑ์โอกาส และเกณฑ์ผลกระทบ 
ประเมินระดับความความรุนแรง และก าหนดแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์
ที่องค์กรยอมรับได้ 

- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย
มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการบริการระบบการ
ติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่  
(Government Secure Chat : G-Chat) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งข้อมูลมาจากการ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือระบุประเด็นความเสี่ยง นิยามเกณฑ์โอกาส และเกณฑ์ผลกระทบ ประเมินระดับความความ
รุนแรง และก าหนดแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ท่ีองค์กรยอมรับได้ 
 

5. การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ  ได้มีการน าเสนอแผนการบริหารจัดการ
สารสนเทศ พ.ศ.2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงานส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้
เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Service Quality) ประกอบด้วยแผนงานส าคัญ คือ 
แผนงานการปรับปรุงกระบวนการและสถาปัตยกรรมองค์กร และแผนงานการรับรององค์กรและบริการตาม
มาตรฐานสากล  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมต่อการบริหารงานและให้บริการ 
(Data-Driven Organization) ประกอบด้วยแผนงานส าคัญ คือ แผนงานการบูรณาการฐานข้อมูลภายในองค์กร 
เพ่ือรองรับการให้บริการ แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมต่อการบริหารงานองค์กร  และ
แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมต่อการให้บริการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่อการพัฒนาไปสู่ Smart Organization (Capability Building) ประกอบด้วยแผนงานส าคัญ คือ แผนงานการ
ยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัล และแผนงานการพัฒนาส านักงานไปสู่การเป็น Digital Workplace  ซึ่ง
มติที่ประชุมเห็นชอบแผนการด าเนินงานดังกล่าว และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 
- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 
ซึ่งทั้ง 4 ครั้งได้มีการรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้

เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (Service Quality with Standardization) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมต่อการบริหารงานและให้บริการ  (Data-Driven 
Organization) และยุทธศาสตร์การสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรต่อการพัฒนาไปสู่ Smart Organization 
(Capability Building) ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ ไตรมาส 4 
แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Service Quality with Standardize) 

100.00 100.00 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการและสถาปัตยกรรมองค์กร 100.00 100.00 
1.1 โครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 100.00 100.00 
แผนงานที่ 2 การรับรององค์กรและบริการตามมาตรฐานสากล 100.00 100.00 
2.1 โครงการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO/IEC20000 Version 2018 (Upgrade 
Version)  

100.00 100.00 

2.2 โครงการบริหารจัดการความตอ่เนื่องทางธุรกิจผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 
(ต่อเนื่อง) 

100.00 100.00 

2.3 โครงการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สพร. (IS Policy) 100.00 100.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมต่อการบริหารงานและให้บริการ 
(Data-Driven Organization) 

100.00 96.11 

แผนงานที ่3 การบูรณาการฐานข้อมูลภายในองค์กรเพ่ือรองรับการให้บริการ 100.00 100.00 
3.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร Capacity 
Management (ระยะที ่2) 

100.00 100.00 

แผนงานที ่4 การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมต่อการบริหารงานองค์กร 100.00 83.33 
4.1 โครงการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (ESS) 100.00 75.00* 
4.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดการเอกสาร 100.00 75.00* 
4.3 การจัดหาซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุม (e-Meeting) เพื่อใช้ในการจัดการประชุม 100.00 100.00 
4.4 โครงการ DGA Enterprise Platform  เริ่มด าเนินการในไตรมาส 4 
แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมต่อการให้บริการ 100.00 100.00 
5.1 โครงการพัฒนาระบบ Innovative Service Portal (ระยะที ่2) 100.00 100.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความพร้อมด้านทรัพยากรต่อการพัฒนาไปสู่ Smart Organization 
(Capability Building)  

100.00 100.00 

แผนงานที ่6 การยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัล 100.00 100.00 
6.1 โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล 100.00 100.00 
แผนงานที่ 7 การพัฒนาส านักงานไปสู่การเป็น Digital Workplace 100.00 100.00 
7.1 โครงการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ Security Testing Tools 100.00 100.00 
7.2 โครงการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ Performance Testing Tools/ Application 

Performance Management (APM) 
100.00 100.00 

7.3 โครงการจัดหาอุปกรณ์พกพา (Tablets และ Smartphones) ส าหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนา 100.00 100.00 
7.4 โครงการจัดหาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development 

Tools) 
100.00 100.00 

7.5 โครงการบ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงิน (Win speed) 100.00 100.00 
7.6 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบภายในส านักงาน 100.00 100.00 
7.7 โครงการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับส่งเสริมและสนับสนุนการท างานภายใน

ส านักงาน 
100.00 100.00 

7.8 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในส านักงาน 100.00 100.00 
7.9 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Access Control ส าหรับส านักงาน 100.00 100.00 
7.10 โครงการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง 100.00 100.00 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
* หมายเหตุ: ที่ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ในการประชุมครั้งที่ 

3/2562 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบการปรับแผนการด าเนินงาน 
 

6. การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Srategic Plan) ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติงาน
ทรัพยากรบุคคล (HR Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สพร. ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ด้านบุคคล (HR vision) กลยุทธ์หลัก (Strategic 
Focus) รวมทั้งพ้ืนฐานส าคัญ (HR Foundation) ตลอดจนรายละเอียดของกลยุทธ์ กรอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหลัก ผลลัพธ์ที่คาดหวังและตัวชี้วัด พร้อมทั้งก าหนดแผนงาน/โครงการที่จะต้องด าเนินการ โดยผ่านการ
พิจารณาและความเห็นชอบจากที่ประชุมฝ่ายบริหารและที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งที่ประชุม
มติเห็นชอบการรายงานผลดังกล่าว และไดน้ าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  
- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 
- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ซึ่งทั้ง 4 ครั้ง ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็น 

Smart People  ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารให้เป็น Smart Management และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
ให้เป็น Smart Workplace ดังนี้ 

(หน่วย: ร้อยละความส าเร็จของเป้าหมาย) 
โครงการ ไตรมาสที่ 4 

กลยุทธ์หลัก 1 : Smart Workplace  

โครงการที่ 1 : Employee Wellness Program 100.00 
โครงการที่ 2 : การจัดพ้ืนที่ส านักงานแบบ Flexible Space 100.00 

กลยุทธ์หลัก 2 : Smart Leaders  
โครงการที่ 3 : พัฒนาผู้น าให้เป็น Enterprise Leaders 100.00 
โครงการที่ 4 : ประเมินความเหมาะสมของบุคลากรในโครงสร้างใหม่ (People Fit)  100.00 

กลยุทธ์หลัก 3 : Smart Workforce  
โครงการที่ 5 : จัดท าโครงสร้างต าแหน่งและเส้นทางสายอาชีพ (DGA Career Path) 100.00 
โครงการที่ 6 : ทบทวนและเริ่มใช้ (Revisit & Repackage) DGA’s Core Values & Culture 100.00 
โครงการที่ 7 : ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี 100.00 

กลยุทธหลัก 4 : HR Foundation  
โครงการที่ 8 : การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สนับสนุน Agile Organization 100.00 
โครงการที่ 9 : ระบบ HRIS ระยะ 2 : Empleyee Self-Services (ESS)  75.00 

 
7. การพิจารณารายงานด้านการเงิน ได้มีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  
- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
ซึ่งทั้ง 4 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด  

 
8. การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก ได้มีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  
- ครั้งที่ 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  
- ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
- ครั้งที่ 4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  
ซึ่งทั้ง 4 ครั้ง ประกอบด้วย การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 รายงานผลตัวชี้วัดของส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
(หน่วย: ร้อยละความส าเร็จของเป้าหมาย) 

โครงการ ไตรมาสที่ 4 

1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ 

 

1.1 ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data Exchange: 
GDX) 

100.00 

1.2 ศูนย์กลางการเข้าถึงบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Portal: OSS) 100.00 
2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ  

2.1 บริการซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารภาครัฐ (Government Unified Communication: UC) 101.79 
3. โครงการ Government Data and Analytics Service Center  

3.1 ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 100.00 
3.2 ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Government Big Data and Analytics Center) 100.00 

4. โครงการ Digital Government Infrastructure Ecosystem  
4.1 การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 102.06 
4.2 การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) 138.11 
4.3 Government Secure Intranet/Infrastructure: GSI 100.00 

5. โครงการ Digital Government Transformation  
5.1 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: 

TDGA) 
229.77 

5.2 การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Policy 
Standards and Regulations) 

150.00 

6. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลภายใน สพร.  
6.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลภายใน สพร. 123.00 

 
(หน่วย: คะแนน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 

องค์ประกอบ 
จ านวน 

ตัวช้ีวัดหลัก 
ไตรมาสที่ 4 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งาน
ตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์
การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) (บังคับประเมิน)  

5 100.00 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based)  

2 100.00 

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ การปฏิบัติงานหลายพื้นท่ีหรือ
หลายหน่วยงาน (Area Based)   

(ไม่มี) (ไม่มี) 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการก ากับ
ดูแลกิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) 

4 100.00 

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential Based) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศ (บังคับประเมิน)   

1 100.00 

หมายเหตุ : การคิดค่าคะแนน ค านวณจาก “จ ำนวนตัวชี้วัดหลักที่ผ่ำนเป้ำหมำย  x 100” หารด้วย “จ ำนวนตัวชี้วัดหลักทั้งหมด” ในแต่ละ
องค์ประกอบ  

 
9. การรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ในภาพรวม สพร. ได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลฯ จ านวน 2 ครั้ง 
ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และรายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)  

ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย ค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และรายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)  
 
10. การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทั้งหมด 13 ครั้ง โดยมีการก าหนด
รอบการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนและทุกไตรมาสไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีงบประมาณ เพ่ือให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงทุกคนสามารถบริหารจัดการเวลาการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าเป็นหน้าที่
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (หน่วย : ระดับ) 
ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ประกอบกับได้มีการจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมอย่างชัดเจนเป็น
การล่วงหน้าเพ่ือให้คณะกรรมการได้มีข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน ส าหรับการพิจารณาตัดสินใจและมีการบันทึก
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้รับรองรายงานการประชุมในครั้งถัดไป สรุปผลการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้ 
- การประชุมคณะกรรมการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 13 ครั้ง  
- การประชุมที่จ านวนคณะกรรมการมาเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 จ านวน 12 ครั้ง  
- คิดเป็นร้อยละ 92.31 หรือเทียบเท่าระดับ 5 (เป้าหมาย: ร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้า

ประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนกรรมการ) 
 

11. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญ โดยภาพรวมส านักงานได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ 
www.dga.or.th และจัดพิมพ์เผยแพร่ในรายงานประจ าปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติ
ของคณะกรรมการองค์การมหาชน ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ ข้อมูลภารกิจ
หลักและแผนยุทธศาสตร์ รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร 
รายงานประจ าปี ข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ข้อมูลการประเมินองค์กร 
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน และมีข้อมูลที่ส าคัญ
ในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน เป็นต้น   

 
12. ด้านการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ได้มีกำรน ำเสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ในการ
ประชุมคณะกรรมการ สพร. ครัง้ที่ 4/2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินตนเอง
และแนวทางการประเมินตนเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ และ สพร. ได้จัดท าสรุปคะแนนและผลประเมินตนเอง 
พร้อมทั้งน าเสนอผลการประเมินตนเองและอภิปรายให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการ สพร. ครัง้ที่ 5/2562 
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามหลักการก ากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีกระบวนการในการประเมินฯ เป็นประจ าทุกปี ประกอบด้วย 2 
รูปแบบ คือ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ในหัวข้อประเมิน โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการ การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์ของ
กรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น และในส่วนของการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรนั้น ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 สพร. ได้จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและแนะน าองค์กรให้กับคณะกรรมการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลชุดใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของ สพร. และมีการเยี่ยมชมหน่วยงานอันจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการ
ก ากับดูแล และบริหารงานของคณะกรรมการชุดใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 1) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 8) การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 9) การรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน 

คุณชัชวาล ชิดชัยมงคล โทร. 02-612-6000 ต่อ 82001 
คุณนินนา เฉลิมช่วง โทร. 02-612-6000 ต่อ 82101 



80 
 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 2.) การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 4) การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
คุณชัชวาล ชิดชัยมงคล โทร 02-612-6000 ต่อ 82001 
คุณโชติพันธ์ ไชยสุวกุล โทร 02-612-6000 ต่อ 82301 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 3) การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

คุณสมหวัง สุนทรอุทัย โทร 02-612-6000 ต่อ 12001 
คุณธนกร ศรีค าดี โทร 02-612-6000 ต่อ 12101 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 5) การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 

คุณจุลพงศ์ ผลเงาะ โทร 02-612-6000 ต่อ 89001 
คุณปณิธาน เขินอ านวย โทร 02-612-6000 ต่อ 89101 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 6) การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คุณเรขา ศรีสมบูรณ์ โทร 02-612-6000 ต่อ 11001 
คุณปราณี ตรีวิมล โทร 02-612-6000 ต่อ 11101 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 7) การพิจารณารายงานด้านการเงิน 

คุณเรขา ศรีสมบูรณ์ โทร 02-612-6000 ต่อ 11001 
คุณสิทธิ์ศักดิ์ คูประเสริฐสิน โทร 02-612-6000 ต่อ 11301 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 10) การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 12) ด้านการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

คุณศุภวรรณ ธาราโภคากุล โทร 02-612-6000 ต่อ 10001 
คุณวรรณี สุทธิโรจน์อ าไพ โทร 02-612-6000 ต่อ 10301 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้อที่ 11) ด้านการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญ 

คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร โทร 02-612-6000 ต่อ 81001 
คุณพลเทพ  รัตนดิเรก โทร 02-612-6000 ต่อ 81301 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ระบบต้นแบบของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Platform) 

หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 
เนื่องด้วย ปัจจุบันเป็นยุคที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับช่วยในการพิจารณาตัดสินใจของ

ผู้บริหาร ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บ
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานและยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้หน่วยงานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนที่สามารถน าข้อมูลมาใช้ใน
การวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจได้  การแบ่งปันข้อมูลภาครัฐมีการให้บริการและเผยแพร่ผ่านเฉพาะช่องทางของ
ตนเองท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีข้ันตอนซับซ้อน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ นอกจากนั้น
ข้อมูลดังกล่าวยังมีรูปแบบการจัดเก็บและโครงสร้างข้อมูลที่แตกต่างกัน ท าให้มีความยากต่อการบูรณาการข้อมูล
ส าหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น สพร. จึงได้วางแผนการพัฒนาระบบต้นแบบของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics Platform) เพ่ือการพัฒนาและประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรมและใช้ประโยชน์ได้ในการ
น าเสนอและต่อยอดแนวคิดการด าเนินโครงการต่อไป  

2. เพื่อสร้างต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ในการรองรับการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนทราบ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อยอดนวัตกรรมบริการ  

3. เพ่ือสร้างต้นแบบการบูรณาการข้อมูลจากข้อมูลเปิดภาครัฐ ข้อมูลเปิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอ่ืน 
ๆ เช่น ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่สนใจ  

4. เพ่ือสร้างต้นแบบการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบายตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่จ าเป็นเร่งด่วนของประเทศ 
 
ผลที่คาดหวัง 

1. ได้ต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (The Analytical Prototype of the Prime 
Ministerial Intelligence Center: PMIC)  

2. ได้ต้นแบบการแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ในการรองรับ
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนทราบ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อยอดนวัตกรรมบริการ  

3. ได้ต้นแบบการบูรณาการข้อมูลจากข้อมูลเปิดภาครัฐ ข้อมูลเปิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอื่น ๆ เช่น
ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่สนใจ  

4. ได้ระบบต้นแบบที่เกิดการบูรณาการและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
รวมทั้งน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ  

5. สามารถส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้สามารถประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
วางแผนและพัฒนา และสร้างความคุ้มค่าให้กับงบประมาณท่ีถูกจัดสรรในการบริหารจัดการเก็บข้อมูลได้  

6. สามารถส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดยเฉพาะการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุน
การตัดสินใจในเชิงนโยบายตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่จ าเป็น
เร่งด่วนของประเทศ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ระบบต้นแบบของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Platform) 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
1. ต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมายและการเมือง 
2. ต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการภาครัฐ 
3. ต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคมนาคม 
4. ต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสวัสดิการแห่งรัฐ 
5. ต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

แผนการด าเนนิงาน 

รายละเอียด 
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 (รายเดือน) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนการด าเนินงาน             

2. วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้ (User-centric analysis)  
ออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบ
และ UX/UI ต่างๆ โดยใช้หลัก 
Design thinking 

            

3. พัฒนา Data Analytics 
Platform โดยใช้หลัก Agile 
Development 

            

4. ประสานส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลมา
ทดสอบ 

            

5. เปิดตัวต้นแบบบริการการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนภาพ 

            

 
3. เป้าหมาย : 

พิจารณาความส าเร็จจากการมีระบบต้นแบบของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Platform) 
และมีการน าร่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพในรูปแบบแผนภาพที่สรุปผลการวิเคราะห์แล้ว 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
4.4 ระบบต้นแบบการให้บริการ Government Data Service Portal ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 
100  

- ระบบต้นแบบของแพลตฟอรม์วิเคราะห์ข้อมลู (Data Analytics 
Platform)  

1 ระบบ 1 ระบบ  

- มีการน าร่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพในรูปแบบแผนภาพท่ีสรุปผล
การวิเคราะห์แล้ว 

10 
แผนภาพ 

10  
แผนภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ระบบต้นแบบของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Platform) 

4. ผลการด าเนินงาน :  
1. ด าเนินการพัฒนาระบบต้นแบบช่องทางส าหรับศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (The Analytical Prototype 

of the Prime Ministerial Intelligence Center Portal: PMIC) โดยออกแบบฟังก์ชันการท างานให้รองรับการ
ให้บริการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการน า เสนอในลักษณะแดชบอร์ด (Dashboard) โดยใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จ า เป็น เช่น
ระบบปฏิบัติการฐานข้อมูล ระบบต้นแบบรองรับการใช้งานทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและผู้บริหาร ส าหรับข้อมูลที่ใช้จะเป็น
ข้อมูลจากข้อมูลเปิดภาครัฐ ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งผู้ให้ข้อมูลจะต้องด า เนินการ
ปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งการแปลงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (Hashing) และการท าข้อมูลให้เป็นนิรนาม 
(Data Anonymization) ก่อนด าเนินการเปิดเผยข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ซ่ึงระบบดังกล่าวสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในเชิง
นโยบาย (Evidence-Based Policy) ส าหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาการท างานของ
ภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเป็นระบบที่สนับสนุนการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ตั้งแต่
การเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการข้อมูล รวมไปถึงการด า เนินการน าข้อมูลไปใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง 
รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งานเทคโนโลยี โดยการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Share Services) และ
เป็นการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์ความสะดวกหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการแบ่งปันข้อมูล 
และอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 
2. มีการน าร่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพในรูปแบบแผนภาพที่สรุปผลการวิเคราะห์แล้ว 10 ภาพ เช่น  

ด้านคมนาคม  
1. ภาพสถิติและปัจจัยการเกิดอุบัติ 
2. ภาพปริมาณการเดินทาง ปี 2560 
3. ภาพป้ายรถเมย์และเส้นทางการเดินรถ 

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. ภาพโครงการการลงทุนภาครัฐในแต่ละด้าน 
5. ภาพโครงการภารครัฐจ าแนกตามพ้ืนที่ 
6. ภาพการพูดถึงโครงการภาครัฐในสื่อสังคมออนไลน์ 
7. ภาพข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ Info.go.th 

ด้านกฎหมาย 
8. ภาพจ านวนสมาชิกวุฒิสภาจ าแนกตามอาชีพ 
9. ภาพผลการเลือกตั้งทั่วไป 
10. ภาพการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร 

ด้านอื่นๆ (รายละเอียดตามเว็บไซต์ 164.115.5.119/test/index.php ) 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ระบบต้นแบบของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Platform) 

 
 

 
 

 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
คุณพิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา โทร. 02-612-6000 ต่อ 87001 
คุณสมยศ อุทยาพนาลี  โทร. 02-612-6000 ต่อ 87104 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด     องค์ประกอบที่ 5 (Potential  Based) 
ตัวช้ีวัด 5.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 (Big Change) เรื่อง การส่งเสริมการน า Agile Methodology มาใช้กับการ
ด าเนินงานหลัก (Core Business) (People, Mindset, Skill, Process, Environment) 

หลักการและเหตุผล ความจ าเป็น  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล จึงได้มีการจัดท าโครงการเพ่ือให้

ส านักงานมีความพร้อมในทุกบริบท ทั้งด้านการปรับโครงสร้างองค์กร รูปแบบวิธีการท างาน กระบวนการ 
เครื่องมือ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการท างาน เพ่ือส่งเสริมการเป็นองค์กรดิจิทัลที่เกิดการปรับเปลี่ยนการ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว เกิดนวัตกรรมใหม่ในการท างาน รวมถึงการเพิ่มคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ส านักงานมีความพร้อมในทุกบริบท ทั้งด้านการปรับโครงสร้างองค์กร รูปแบบวิธีการท างาน 
กระบวนการ เครื่องมือ รวมถึงสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐที่
สามารถบูรณาการการใช้เทคโนลียีดิจัทัลในการพัฒนาองค์กร ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการท างาน ผลิตภัณฑ์
และบริการ รวมถึงสถานที่ท างาน 

 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยใช้ Agile Methodology และมีการท างานแบบ Agile 
2. การบริหารจัดการงานแบบรวดเร็ว คล่องตัว (Agile) โดยทีมงานขนาดไม่ใหญ่ มีบทบาทและส่วนร่วมใน

การตัดสินใจและท างานร่วมกันเป็นทีมตอบสนองผู้ใช้งาน (Customer Centric) ในกลุ่ม Agile Pilot   
3. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท างานดีขึ้น เป็นระบบ รวดเร็ว สอบกลับได้ ลดความซ้าซ้อน 
4. สภาพแวดล้อมการท างานเอ้ือต่อการเป็นองค์กรดิจิทัล 

 
แผนการด าเนนิการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย. 
62 

1. จัดฝึกอบรมเพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การท างานรูปแบบ Agile 

        
 

   

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนา 
mindset เพื่อสนับสนุนการท างานรูปแบบ 
Agile 

 
 

          

3. จัดท า People Fit ตามโครงสร้างองค์กร
ใหม่ท่ีสนับสนุนการท างานรูปแบบ Agile 

            

สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร (Potential Based) 
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
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ตัวช้ีวัด 5.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (Big Change) เรื่อง การส่งเสริมการน า Agile Methodology มาใช้กับการ
ด าเนินงานหลัก (Core Business) (People, Mindset, Skill, Process, Environment) 

4. คัดสรรกลุ่มเพื่อทดลองการท างานในรูปแบบ 
Agile โดยมี Agile Coach 

            

5. สร้างบรรยากาศในการท างานรปูแบบ Agile 
เช่น Scrum Room 

            

6. วัดผลการด าเนินงาน               
 

 
เป้าหมาย :  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ผ่าน 
5.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Big Change) 
   

- ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบคุลากร (ร้อยละ
ความส าเร็จตามแผน)  เรื่อง การสง่เสริมการน า Agile 
Methodology มาใช้กับการด าเนนิงานหลัก (Core Business) 
(People, Mindset, Skill, Process, Environment) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
123  

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

จากบทบาทและภารกิจของ สพร. ที่เปลี่ยนแปลงไปจากองค์กรเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้
ทันต่อยุคของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด สพร.จึงได้มีการออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ 
รวมทั้งการออกแบบกระบวนการหรือวิธีการท างานที่ต่างจากเดิม เพ่ือให้การด าเนินงานของ สพร.เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว และเชื่อมโยงกระบวนการท างานของแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักการท างาน
รูปแบบใหม่ หรือ น า Agile Methodology เข้ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน โดยเฉพาะการท างานในส่วนการ
ด าเนินงานหลัก (Core Business)   

เพ่ือให้ สพร. เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในทุกบริบท ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร รูปแบบวิธีการท างาน 
กระบวนการ เครื่องมือ รวมถึงสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กร และยังสามารถเป็นต้นแบบของหน่วยงาน
ภาครัฐที่สามารถบูรณาการการใช้เทคโนลียีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวคิดรูปแบบ Agile จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ โดยแทนที่ทีมจะวางเป้าหมายให้ใหญ่ๆ แล้วยังต้องใช้
ระยะเวลานาน รวมถึงการความพยายามท าให้ซอฟต์แวร์ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดในคราวเดียว ให้
เปลี่ยนเป็นการวางแผนและพัฒนาไปทีละนิด แบ่งขอบเขตงานให้เล็กลง แล้วค่อยๆ ประเมินไปทีละขั้นตอนว่า
ท าออกมาดีไหม ถูกทางหรือไม่ จะก้าวต่อไปอย่างไร เมื่อประเมินแล้วจึงค่อยไปต่อในระยะถัดๆ ไป การก าหนด
เป้าหมายให้มีระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไปนี้ เมื่อเจอปัญหาทีมสามารถที่จะได้แก้ไขได้ง่ายขึ้น ทีมได้รับทราบ
ข้อมูล และผลตอบรับจากผู้ใช้งานจริงอยู่เสมอ โดยทั้ งหมดนี้จะสามารถช่วยให้ทีมสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นด้วย 

ดังนั้น สพร. จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนความพร้อมข้างต้น ตามแนวคิดการ
ท างานในรูปแบบ Agile โดยได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Big Change) ดังนี้   
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ตัวช้ีวัด 5.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (Big Change) เรื่อง การส่งเสริมการน า Agile Methodology มาใช้กับการ
ด าเนินงานหลัก (Core Business) (People, Mindset, Skill, Process, Environment) 

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ และพัฒนา Mindset สนับสนุนการท างานรูปแบบ Agile เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนา Mindset เพ่ือสนับสนุนการท างานรูปแบบ Agile ผ่านหลักการคิด Design 
Thinking และสามารถน าเทคนิค/วิธีการไปประยุกต์ใช้กับการท างานเพ่ือการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การ
ท างานใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานการท างานและการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบการท างาน
แบบ Agile 

2 จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการท างานรูปแบบ Agile และทดลองกลุ่มน าร่อง เพ่ือเรียนรู้
หลักของการท างานและการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยรูปแบบ Agile และวิธีการท างานและการพัฒนาซอฟต์แวร์
รูปแบบ Agile ด้วยกระบวนการ Scrum /Kanban พร้อมทั้ง ทดลองใช้วิธีการท างานและการพัฒนาซอฟต์แวร์
รูปแบบ Agile ด้วยกระบวนการ Scrum /Kanban ในการปฏิบัติงานจริง 

3 จัดท า People Fit ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ที่สนับสนุนการท างานรูปแบบ Agile เพ่ือศึกษา
กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ในการประเมิน คัดเลือก โอนย้ายเจ้าหน้าที่จากโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ไปสู่
โครงสร้างองค์กรใหม่ วิเคราะห์ผลการประเมินรายบุคคล เมื่อเทียบกับต าแหน่งที่ร้องขอกับต าแหน่งทีเ่หมาะสม 
และจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตามสายงานและต าแหน่งงาน (Organizational Capability)  
สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการประเมินศักยภาพ เพ่ือความโปร่งใส
และยุติธรรม และจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับการเปลี่ยนผ่านและบริหารรอยต่อ (Transition Plan) ในการ
โอนย้ายเจ้าหน้าทีสู่่โครงสร้างองค์กรใหม่ให้ราบรื่น 

4 คัดสรรทีมเพ่ือทดลองการท างานในรูปแบบ Agile โดยมี Agile Coach เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยวิธีการท างานและการพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ Agile 

5 สร้างบรรยากาศในการท างานรูปแบบ Agile เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน และความคิด
สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6 วัดผลการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการท างานในรูปแบบ Agile สพร. จึงได้ท าการประเมินผลการ
ด าเนินการดังกล่าวทุกๆ 3 เดือน เพ่ือน าข้อมูลป้อนกลับน าไปใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาการท างานของ
องค์กรต่อไป โดยมีผลการด าเนินงานทั้งหมดตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้าใจและพัฒนา Mindset 
เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการ
ท างานรูปแบบ Agile 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีของ สพร. 
ได้รับการส่งเสรมิความเข้าใจ 
Mindset ที่ส่งเสริมการ
ท างานรูปแบบ Agile  
จ านวน 200 คน  

เจ้าหน้าท่ีของ สพร. ได้รับการส่งเสริมความ
เข้าใจ Mindset ที่ส่งเสริมการท างาน
รูปแบบ Agile  จ านวน 240 คน  

120% 

2. จัดฝึกอบรมเพื่อสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ท างานรูปแบบ Agile และ
ทดลองกลุ่มน าร่อง 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีทั้งหมดใน
โครงสร้างองค์กรใหม่กลุม่ 
Agile ไดร้ับองค์ความรู้ทั้งใน
รูปแบบการอบรมและ 
Knowledge Sharing 
จ านวน 120 คน 

เจ้าหน้าท่ีทั้งหมดในโครงสร้างองค์กรใหม่
กลุ่ม Agile ได้รับองค์ความรู้ทั้งในรูปแบบ
การอบรมและ Knowledge Sharing 
จ านวน 220 คน 

183% 
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ตัวช้ีวัด 5.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (Big Change) เรื่อง การส่งเสริมการน า Agile Methodology มาใช้กับการ
ด าเนินงานหลัก (Core Business) (People, Mindset, Skill, Process, Environment) 

3. ปรับโครงสร้างองค์กร
จัดท า People Fit ตาม
โครงสร้างองค์กรใหม่ที่
สนับสนุนการท างานรูปแบบ 
Agile 

รายงานผล People  Fit  
ของโครงสร้างองค์กรใหมม่า
แผนมีนาคม 

ด าเนินงาน People  Fit  ของโครงสร้าง
องค์กรใหม่เสร็จสิน้ตามแผน 

100% 

4. คัดสรรทีมเพื่อทดลองการ
ท างานในรูปแบบ Agile โดย
มี Agile Coach 

ทีมทดลองจ านวน 4 ทีม มี
ความก้าวหน้า 50 % คือ มี
น าการท างาน Agile ไปใช้
จริง ทีมเปิดใจและพยายาม
ด าเนินการท างานรูปแบบ 
Agile และมี Coach เข้ามา
ให้ค าแนะน าและสอนงาน
อย่างต่อเนื่อง  

ทีมทดลองจ านวน 6 ทีม มีความก้าวหน้าใน
การด าเนินงาน ดังนี ้
1. โครงการ Citizen Info ฝ่ายพฒันาดิจิทัล
โซลูชัน 2 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 50 % 
2. ฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทลั 
ความก้าวหน้าเฉลี่ย 87.5 % 
3. ส่วนงานพัฒนาองค์กร ฝ่ายบรหิารกลาง 
ความก้าวหน้าเฉลี่ย 50 % 
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความก้าวหน้าเฉลี่ย 50 %  
5. โครงการ โรงพยาบาลภมูิพล ฝา่ยพัฒนา
ดิจิทัลโซลูชัน 2 ความก้าวหน้าเฉลีย่ 83.3 % 
6. กลุ่มงานพัฒนาโครงการพเิศษ ฝ่ายที่
ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ ความก้าวหน้าเฉลี่ย 
50 % 

137% 

5. สร้างบรรยากาศในการ
ท างานรูปแบบ Agile  

- เปลี่ยนห้องประชุมเป็น
ห้อง Scrum 
- จัดเตรยีมอุปกรณ์ในแตล่ะ
ห้อง Scrum 
- สร้างบรรยากาศ Agile : 
Culture Wall 

ด าเนินการตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 100% 

6. วัดผลการด าเนินงาน  วัดผลงานด าเนินงานทุกๆ 3 
เดือน 

วัดผลงานด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 100% 

รวม 123% 
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