
 

 

หน�วยงานภาครัฐไว�วางใจ
นำระบบงานสำคัญมาไว�บน G-Cloud

454 
หน�วยงาน

หร�อคิดเป�น 1,046 ระบบ

และมีการนำเทคโนโลยี OpenStack Cloud 
มาใช�เพื่อเพิ่ม Capacity ในการให�บร�การ

 
 

DGA ให�บร�การกับหน�วยงานภาครัฐ
ที่ไม�มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
เป�นของตัวเอง

412 หน�วยงาน

 

จาก 268 หน�วยงาน และได�ยกระดับ
ระบบ G-Chat ให�เป�นเวอร�ชัน 2 

เพื่อรองรับข�าราชการ
ทั่วประเทศในอนาคต

ป�จจ�บัน มีผู�ใช�งาน 47,694 คน 

 

หน�วยงานภาครัฐใช�บร�การ MailGoThai 
เป�นช�องทางหลักในการสื่อสาร

395 หน�วยงาน 

หร�อ 195,639 คน

 

เป�นระบบที่หน�วยงานภาครัฐ
นำมาประยุกต�ใช�ในภารกิจ

ของหน�วยงานมากถึง

129 หน�วยงาน

ระบบ GIN Conference 

e-CMS Version 2.0 
on Cloud  

Government API

 

Government
Information

Infrastructure

หน�วยงานภาครัฐ
มีการเป�ดเผยชุดข�อมูล

ในลักษณะ High Value Datasets 
21 ชุดข�อมูล 

รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม

99ร�อยละ

หน�วยงาน/จ�ดติดตั้ง

ครอบคลุมจ�ดติดตั้งทั่วประเทศ

3,242

 

Single Sign-On  

สามารถเช�่อมโยงกันผ�านระบบ
การพิสูจน�ตัวตน (Authentication 
Service) ที่ผู�ใช�งานลงช�่อเข�าใช�งาน
ระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว 

ระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 38 ระบบ 
จาก 23 หน�วยงาน

การจัดฝ�กอบรมหลักสูตรของ 
สถาบัน TDGA ท่ีนำไปสู�การขับเคล่ือน
ให�เกิด Digital Transformation 
ของหน�วยงานภาครัฐ 
โดยดำเนินงาน ดังนี้
1. นำเสนอหลักสูตรแบบ Classroom 
 และ Digital Learning เพื่อพัฒนา
 บุคลากรภาครัฐตั้งแต�ระดับบร�หาร
 จนถึงระดับปฏิบัติการ 
 เพื่อเตร�ยมความพร�อมเข�าสู� 
 Digital Government
2. เพิ่มความร�วมมือกับหน�วยงาน
 สำคัญระดับนโยบายในลักษณะ 
 Partnership Model 

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

หน�วยงานภาครัฐ
โดยการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
ด�านข�อมูล (Government API) 

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน

สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) 33

ภารกิจของ DGA ที่ได้รับมอบหมายทั้งในลักษณะของข้อสั่งการ และการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ

ให้เกิดแนวทางการด�าเนินงานใหม่ๆ รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานโดยให้เป็นไปตาม  

ทิศทางของเทคโนโลยีระดับสากล ซ่ึงจุดมุ่งหมายการด�าเนินงานของ DGA ที่ส�าคัญ คือ มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่รวมถึงบริการ 

ภาครัฐที่สามารถเชื่อมต่อภาครัฐและภาคประชาชนเข้าด้วยกัน ทั้งในส่วนของภาครัฐ (G2G) ภาคประชาชน (G2C) และภาคธุรกิจ (G2B) 

โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานดังนี้ 

1. การสนับสนุนการดำาเนินงานให้แก่ภาครัฐ (G2G) 
 DGA ได้พัฒนาและให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการท�างานร่วมกัน

ของหน่วยงานภาครัฐบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลท่ีส�าคัญข้ามหน่วยงานได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ การด�าเนินงานในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 

แล้วยังเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกัน ดังนี้

1.1	 การพฒันาเครือข่ายสือ่สารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครฐั	(Government	Information	

Network:	GIN) คือ การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐในลักษณะ

บูรณาการเป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมต่อในระดับกรมจนถึงระดับกระทรวง 

รวมถึงหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งระบบ

งานภายในและการบริการประชาชน เพือ่ให้เกดิการเชือ่มโยงและรองรบัปรมิาณข้อมลู

ข่าวสารของรัฐ โดยมีการบริหารจดัการอย่างมมีาตรฐาน รวมท้ังเชือ่มโยงไปยงับรกิาร

กลางต่างๆ ให้เกดิการใช้งานเครือข่าย GIN อย่างเตม็ประสทิธภิาพและลดความซ�า้ซ้อน

ในเชงิงบประมาณของประเทศ 

 การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA ได้น�าเทคโนโลย ีSoftware Define Wan 

มาประยุกต์ใช้กับเครือข่าย เพื่อให้สามารถท�า Centralized Management ได้  

อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่าย มีการใช้เทคโนโลยี 

ที่หลากหลายและเปิดให้ผู้บริการรายใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาแข่งมากยิ่งขึ้น 

1.2	 การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ	(Government	Cloud:	G-Cloud)	 เป็นการให้บริการ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ในลักษณะคลาวด์คอมพิวต้ิง 

(Cloud Computing) ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น 

ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2011 และมาตรฐาน CSA STAR (Cloud Security 

Alliance - Security, Trust & Assurance Registry) มุง่เน้นการบริหารทรัพยากร 

อย่างคุม้ค่ามคีวามสะดวกในการเข้าถงึบรกิารได้เสมอืนอยู่ในหน่วยงานเอง และมกีาร

ใช้งานระหว่างกันได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดเชิงพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังบริการในแบบ Software 

as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) และ Infrastructure as a 

Service (IaaS) อีกทั้งยังช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย สะดวก คล่องตัว  

และสามารถมอบการให้บริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน ดังนั้น G-Cloud จึงเป็นโครงสร้าง 

พ้ืนฐานกลางภาครัฐท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณ 

ที่ผู้ใช้งานสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการในการท�างาน 

การด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA ได้มกีารลงทุนเทคโนโลย ีOpenStack 

และพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  

พร้อมทั้งยังพัฒนาฟังก์ชันเพื่อรองรบัข้อมลูในลกัษณะ Big Data อกีด้วย 

ผลการดำาเนินงาน
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จาก 268 หน�วยงาน และได�ยกระดับ
ระบบ G-Chat ให�เป�นเวอร�ชัน 2 
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Government
Information

Infrastructure

หน�วยงานภาครัฐ
มีการเป�ดเผยชุดข�อมูล

ในลักษณะ High Value Datasets 
21 ชุดข�อมูล 

รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม

99ร�อยละ

หน�วยงาน/จ�ดติดตั้ง

ครอบคลุมจ�ดติดตั้งทั่วประเทศ

3,242

 

Single Sign-On  

สามารถเช�่อมโยงกันผ�านระบบ
การพิสูจน�ตัวตน (Authentication 
Service) ที่ผู�ใช�งานลงช�่อเข�าใช�งาน
ระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว 

ระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 38 ระบบ 
จาก 23 หน�วยงาน

การจัดฝ�กอบรมหลักสูตรของ 
สถาบัน TDGA ท่ีนำไปสู�การขับเคล่ือน
ให�เกิด Digital Transformation 
ของหน�วยงานภาครัฐ 
โดยดำเนินงาน ดังนี้
1. นำเสนอหลักสูตรแบบ Classroom 
 และ Digital Learning เพื่อพัฒนา
 บุคลากรภาครัฐตั้งแต�ระดับบร�หาร
 จนถึงระดับปฏิบัติการ 
 เพื่อเตร�ยมความพร�อมเข�าสู� 
 Digital Government
2. เพิ่มความร�วมมือกับหน�วยงาน
 สำคัญระดับนโยบายในลักษณะ 
 Partnership Model 

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

หน�วยงานภาครัฐ
โดยการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
ด�านข�อมูล (Government API) 

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน
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73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน

รายงานประจำาปี 256134

1.3	 การให้บรกิารซอฟต์แวร์ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	(Government	Software	as	a	Service:	G-SaaS) การให้บรกิารในลกัษณะ 

Software as a Service ประกอบด้วย MailGoThai, e-Saraban, GIN Conference, G-Chat โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

หน�วยงานภาครัฐไว�วางใจ
นำระบบงานสำคัญมาไว�บน G-Cloud

454 
หน�วยงาน

หร�อคิดเป�น 1,046 ระบบ

และมีการนำเทคโนโลยี OpenStack Cloud 
มาใช�เพื่อเพิ่ม Capacity ในการให�บร�การ

 
 

DGA ให�บร�การกับหน�วยงานภาครัฐ
ที่ไม�มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
เป�นของตัวเอง

412 หน�วยงาน

 

จาก 268 หน�วยงาน และได�ยกระดับ
ระบบ G-Chat ให�เป�นเวอร�ชัน 2 

เพื่อรองรับข�าราชการ
ทั่วประเทศในอนาคต

ป�จจ�บัน มีผู�ใช�งาน 47,694 คน 

 

หน�วยงานภาครัฐใช�บร�การ MailGoThai 
เป�นช�องทางหลักในการสื่อสาร

395 หน�วยงาน 

หร�อ 195,639 คน

 

เป�นระบบที่หน�วยงานภาครัฐ
นำมาประยุกต�ใช�ในภารกิจ

ของหน�วยงานมากถึง

129 หน�วยงาน

ระบบ GIN Conference 

e-CMS Version 2.0 
on Cloud  

Government API

 

Government
Information

Infrastructure

หน�วยงานภาครัฐ
มีการเป�ดเผยชุดข�อมูล

ในลักษณะ High Value Datasets 
21 ชุดข�อมูล 

รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม

99ร�อยละ

หน�วยงาน/จ�ดติดตั้ง

ครอบคลุมจ�ดติดตั้งทั่วประเทศ

3,242

 

Single Sign-On  

สามารถเช�่อมโยงกันผ�านระบบ
การพิสูจน�ตัวตน (Authentication 
Service) ที่ผู�ใช�งานลงช�่อเข�าใช�งาน
ระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว 

ระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 38 ระบบ 
จาก 23 หน�วยงาน

การจัดฝ�กอบรมหลักสูตรของ 
สถาบัน TDGA ท่ีนำไปสู�การขับเคล่ือน
ให�เกิด Digital Transformation 
ของหน�วยงานภาครัฐ 
โดยดำเนินงาน ดังนี้
1. นำเสนอหลักสูตรแบบ Classroom 
 และ Digital Learning เพื่อพัฒนา
 บุคลากรภาครัฐตั้งแต�ระดับบร�หาร
 จนถึงระดับปฏิบัติการ 
 เพื่อเตร�ยมความพร�อมเข�าสู� 
 Digital Government
2. เพิ่มความร�วมมือกับหน�วยงาน
 สำคัญระดับนโยบายในลักษณะ 
 Partnership Model 

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

หน�วยงานภาครัฐ
โดยการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
ด�านข�อมูล (Government API) 

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน
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611หน�วยงาน

	 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Saraban) เป็นระบบท่ีสนับสนุนการรับส่งข้อมูล 

และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง  

พร้อมระบบปฏิบัติการต่อเน่ือง สามารถบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติ  

และช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการยกระดับ 

ให้ทนัสมยัและมปีระสทิธิภาพมากข้ึนเพือ่ความสะดวกและใช้งานง่าย ระบบ e-Saraban 

ให้บริการกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่มีระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ใช้ภายในหน่วยงาน 

ด�าเนนิการเชื่อมโยงงานสารบรรณระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ 

(Cross Platform Interconnection) ท�าให้สามารถแลกเปลีย่นข้อมลูกันได้อย่างรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพ ลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการตดิต่อสือ่สารระหว่างหน่วยงานได้ 

การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA ได้มีปรับปรุงระบบ e-Saraban  

ให้มีความยดืหยุน่สอดคล้องกบัโครงสร้างของหน่วยงานมากขึน้ พร้อมทัง้เพิม่ Feature 

ให้ครอบคลมุความต้องการในการท�างาน ซึง่จะน�าไปสูก่ารผลกัดนัให้เกดิการใช้บริการ

ในวงกว้างและเกิดผลทั้งในเชิงนโยบายและเชิงต้นทุนของภาครัฐ ตามนโยบายลดการ

ใช้กระดาษ (Less Paper)

	 ระบบการติดต่อสือ่สารแบบออนไลน์ส�าหรับหน่วยงานภาครฐั	(G-Chat) เป็นระบบแชต

(Chat) ส�าหรับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการพัฒนาระบบ G-Chat เป็นไปตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐน�าระบบ G-Chat  

และ MailGoThai ไปใช้เป็นเคร่ืองมอืในการตดิต่อสือ่สารภายในและระหว่างหน่วยงาน 

เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐมีช่องทางในการสื่อสารท่ีปลอดภัยระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง เกิดความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

และลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบน�าข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริตจนเกิด 

ความเสียหาย 

	 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ	(MailGoThai) เป็นระบบ

ที่เน้นเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของข้อมูลราชการ โดยมี 

ระบบกลางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 

แม้จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ซึ่ง MailGoThai ให้สิทธิเฉพาะข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี 

หน่วยงานภาครัฐใช้งานเท่านั้น การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA  

ได้เพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน โดยน�าร่องฟังก์ชันส�าคัญ เช่น e-Mail 

Delivery Service, 2-Factor Authentication, Digital Signature เป็นต้น และน�าระบบ 

MailGoThai Version 1-2 รวมเข้าเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือให้สะดวกและมีความ 

คล่องตัวในการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ
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สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) 35

	 ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ	(GIN	Conference) บริการผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บุคลากรของรัฐใช้ส�าหรับประชุมทางไกล การเรียน
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หน�วยงานภาครัฐไว�วางใจ
นำระบบงานสำคัญมาไว�บน G-Cloud

454 
หน�วยงาน

หร�อคิดเป�น 1,046 ระบบ

และมีการนำเทคโนโลยี OpenStack Cloud 
มาใช�เพื่อเพิ่ม Capacity ในการให�บร�การ

 
 

DGA ให�บร�การกับหน�วยงานภาครัฐ
ที่ไม�มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
เป�นของตัวเอง

412 หน�วยงาน

 

จาก 268 หน�วยงาน และได�ยกระดับ
ระบบ G-Chat ให�เป�นเวอร�ชัน 2 

เพื่อรองรับข�าราชการ
ทั่วประเทศในอนาคต

ป�จจ�บัน มีผู�ใช�งาน 47,694 คน 

 

หน�วยงานภาครัฐใช�บร�การ MailGoThai 
เป�นช�องทางหลักในการสื่อสาร

395 หน�วยงาน 

หร�อ 195,639 คน

 

เป�นระบบที่หน�วยงานภาครัฐ
นำมาประยุกต�ใช�ในภารกิจ

ของหน�วยงานมากถึง

129 หน�วยงาน

ระบบ GIN Conference 

e-CMS Version 2.0 
on Cloud  

Government API

 

Government
Information

Infrastructure

หน�วยงานภาครัฐ
มีการเป�ดเผยชุดข�อมูล

ในลักษณะ High Value Datasets 
21 ชุดข�อมูล 

รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม

99ร�อยละ

หน�วยงาน/จ�ดติดตั้ง

ครอบคลุมจ�ดติดตั้งทั่วประเทศ

3,242

 

Single Sign-On  

สามารถเช�่อมโยงกันผ�านระบบ
การพิสูจน�ตัวตน (Authentication 
Service) ที่ผู�ใช�งานลงช�่อเข�าใช�งาน
ระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว 

ระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 38 ระบบ 
จาก 23 หน�วยงาน

การจัดฝ�กอบรมหลักสูตรของ 
สถาบัน TDGA ท่ีนำไปสู�การขับเคล่ือน
ให�เกิด Digital Transformation 
ของหน�วยงานภาครัฐ 
โดยดำเนินงาน ดังนี้
1. นำเสนอหลักสูตรแบบ Classroom 
 และ Digital Learning เพื่อพัฒนา
 บุคลากรภาครัฐตั้งแต�ระดับบร�หาร
 จนถึงระดับปฏิบัติการ 
 เพื่อเตร�ยมความพร�อมเข�าสู� 
 Digital Government
2. เพิ่มความร�วมมือกับหน�วยงาน
 สำคัญระดับนโยบายในลักษณะ 
 Partnership Model 

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

หน�วยงานภาครัฐ
โดยการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
ด�านข�อมูล (Government API) 

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน
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รายงานประจำาปี 256136

	 ระบบ	Government	API ตามค�าสั่ง คสช.ที่ 21/2560 ข้อ 17 ซึ่งให้หน่วยงานภาครัฐ

ยกเลิกการขอเอกสารที่ทางราชการออกให้จากผู ้ยื่นค�าขอนั้น ปัจจุบัน DGA  

มีการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดังกล่าว โดยการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านข้อมูล (Government API) ขึ้น ได้แก่

 (1) API ส�าหรับเช่ือมโยงข้อมูลคนพกิารร่วมกบัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

 (2) API เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ร่วมกับกรมการปกครอง 

 (3) API เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 (4) API เชื่อมโยงข ้อมูล Rat ional Drug use RDU (RDU รู ้ เรื่องยา)  

 ของกระทรวงสาธารณสุขกับเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 

 แห่งประเทศไทย (UHosNet)

1.5	 โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ	(Government	Information	Infrastructure) 

 DGA สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับประชาชน  

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีบังคับใช ้

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 ภายใต้หลักการส�าคัญที่เป็นรากฐานของการเปิดเผยข้อมลู

ภาครฐัของประเทศไทย คือ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น โดย DGA ได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและมีชุดข้อมูลส�าคัญในลักษณะ High Value  

Datasets (ชุดข้อมลูทีม่คุีณค่าสงู และเป็นประโยชน์ท้ังในมมุผูใ้ห้ข้อมลูและมมุของผูน้�า

ข้อมูลไปใช้) ที่เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ data.go.th 21 ชุดข้อมูล รวมถึงข้อมูลเปิด 

ภาครฐัอกี 1,187 ชดุข้อมลู เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ (Startup) 

น�าข้อมูลไปใช้ต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐต่อไป เพื่อยกระดับ 

การให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น 

1.6		สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ	(Thailand	Digital	Government	Academy:	

TDGA) 

 ภายใต้การก�ากับดูแลของ DGA มีภารกิจส�าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ

งานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานการจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือ

กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การด�าเนินงานในปี 2561 สถาบัน TDGA ได้พัฒนา

หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ดังนี้

 1. พัฒนาหลักสูตรระบบสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning)  

 จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร Project Management หลักสูตร Digital  

 Literacy และหลักสูตร Data Visualization 

 2. จัดการอบรม การสัมมนา และงานเสวนาทางวิชาการ จ�านวน 45 หลักสูตร 
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เป�นของตัวเอง

412 หน�วยงาน

 

จาก 268 หน�วยงาน และได�ยกระดับ
ระบบ G-Chat ให�เป�นเวอร�ชัน 2 

เพื่อรองรับข�าราชการ
ทั่วประเทศในอนาคต

ป�จจ�บัน มีผู�ใช�งาน 47,694 คน 

 

หน�วยงานภาครัฐใช�บร�การ MailGoThai 
เป�นช�องทางหลักในการสื่อสาร
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Government
Information

Infrastructure

หน�วยงานภาครัฐ
มีการเป�ดเผยชุดข�อมูล

ในลักษณะ High Value Datasets 
21 ชุดข�อมูล 

รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม

99ร�อยละ

หน�วยงาน/จ�ดติดตั้ง

ครอบคลุมจ�ดติดตั้งทั่วประเทศ

3,242

 

Single Sign-On  

สามารถเช�่อมโยงกันผ�านระบบ
การพิสูจน�ตัวตน (Authentication 
Service) ที่ผู�ใช�งานลงช�่อเข�าใช�งาน
ระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว 

ระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 38 ระบบ 
จาก 23 หน�วยงาน

การจัดฝ�กอบรมหลักสูตรของ 
สถาบัน TDGA ท่ีนำไปสู�การขับเคล่ือน
ให�เกิด Digital Transformation 
ของหน�วยงานภาครัฐ 
โดยดำเนินงาน ดังนี้
1. นำเสนอหลักสูตรแบบ Classroom 
 และ Digital Learning เพื่อพัฒนา
 บุคลากรภาครัฐตั้งแต�ระดับบร�หาร
 จนถึงระดับปฏิบัติการ 
 เพื่อเตร�ยมความพร�อมเข�าสู� 
 Digital Government
2. เพิ่มความร�วมมือกับหน�วยงาน
 สำคัญระดับนโยบายในลักษณะ 
 Partnership Model 

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

หน�วยงานภาครัฐ
โดยการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
ด�านข�อมูล (Government API) 

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน
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การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นับได้ว่าเป็นปีท่ี 

ประสบความส�าเร็จอย่างสูง สถาบัน TDGA ได้รับความไว้วางใจ 

จากกลุ่มผู ้บริหาร ผู้อ�านวยการ นักวิชาการ และบุคลากรจาก 

หน่วยงานภาครัฐ มากถึง 7,637 คน ในการเข้าร่วมการอบรม 

ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของทางสถาบัน นอกจากผู้เข้ารับการอบรม 

จะได้รบัความรูแ้ละแนวปฏบัิติทีถ่กูต้องเหมาะสม ยงัได้ผลติแผนงาน

และโครงการที่สามารถน�าไปสู ่การขับเคลื่อนให้หน่วยงานเกิด  

Digital Transformation ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยน�าองค์ความรู ้

ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน และน�าไปสู่การ

ก�าหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู ่ 

การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในที่สุด

2. การสนับสนุนการดำาเนินงานให้แก่ภาคประชาชน (G2C) 
 DGA ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการภาครัฐ ภายใต้ชือ่ “ศูนย์กลางข้อมูลภาครฐัส�าหรบัประชาชน (GovChannel)” เพือ่ให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 GovChannel หรือ ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรบัประชาชน ถือเป็นนวตักรรมการบรกิารภาครฐัท่ีได้รบัรางวลับรกิารภาครัฐแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2559 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อเป็นศูนย์รวม

ข้อมูลและบริการดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น สามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

www.data.go.th 
ศูนย�กลางข�อมูลเป�ดภาครัฐ

www.info.go.th 
ศูนย�รวมข�อมูลเพื่อติดต�อราชการ

www.biz.govchannel.go.th 
ศูนย�กลางบร�การภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ

www.govspending.data.go.th 
ภาษีไปไหน

GAC (Government 
Application Center) 
ศูนย�กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ

Government Smart Kiosk
ตู�บร�การอเนกประสงค�ภาครัฐ

GNews 
แอปพลิเคชันแจ�งข�อมูลข�าวสาร
และบร�การภาครัฐ

ช�องทางการเข�าถึงข�อมูลและบร�การภาครัฐ
สำหรับประชาชน เช�่อมโยงภาครัฐให�ช�ว�ตคุณง�ายข�้น 

โดยผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส� 

3 ช�องทาง
ช�องทางที่ 1 ผ�านอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ทางเว็บไซต�
ช�องทางที่ 2 ผ�านอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนที่
ช�องทางที่ 3 ผ�านอุปกรณ�อื่นๆ ตามจ�ดให�บร�การ

www.egov.go.th 
เว็บไซต�บร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

จำนวนบุคลากรที่ผ�านการฝ�กอบรม
จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด�านดิจ�ทัลภาครัฐ 

(Thailand Digital Government Academy: TDGA)

ผู�บร�หารระดับต�น
1,466

ผู�บร�หารระดับสูง
541

เจ�าหน�าที่
5,630

รวม
7,637



รายงานประจำาปี 256138

1.	 ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ชื่อ “ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน”  

(www.govchannel.go.th) เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ 

ส�าหรับประชาชน ซึ่งมีบริการภาครัฐส�าคัญ ดังนี้ 

 

• เวบ็ไซต์กลางบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ (www.egov.go.th) เป็นเวบ็ไซต์ทีเ่ปิด

โอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา e-Service ภาครัฐ เช่น สวัสดิการภาครัฐ 

สาธารณูปโภค หนังสือเดินทางและการเดินทาง การคมนาคมและขนส่ง ผู้พิการ 

ประกันสังคม การบริการสาธารณะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

 

• ศนูย์รวมข้อมลูเพือ่ตดิต่อราชการ	(Info.go.th) เป็นเวบ็ไซต์ 

ท่ีประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลบริการภาครัฐ  

ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ถูกก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ 

อ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 โดยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ

เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การติดต่อราชการมีความโปร่งใส 

ชัดเจน ถูกต้อง 

 ซึง่ข้อมลูดงักล่าวจะปรากฏอยูบ่นหน้าเวบ็ไซต์ ให้ประชาชน 

สามารถเลือกหัวข้อและดูรายการที่เกี่ยวข้องได้ท้ังหมด 

ท�าให้ประชาชนเกดิความคล่องตวัในการตดิต่อกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีข้อมูลที่ถูกต้องในการ

ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากน้ีประชาชนที่ท�าการ

ยื่นค�าร้องไปท่ีหน่วยงานภาครัฐยังสามารถตรวจสอบ

รายการหนังสือล่าช้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถ 

ตรวจสอบสถานะของค�าร้องได้ด้วย 

ป�จจ�บันมีคู�มือที่พร�อมให�บร�การ
ประชาชนแล�ว

694,669คู�มือ 

มีประชาชนเข�าใช�บร�การ

269,277ครั้ง
ป�จจ�บันมีคู�มือที่พร�อมให�บร�การ

ประชาชนแล�ว

694,669คู�มือ 

มีประชาชนเข�าใช�บร�การ

269,277ครั้ง

สิ่งสำคัญที่ประชาชนจะได�รับจากข�อมูลภายใต�เว็บไซต�

หลักเกณฑ�ว�ธ�การ 
เง�่อนไข (ถ�ามี) 
ในการยื่นคำขอ

และการพิจารณา
อนุญาตของทาง

ราชการ

ช�องทาง
การให�บร�การ

ขั้นตอน ระยะเวลา 
และส�วนงาน
ที่รับผิดชอบ

ค�าธรรมเนียม ช�องทาง
การร�องเร�ยน

แบบฟอร�ม ตัวอย�าง 
และคู�มือการ

กรอกเอกสาร

รายการเอกสาร
และหลักฐานประกอบ

มีหน�วยงานที่นำข�อมูล
การให�บร�การของ
หน�วยงานมาวางไว�
บนระบบแล�วถึง
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• ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)	 เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการชุดข้อมูล 

ของหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการใช้งาน 

นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่รองรับการใช้งาน 

ตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทีพ่ร้อมน�าไปสูก่ารใช้งาน ซึง่เป้าหมาย 

ในการเผยแพร่ชดุข้อมลูดังกล่าวกเ็พ่ือให้ประชาชนหรือผูท้ีส่นใจสามารถน�าข้อมลู

ดังกล่าวไปต่อยอดในเชิงนวัตกรรมหรือธุรกิจได้ 

• ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (apps.go.th)	เป็นเว็บไซต์

ท่ี เ ก็บรวบรวมแอปพลิเคชันของหน ่วยงานภาครัฐ  

ที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

ที่สนใจไปใช้งานต่อได้ ทั้งในรูปแบบ iOS และ Android 

และสามารถเลือกหมวดหมู่ตามท่ีสนใจ เช่น หมวดหมู ่

ด้านความมัน่คงและกฎหมาย หมวดหมูด้่านการจดัหางาน

และการจ้างงาน และหมวดหมูด้่านการเงนิ ภาษ ีและธรุกจิ 

เป็นต้น 

หมวดหมู�ด�านสังคมและสวัสดิการ

มีประชาชนและผู�สนใจเข�าใช�บร�การ

ป�จจ�บันมีชุดข�อมูลเป�ดภาครัฐจำนวน

1,187ชุดข�อมูล

161,257ครั้ง

มีจำนวนแอปพลิเคชันที่ให�ประชาชน
สามารถดาวน�โหลดได�จำนวน 293 แอปพลิเคชัน

โดยมีประชาชนและผู�สนใจ
เข�าใช�บร�การแล�ว 43,833 ครั้ง

ป�จจ�บันข�อมูลบนเว็บไซต� apps.go.th

• ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ	(Thailand	Government	Spending)	 หรือ 

ที่เรียกว่า	 ภาษีไปไหน	 ให้บริการผ่านเว็บไซต์ govspending.data.go.th และ 

แอปพลิเคชนั “ภาษีไปไหน” เป็นการน�าเสนอข้อมลูการใช้จ่ายภาครัฐในส่วนของ

งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสามารถค้นหาจากรายชือ่หน่วยงาน หรอื

ชื่อโครงการ ปัจจุบัน DGA ได้ร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง ส�านักงบประมาณ 

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลงั ส�านกังานเศรษฐกจิ

การคลัง กรมศลุกากร กรมสรรพสามติ และกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในการพัฒนาต่อยอดไปสูร่ะบบ “ภาษมีาจากไหน” พร้อมรายงานต่อคณะรฐัมนตรี

และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติต่อไป 

หมวดหมู�ด�านสังคม
และสวัสดิการ

 ชุดข�อมูล 
    166

หมวดหมู�
ด�านเศรษฐกิจ การเง�น 
และอุตสาหกรรม  ชุดข�อมูล 

    126

ชุดข�อมูล

หมวดหมู�ด�านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม

9,956,251โครงการ

การใช�จ�ายงบประมาณ
ผ�านโครงการจัดซ�้อจัดจ�างต�างๆ

46,969ครั้ง

มีประชาชนเข�าใช�บร�การ
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2.	 ช่องทางผ่านอปุกรณ์สือ่สารแบบเคลือ่นที ่ภายใต้ช่ือศูนย์กลางแอปพลเิคชนัภาครฐั (Government Application Center: GAC) เพือ่อ�านวย

ความสะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมทุกบริการ 

เพือ่ประชาชน เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถงึแอปพลเิคชนัภาครฐั และช่วยให้การค้นหาได้ง่ายขึน้ และถอืเป็นการ

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น 

แอปพลิเคชัน GAC มีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ 13 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา เพื่อให้ง่าย 

ต่อการค้นหา

ป�จจ�บันระบบ GNews
มีหน�วยงานภาครัฐ มากกว�า

หน�วยงาน   160
ให�บร�การข�าวสาร

ผ�านระบบแจ�งข�อมูลข�าวสารภาครัฐ

•	 ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	 (GNews) เป็นช่องทางให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งจะน�าไปสู่

ความเข้าใจที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ ถือเป็นช่องทางหนึ่งท่ีช่วยลดข่าวลือหรือข่าวโคมลอยจากโซเชียลมีเดียที่น�า 

ความวิตกกังวลมาสู่ประชาชน 

ยิ่งใช�งาน ยิ่งสนับสนุน
ให�หน�วยงานภาครัฐมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

ในรูปแบบโมบาย
แอปพลิเคชัน

ง�ายต�อการเข�าถึง 
เพียงเป�ดการเช�่อมต�อ

WiFi, 4G ก็สามารถเข�าถึงได�
จากทุกที่ ทุกเวลา

ตัดป�ญหาเร�่อง
การค�นหาแอปพลิเคชัน

ภาครัฐ จาก App Store 
หร�อ Google Play ไม�พบ

แบ�งหมวดหมู�
แอปพลิเคชันภาครัฐ

เป�นจำนวน 13 หมวดหมู� 
เพื่อง�ายต�อการเลือกค�นหา

รวบรวม 
“แอปพลิเคชันภาครัฐ”
ที่ครอบคลุมทุกบร�การ

เพื่อประชาชน

ทำไม GAC จ�งตอบโจทย�ประชาชน
ได�ดีกว�าการเข�าถึงแอปพลิเคชันภาครัฐในรูปแบบเดิม

17,452 ครั้ง

มีจำนวนแอปพลิเคชัน
ให�ดาวน�โหลดมากถึง จากหน�วยงานภาครัฐทั่วประเทศ293 แอปพลิเคชัน มีประชาชนเข�าใช�บร�การ
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3.	 ช่องทางผ่านอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เป็นช่องทางส�าหรับประชาชนท่ีไม่มี 

เครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ประชาชนสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนท่ีมีชิปการ์ดก็สามารถเข้าถึงบริการตรวจสอบสิทธิ ์ 

ตรวจสอบข้อมูล การติดตามผลได้ทันที โดยมีระบบให้บริการทั้งสิ้น 9 บริการ ดังนี้ 

ปัจจุบันตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐได้ติดต้ังให้บริการแก่ประชาชนตามจุดต่างๆ ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และมีจุดติดตั้งใหม่ในปี 2561  

เพิ่มขึ้น 21 จุดติดตั้ง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในการใช้บริการถึง 380,625 ครั้ง 

 Big C จังหวัดตรัง

Big C จังหวัดน�าน

Big C จังหวัดปราจ�นบุร�

จ�ดติดตั้งเดิม

จ�ดติดตั้งใหม�ป� 2561
โรงพยาบาลบ�านหมีี่

โรงพยาบาล
พระนารายณ�มหาราช

Big C จังหวัดยโสธร

Big C จังหวัดระนอง

Big C จังหวัดสตูล

Big C บางพลี

Big C จังหวัดอ�างทอง

Big C ราชดำร�

โรงพยาบาลสิงห�บุร�

โรงพยาบาลอินทร�บุร�

โรงพยาบาลนครนายก

โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลเสนา

โรงพยาบาลพิจ�ตร

โรงพยาบาล
พระพุทธบาท

โรงพยาบาล
หนองบัวลำภู

สถานีขนส�งผู�โดยสาร
จังหวัดบึงกาฬ

โรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร

1. กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย� G-Point: Central World 
  (ศูนย�การค�าเซ็นทรัลเว�ล�ด)
 • โรงพยาบาลราชว�ถี 
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล 
  (องค�การมหาชน)
 • ศูนย� G-Point: Thanya Park 
  (ศูนย�การค�าธัญญาพาร�ค)
 • โรงพยาบาลรามาธ�บดี
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลวช�ระ
 • ศูนย�ดิจ�ทัลชุมชน กระทรวงดิจ�ทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  อาคารศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
  แจ�งวัฒนะอาคาร B
 • อาคารอับดุลราฮิม 
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข�าราชการ

2. จังหวัดนครปฐม
 • ศูนย� G-Point: Central Salaya 
  (ศูนย�การค�าเซ็นทรัลศาลายา)

3. จังหวัดนนทบุร�
 • Government Center 
  (ศูนย�การค�าเซ็นทรัลเวสต�เกต)
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
  สาธารณสุข

4. จังหวัดมหาสารคาม
 • Big C มหาสารคาม

5. จังหวัดกาญจนบุร�
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 • โรงพยาบาลมะการักษ� 

6. จังหวัดราชบุร�
 • โรงพยาบาลราชบุร�
 • โรงพยาบาลบ�านโป�ง
 • โรงพยาบาลโพธาราม
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

7. จังหวัดสมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล�า

8. จังหวัดสระบุร�
 • เทศบาลสระบุร�

9. จังหวัดสุพรรณบุร�
 • โรงพยาบาลเจ�าพระยายมราช
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
  องค�ที่ 17 

10. จังหวัดเช�ยงใหม�
 • สำนักงานประกันสังคม
  จังหวัดเช�ยงใหม� สาขาฝาง

11. จังหวัดนครศร�ธรรมราช
 • เทศบาลเมืองทุ�งสง

12. จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร�เฉลิมพระเกียรติ

13. จังหวัดประจวบคีร�ขันธ� 
 • โรงพยาบาลประจวบคีร�ขันธ�
 • โรงพยาบาลหัวหิน 

ระบบข�อมูลทะเบียนราษฎร�
(ข�อมูลบุคคล) ของกรมการปกครอง

ข�อมูลบัญช�สินเช�่อ
ในเครดิตบูโรแบบสรุป 
ของบร�ษัทข�อมูลเครดิตแห�งชาติ

ระบบตรวจสอบเง�นสะสม 
(กรณีชราภาพ) 
ของสำนักงานประกันสังคม

ระบบตรวจสอบสิทธ�
การรับเบี้ยคนพิการ
ของสำนักงานส�งเสร�ม
การปกครองส�วนท�องถิ่น

ระบบข�อมูลสิทธ�ประกันสุขภาพ
ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ

ระบบข�อมูลการตรวจสุขภาพ
บุคคลในโรงพยาบาล
ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบตรวจสอบ
รายการนัดหมาย

ระบบตรวจสอบสิทธ�
การรักษาพยาบาล

ระบบตรวจสอบข�อมูล
ค�าดัชนีมวลกาย (BMI)
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3. การสนับสนุนการดำาเนินงานให้แก่ภาคธุรกิจ (G2B) 
 ปัจจุบันภาคธุรกิจมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การขอเร่ิมต้นประกอบ 

ธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐหลายเรื่อง DGA จึงได้พัฒนาศูนย์บริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ  

(biz.govchannel.go.th) ซ่ึงเป็นความร่วมมอืระหว่างส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ กรมพัฒนาธรุกจิการค้า ส�านกังาน

ประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสรรพากร และ DGA เพื่อเป็นช่องทางในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ 

ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ สามารถหาข้อมูลธุรกิจตามประเด็นของธนาคารโลก Ease of Doing Business ทั้ง 10 ด้าน ตั้งแต่

เริ่มต้นจนปิดกิจการ การให้บริการดังกล่าวถือเป็นการพลิกโฉมงานบริการภาคธุรกิจในยุค 4.0 ให้สามารถติดต่อราชการได้แบบ

เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว และส่งข้อมูลหรือเอกสารประกอบเพียงชุดเดียวในรูปแบบดิจิทัล ท�าให้การเร่ิมต้นธุรกิจง่ายข้ึน  

ถือเป็นบริการภาครัฐที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถด�าเนินการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

ป�จจ�บันเว็บไซต� 
ได�ให�บร�การข�อมูลด�านธุรกิจตามกรอบของธนาคารโลก จำนวน 34 บร�การ
และมีการเข�าใช�บร�การแล�วถึง 46,899 ครั้ง โดยมีระบบบร�การ ได�แก�
การขอข�้นทะเบียนนายจ�างและลูกจ�าง การขอบร�การติดตั้งไฟฟ�าของการไฟฟ�านครหลวงและการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

การขอบร�การติดตั้งน�ำประปาของการประปานครหลวง

และการประปาส�วนภูมิภาค

และการขอบร�การติดต้ังโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ต

ของบร�ษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

การขอหนังสือรับรองการแจ�งจัดต้ังสถานท่ี 

จำหน�ายหร�อสะสมอาหาร ขอใบอนุญาตขายสุรา 

ขอใบอนุญาตขายยาสูบ เป�นต�น

biz.govchannel.go.th 
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4. การเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นดิจิทัล (Government Transformation) 
 นอกจาก DGA จะมีการด�าเนินงานที่มุ่งสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ (G2G) การสนับสนุนบริการส�าหรับประชาชน (G2C) และการ

สนับสนุนการด�าเนินงานของภาคธุรกิจ (G2B) DGA ยังมุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ด้วยการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ประจ�าปี 2561  

ผลการส�ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี 2561 และกรอบการก�ากับดูแลข้อมูล  

(Data Governance Framework) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดส�าหรับ 

การน�าไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

บทบาทและความ
รับผิดชอบในการ
กำกับดูแลข�อมูล

สภาพแวดล�อม
ของการกำกับ
ดูแลข�อมูล

กฎเกณฑ�หร�อนโยบาย
ที่เกี่ยวข�องกับการ

ดำเนินงานกำกับข�อมูล

การวัดการดำเนินการ
และความสำเร็จ

ของการกำกับดูแล

กระบวนการกำกับ
ดูแลข�อมูล

บทบาทและความ
รับผิดชอบในการ
กำกับดูแลข�อมูล

สภาพแวดล�อม
ของการกำกับ
ดูแลข�อมูล

กฎเกณฑ�หร�อนโยบาย
ที่เกี่ยวข�องกับการ

ดำเนินงานกำกับข�อมูล

การวัดการดำเนินการ
และความสำเร็จ

ของการกำกับดูแล

กระบวนการกำกับ
ดูแลข�อมูล

 การด�าเนนิงานทีส่�าคัญอกีประการหน่ึง คือ การพฒันาศนูย์นวตักรรมบรกิารรฐับาลดจิทิลั (Digital Government Innovation Center) 

โดยได้พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ด้านบริการ 

ด้านสาธารณสุข และได้จัดให้มีการสัมมนาโครงการน�าเทคโนโลยี Blockchain ประยุกต์ใช้เพ่ือการบูรณาการงานบริการภาครัฐ 

ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และพัฒนาระบบต้นแบบการให้บริการ Government Data Service Portal ในการ 

ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง เช่น การน�าระบบ

ต้นแบบบริการ Data Visualization มาให้บริการภาครัฐ และเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบและน�าข้อมูลไปใช้ต่อได้ 
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ข้อมลูจัดเป็นสนิทรพัย์ทีมี่ความส�าคัญและเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของหน่วยงาน แต่สถานการณ์ด้านการจดัเกบ็และบรหิาร

ข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐยังมีอุปสรรคในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ของข้อมลู และด้านคณุภาพของข้อมลู ดงันัน้การบรูณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐัให้เกดิประสทิธภิาพและเกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม

และมีธรรมาภิบาล จึงจ�าเป็นต้องมีกรอบการก�ากับดูแลข้อมูล เพื่อก�าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

บริหารจัดการข้อมูล ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการก�ากับดูแลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านข้อมูล 

บทบาทและความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลข้อมูล กระบวนการก�ากับดูแลข้อมูล และการวัดการด�าเนินการและความส�าเร็จของการก�ากับ

ดแูลข้อมลูอนัจะน�ามาซึง่การน�าข้อมลูของหน่วยงานภาครัฐไปใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั มัน่คงปลอดภัย รกัษาความเป็นส่วนบคุคล 

และสามารถเชือ่มโยงกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ และเพ่ือให้การด�าเนนิงานด้านการก�ากับดแูลข้อมลู (Data Governance) ในหน่วยงานภาครฐั

เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด จึงมีการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานไว้เพื่อเป็นแนวทางหลัก ดังนี้

ทีมบริกรขอมูลคณะกรรมการกำกับดูแลขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียกับขอมูล

จัดตั้งคณะทำงาน

จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลขอมูล

      จัดตั้งคณะทำงานใหสอดคลองกับหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละตำแหนงตามที่ได
กำหนดไวในกรอบการกำกับดูแลขอมูล ซึ่ง
สามารถดูความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
บุคลากร (บางหนวยงานอาจมีบุคลากรหรือ
ทีมเสมือน (Virtual Team) ที ่ทำหนาที ่ใน
ปจจุบัน) 

      อยางไรก็ตามการกำหนดบทบาทหนาท่ีท่ี
ชัดเจนจะสงผลตอการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดตอหนวยงาน

CIO CDO

CEO

CSO

จัดตั้งทีมบริกรขอมูล (Data Steward Team)

Business Technical Quality Others

Lead

Data Creators
/Data Users

Data Management
(Team)

Data Owners

ขอมูล

เช่ือมโยง แลกเปล่ียน

DATA

การวางแผน

การปฏิบัติ

การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน

การปรับปรุงการกำกับดูแล

กระบวนการการกำกับดูแลขอมูล

บทบาทของผูบริหารระดับสูง

สื่อสารถึงความสำคัญของการกำกับดูแลขอมูล ขอบเขต

นโยบาย และเปาประสงคของการกำกับดูแลขอมูล

สนับสนุน สงเสริม จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการ
ดำเนินงาน 

ทบทวนการกำกับดูแลขอมูลในหนวยงานและสงเสริม

ใหเกิดการกำกับดูแลขอมูลอยูสม่ำเสมอ

ผูที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันใหเกิดการกำกับดูแลขอมูล ตองมีความมุงมั่น
ในการผลักดันใหเกิดการกำกับดูแลขอมูล โดยผูบริหารควรมีบทบาท ดังตอไปนี้

กรอบการกำากับดูแลข้อมูล  
(Data Governance Framework) 
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กำหนดกระบวนการ
กำกับดูแลขอมูล
กำหนดกระบวนการกำกับดูแลขอมูล (Data Governance 
Process) ตามที่ไดกำหนดไวในกรอบการกำกับดูแลขอมูล 
โดยพิจารณาถึงการเลือกขอมูลเพื่อดำเนินการกำกับดูแล
การระบุเปาหมาย การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ 
รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากร โดยกระบวนการ
กำกับดูแลขอมูลเริ่มตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ 
การตรวจสอบ วัดผลและรายงานไปจนถึง
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ควบคุม

กำหนดนโยบาย

คณะกรรมการ ฯ
CIO CDO

CEO

CSO

รางนโยบาย

ทีมบริกรขอมูล
Business Technical Quality Others

Lead

ตรวจสอบ

ทีมบริกรขอมูล
Business Technical Quality Others

Lead
รายงานผล

ปรับปรุง

คณะกรรมการ ฯ
CIO CDO

CEO

CSO
Data Owners Data Management

(Team)
Data Creators
/Data Users

DATA

Structured data

Semi-structured data

Unstructured data

กำหนดสิทธิ
ดำเนินงาน

ดำเนินงาน

1 2

3
4รายงานผลการ

ตรวจสอบ

ทีมบริกรขอมูล
Business Technical Quality Others

Lead

5

6

Law/Regulation
/Standard

เทียบเคียง

มาตรฐานการจัดชั้นความลับ
ของขอมูล

ชุดขอมูลเปดแหงชาติ

มาตรฐาน

Open Data Handbook

แนวปฏิบัติในการปกปองขอมูล
ที่ระบุตัวบุคคลได

แนวปฏิบัติในการออกแบบความ
คิดเชิงนวัตกรรมดานขอมูล

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
กำกับดูแลขอมูล

แนวปฏิบัติ

กำหนดนโยบายมาตรฐาน
แนวปฏิบัติ

นโยบายขอมูล

นโยบายดานความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูล

นโยบายการเปดเผยขอมูล

นโยบายดานคุณภาพของขอมูล

นโยบายการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงขอมูล

นโยบาย

ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐที่สนใจสามารถดาวนโหลดเอกสารแนวทางการกำกับดูแลขอมูล
ไดจากเว็บไซต www.dga.or.th ซึ่งไดเผยแพรไวอยางเปนทางการเรียบรอยแลว

การปฏิบัติงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลขอมูล

โครงสรางการ
กำกับดูแล

กระบวนการ
กำกับดูแล

นโยบายขอมูล
และการตรวจสอบ

การประเมินคุณภาพ
ขอมูลและความมั่นคง

ปลอดภัย

การวัดความคุมทุน
และการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง

? ? ? ? ?
? ? ?

? ?
?
?

6

None  0
Initial  1

Managed  2
Standardized  3

Advanced  4
Optimized  5

ระดับ

เช็ค ?
ความพรอม

ประเมิน ?
คุณภาพของขอมูล

6
องคประกอบ

ครบถวน
(Completeness)

ความตองกัน
(Consistency)

ความเปนปจจุบัน
(Timeliness)

ตรงตามความ
ตองการของผูใช

(Relevancy)

ความพรอมใช
(Availability)

ความถูกตอง
(Accuracy)

ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล

ดำเนินการตามนโยบาย กฎเกณฑของขอมูล

สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน

สรางการรับรูภายในหนวยงาน

บริหารจัดการขอมูล
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รายงานผลสำารวจระดับความพร้อม
ก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลของประเทศไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

DGA ตระหนกัถงึความจ�าเป็นของการขบัเคลือ่นแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัและต้องทราบสถานะและปัญหาอปุสรรคต่างๆ ในการด�าเนนิการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงระดับความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของแต่ละหน่วยงาน  

จงึได้จดัท�าโครงการส�ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจทิลัของหน่วยงานภาครฐัขึน้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทกุปี 

โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจจะสามารถสะท้อนถึงปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการขับเคลื่อน

รฐับาลดจิทิลั อนัจะเป็นข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ในการจดัท�านโยบายและการจดัสรรงบประมาณด้านการพฒันารฐับาลดจิทิลั รวมถงึเป็นแหล่งข้อมลู

ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้น�าไปประกอบการจัดท�าแผนและติดตามงานด้านนโยบาย

อย่างเหมาะสมต่อไป

การส�ารวจระดบัความพร้อมการพฒันารัฐบาลดิจทิลัของหน่วยงานภาครฐั ประจ�าปี พ.ศ. 2561 เป็นการส�ารวจต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 4 นอกจากจะเป็น 

การต่อยอดการพัฒนากรอบการประเมินและแบบส�ารวจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหน่วยงานระดับกรมและระดับภูมิภาคแล้ว ยังมุ่งเน้น 

การส�ารวจในมิตขิอง Open and Connected Government ทีพ่จิารณาถงึการบรูณาการข้อมลูและการเชือ่มโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน

ภาครฐัในทกุระดบั และการเป็นรฐับาลแบบเปิดทีส่่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน อกีทัง้ยงัมกีารปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัการประเมนิ

และการจัดอนัดบัด้านรฐับาลดจิทัิลในระดบัสากล เพือ่ให้ทศิทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทยสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลของหน�วยงานภาครัฐทั้งหน�วยงานระดับกรม
และระดับจังหวัด

เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาแบบสอบถามผ�านระบบออนไลน�สำหรับ 
ใช�ในการประเมินความพร�อมการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลของหน�วยงานภาครัฐ
ให�สอดคล�องกับกรอบการสำรวจเกณฑ�การประเมินระดับความพร�อมของรัฐบาลดิจ�ทัล
ในป� 2561

เพื่อว�เคราะห�ข�อมูลให�ทราบถึงป�จจัยที่ใช�ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจ�ทัล

เพื่อเผยแพร�ข�อมูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล เพื่อให�หน�วยงานภาครัฐ 
หร�อภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง นำไปใช�ประโยชน�ในการวางแผน จัดทำนโยบาย วางมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจ�ทัล
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การพัฒนาแบบสำารวจที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปี 2561 

การพัฒนาแบบส�ารวจที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ได้มีการ 

ศึกษาและทบทวนกรอบการประเมินฯ ที่ใช้ในปี 2560 ร่วมกับการทบทวนแผนนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับทีส่บิสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม แผนพัฒนารฐับาลดจิทิลั

ของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้  

ยงัมีการทบทวนแนวทางการพฒันารัฐบาลดิจทิลัจากประเทศต้นแบบ เช่น เอสโตเนยี สหราชอาณาจกัร เกาหลีใต้ และสงิคโปร์ เป็นต้น รวมถงึ

ได้มีการศึกษาแนวคิดการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับสากลของหน่วยงานต่างประเทศ เช่น UN, Waseda, World Justice  

Project (WJP), World Wide Web Foundation เป็นต้น รวมถงึการศกึษามาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัรฐับาลดจิทิลัของไทย เช่น มาตรฐานเวบ็ไซต์

ภาครัฐ เป็นต้น มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบส�ารวจฯ ประจ�าปีนี้ ซึ่งในช่วงของการพัฒนาแบบส�ารวจฯ นั้น ได้มีการจัดประชุมระดม

ความคิดเหน็จากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญและกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย เพือ่สร้างความเข้าใจ การยอมรบั และน�าข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์มาปรบัปรงุ

แบบส�ารวจฯ ก่อนด�าเนินการส�ารวจ ส�าหรับกรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจ�าปี 2561  

แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 มิติ และมีค่าน�้าหนักที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กรอบการประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจำาปี 2561
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ผลสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
จากการส�ารวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ จ�านวน

รวมทั้งส้ิน 319 หน่วยงาน มีหน่วยงานตอบแบบส�ารวจฯ 287 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 90) มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 

ในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	มีค่าเท่ากับ	59.9	คะแนน

ผลสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับจังหวัด
ให้เป็นหน่วยงานตัวแทนส�าคัญในการสะท้อนภาพความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของจังหวัด รวมส่งแบบส�ารวจออก 1,444 หน่วยงาน และได้รับ

แบบส�ารวจกลับมาจ�านวนทั้งสิ้น 1,237 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 86) มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงาน

ระดับจังหวัด	มีค่าเท่ากับ	42.3	คะแนน

แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices) 
ค่�น้ำ�หนักร้อยละ 20 โดยประเมินคว�มพร้อมในก�ร
จัดทำ�แผนเพื่อรองรับก�รพัฒน�ด้�นรัฐบ�ลดิจิทัล
และก�รดำ�เนินก�รต�มแผนง�น ก�รกำ�หนดนโยบ�ย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) 
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ครัฐ  
(Open Government Data) และก�รเปิดเผยข้อมูล
ภ�ครัฐในท�งปฏิบัติ ก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มมั่นคง
ของข้อมูล ก�รริเริ่มโครงก�รเพื่อรองรับก�รพัฒน� 
ด้�นรัฐบ�ลดิจิทัล รวมถึงก�รจัดสรรงบประม�ณ 
ด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล

ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital 
Capabilities) ค่�น้ำ�หนักร้อยละ 20 โดยประเมิน
คว�มเพียงพอของบุคล�กรและเจ้�หน้�ที่ในตำ�แหน่ง
ท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รเข้�ร่วมก�รอบรม
หลักสูตรสำ�หรับผู้บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศของ 
CIO ก�รนำ�แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้ใน
ก�รบริห�รง�นของ CIO ก�รดำ�เนินก�รต�มบทบ�ท
หน้�ที่ของ CIO และก�รประเมินทักษะด้�นดิจิทัลของ
บุคล�กรในหน่วยง�น (Digital Literacy) 

บริการภาครัฐ (Public Services) ค่�น้ำ�หนักร้อยละ 30 
โดยประเมินก�รให้บริก�รในรูปแบบดิจิทัลและช่องท�ง 
ก�รให้บริก�ร ประเภทของก�รให้บริก�รต�มม�ตรฐ�น
ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ก�รเรียกขอสำ�เน�เอกส�ร
ร�ชก�ร ก�รศึกษ�คว�มต้องก�รของผู้ใช้ง�นก่อน
พัฒน�บริก�ร ก�รให้ข้อมูลและเปิดโอก�สให้ผู้รับบริก�ร
แสดงคว�มคิดเห็นต่อบริก�ร ก�รประเมินคว�มพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริก�รต่อบริก�รดิจิทัลของหน่วยง�น ก�รนำ�
ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจม�ปรับปรุงคุณภ�พ
บริก�ร ก�รประช�สัมพันธ์บริก�รดิจิทัลของหน่วยง�น 
ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกผ่�นเว็บไซต์ 

มิติที่ 1มิติที่ 2มิติที่ 1 มิติที่ 3

เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำาไปใช้ (Smart  
Technological Practices) ค่�น้ำ�หนักร้อยละ 5  
โดยประเมินก�รนำ�เทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้แก่ Big Data 
Analytic/Predictive Analytic, IoT หรือ AI, Mobile 
Application, Cloud Computing และ Blockchain  
ม�ปรับใช้ในองค์กร 

มิติที่ 6

การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) 
ค่�น้ำ�หนักร้อยละ 10 โดยประเมินก�รใช้ระบบบริห�ร
จัดก�รภ�ยในท่ีดำ�เนินก�รในรูปแบบดิจิทัล ก�รเช่ือมโยง
ระบบบริห�รจัดก�รภ�ยในต่�งๆ เข้�ด้วยกัน ก�รจัดเก็บ 
ข้อมูลจ�กระบบบริห�รจัดก�รภ�ยในไว้ในฐ�นข้อมูล
เพื่อใช้ในก�รตัดสินใจ ก�รเข้�ระบบบริห�รจัดก�ร
ภ�ยในด้วยวิธี Single Sign-on ก�รเชื่อมโยงระบบ
บริห�รจัดก�รภ�ยในเข้�กับหน่วยง�นภ�ยนอก  
ก�รส่งเอกส�รติดต่อร�ชก�รกับหน่วยง�นอื่นๆ 
อย่�งเป็นท�งก�รในรูปแบบดิจิทัล

มิติที่ 4

โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) 
ค่�น้ำ�หนักร้อยละ 15 โดยประเมินคว�มเพียงพอของ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก�รจัดทำ�กระบวนก�รจัดก�ร 
เหตุก�รณ์ผิดปกติ (Incident Management Process)  
หรือกระบวนก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ 
(Business Continuity Management Process) ท่ีเก่ียวข้อง 
กับระบบส�รสนเทศ และก�รบริห�รระบบสำ�รองข้อมูล
ส�รสนเทศในย�มเหตุฉุกเฉิน ม�ตรก�รในก�รรักษ�
คว�มม่ันคงปลอดภัยของโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นดิจิทัล 
พร้อมทั้งก�รบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูลของหน่วยง�น

มิติที่ 5
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ผลสำรวจระดับความพร�อมรัฐบาลดิจ�ทัลในภาพรวมของหน�วยงานระดับจังหวัด

76 จังหวัด

สำรวจจังหวัดละ 19 หน�วยงาน
สำนักงานจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ศูนย�พัฒนาฝ�มือแรงงานจังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานการท�องเที่ยวจังหวัด
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด
สำนักงานขนส�งจังหวัด

หน�วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัด

สำนักงานพลังงานจังหวัด
สำนักงานที่ดินจังหวัด

สำนักงานพาณิชย�จังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมจังหวัด

สำนักงานป�องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานศึกษาจังหวัด

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย�จังหวัด 

ระดับความพร�อม
การพัฒนา

รัฐบาลดิจ�ทัล
คะแนนรวม
ระดับกรม

59.9
คะแนน

จา
ก 

10
0 

คะ
แน

น

ระดับความพร�อม
การพัฒนา

รัฐบาลดิจ�ทัล
คะแนนรวม

ระดับจังหวัด

42.3
คะแนน

มิติด�านศักยภาพ
เจ�าหน�าที่ภาครัฐ

ด�านดิจ�ทัล

63.2

มิติที่ 2

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

33.9

มิติด�านแนวนโยบาย
และหลักปฏิบัติ

52.7

มิติที่ 1

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

33.9

มิติด�านการบร�หาร
จัดการรูปแบบดิจ�ทัล

49.5

มิติที่ 4

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

34.5

มิติด�านเทคโนโลยี
อัจฉร�ยะและการนำไปใช�

29.8

มิติที่ 6

คะแนน
ระดับกรม

หมายเหตุ : มากที่สุด

คะแนน
ระดับจังหวัด

16.9

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

63.4

มิติด�านบร�การ
ภาครัฐ 

มิติที่ 3

51.0

มิติด�านโครงสร�าง
พื้นฐานความมั่นคง

ปลอดภัย
และมีประสิทธ�ภาพ

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

75.2

มากที่สุด มากที่สุด น�อยที่สุด น�อยที่สุด

มิติที่ 5

54.6

น�อยที่สุด

อย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างด้านภารกิจและงบประมาณที่ได้รับ ท�าให้ผลคะแนนขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ 

หน่วยงาน การพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานจึงควรพิจารณาถึงบริบทการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

เป็นส�าคัญ
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ข�อเสนอแนะด�านศักยภาพเจ�าหน�าที่ภาครัฐด�านดิจ�ทัล (Digital Capabilities)
ข�อเสนอแนะด�านเทคโนโลยีอัจฉร�ยะและการนำไปใช� 
(Smart Technological Practices)

ภาครัฐส�วนใหญ�เป�ดเผยข�อมูลผ�านทางเว็บไซต�ของ
หน�วยงาน มีเพียงส�วนน�อยที่เป�ดเผยข�อมูลบนเว็บไซต� 
data.go.th ดังน้ัน ภาครัฐควรมีมาตรการส�งเสร�ม 
ให�ทุกหน�วยงานเป�ดเผยข�อมูลบนเว็บไซต� data.go.th 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก�ประชาชนในการค�นหาข�อมูล
และนำไปใช�งาน

หน�วยงานภาครัฐยังมีการจัดทำนโยบายคุ�มครองข�อมูล 
ส�วนบุคคล (Data Protection Policy) และนโยบาย 
การเป�ดเผยข�อมูลภาครัฐ (Open Government Data Policy) 
ไม�มากเท�าที่ควรหน�วยงานกลางที่เกี่ยวข�องจ�งควรส�งเสร�ม 
ให�ทุกหน�วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ
นโยบายดังกล�าว เพื่อยกระดับหน�วยงานภาครัฐไปสู� 
การเป�น Open and Connected Government
ที่มุ�งเน�นทั้งในด�านการบร�หารจัดการข�อมูล 
และการเป�ดเผยข�อมูลให�สาธารณะนำไปใช�ประโยชน�

ข�อเสนอแนะจากผลการสำรวจ 
ข�อเสนอแนะด�านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices)

ทั้ง CIO ในหน�วยงาน 
ระดับกรม และ CIO 
ของจังหวัด (รองผู�ว�า 
ราชการจังหวัด) ยังแสดง 
บทบาทด�านการบร�หาร
จัดการความเสี่ยงด�านต�างๆ 
ท่ีอาจเกิดข�น้ภายในหน�วยงาน 
โดยใช�เทคโนโลยีไม�มากนัก 

ดังนั้น CIO 
ควรให�ความสำคัญ 
และผลักดันให�เกิดการนำ
เทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�บร�หาร
จัดการความเสี่ยงด�านต�างๆ 
ภายในหน�วยงานมากข�้น 
ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการ 
ส�งเสร�มและสนับสนุน
การพัฒนาทักษะของ CIO 
ที่จำเป�นสำหรับการนำ
เทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�บร�หาร
จัดการ ความเสี่ยงด�าน
ต�างๆ ด�วย  

สาเหตุหลักที่ทำให� CIO ไม�ได�เข�าร�วมการอบรม
หลักสูตรสำหรับผู�บร�หาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�แก� 
 - CIO เพิ่งเข�ารับตำแหน�งจ�งยังไม�ได�เข�ารับ
  การอบรม ดังนั้น ทุกหน�วยงานควรมี
  การวางแผนผู�สืบทอดทดแทนตำแหน�ง 
  และเตร�ยมการวางแผนพัฒนาทักษะ
  ให�ผู�ที่จะรับตำแหน�ง CIO คนต�อไป    
 - สายงานเดิมไม�เกี่ยวข�องกับด�าน ICT หร�อภารกิจ
  งานป�จจ�บันไม�เกี่ยวข�องกับด�าน ICT ดังนั้น หน�วยงานจ�งควร
  ให�ความรู�ด�าน  ICT แก�บุคลากรทุกสายงานและทุกระดับ เพื่อให�บุคลากรมีความรู�
  พื้นฐานที่เหมาะสมกับตำแหน�งและภาระงาน  
 - ยังไม�มีหลักสูตรท่ีน�าสนใจ/ยังไม�มีหลักสูตรท่ีเก่ียวข�อง ดังน้ัน หน�วยงานผู�จัดทำหลักสูตร
  ต�องออกแบบหลักสูตรให�ตรงตามความต�องการของผู�เข�ารับการอบรมมากข�้น  
 - สถาบันอบรมไม�ได�ประชาสัมพันธ�หร�อไม�ได�แจ�งให�ทราบว�ามีหลักสูตรอบรมสำหรับ
  CIO ดังนั้น หน�วยงานผู�จัดทำหลักสูตรควรประชาสัมพันธ� เกี่ยวกับหลักสูตรให�แก�
  หน�วยงานมากข�้น โดยเฉพาะ CIO ของจังหวัด (รองผู�ว�าราชการจังหวัด) 

ทักษะด�านดิจ�ทัลของบุคลากรหน�วยงานภาครัฐอยู�ในระดับปานกลาง โดยทักษะของบุคลากร 
ในหน�วยงานระดับจังหวัดต่ำกว�าระดับกรม ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการส�งเสร�ม 
ความสามารถทางเทคโนโลยีให�แก�บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะในหน�วยงานระดับจังหวัด 
เพื่อลดช�องว�างการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลระหว�างหน�วยงาน  ระดับกรมและระดับภูมิภาค   

ภาครัฐควรส�งเสร�มให�หน�วยงานที่มีบร�การที่เกี่ยวข�องกับ
การทำธุรกรรมทางการเง�น ให�มีบร�การรับชำระเง�น 
ผ�านช�องทางดิจ�ทัลมากข�้น เช�น Mobile Banking 
เพื่ออำนวยความสะดวกให�กับประชาชนมากยิ่งข�้น 

หน�วยงานภาครัฐท้ังระดับกรมและระดับจังหวัดส�วนใหญ� 
ยังคงมีการขอสำเนาเอกสารอยู� ภาครัฐจ�งควรมี 
มาตรการสนับสนุนด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัล และยกระดับ 
ความสามารถด�านดิจ�ทัลของเจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�สามารถ 
ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารได�จร�งในทุกระดับ

ข�อเสนอแนะด�านบร�การภาครัฐ 
(Public Services) 

ข�อเสนอแนะด�านการบร�หารจัดการ
รูปแบบดิจ�ทัล (Smart Back Office)

ภาครัฐควรส�งเสร�มให�หน�วยงานภาครัฐทุกระดับเช�่อมโยง
ระบบบร�หารจัดการภายในเข�าด�วยกัน โดยเฉพาะหน�วยงาน 
ระดับจังหวัด ซ�่งยังมีการเช�่อมโยงไม�มากนัก ซ�่งอาจทำได� 
โดยหน�วยงานเองหร�อพัฒนาระบบกลางของภาครัฐ

ในการส�งหนังสือทางการข�ามหน�วยงาน หน�วยงาน 
ภาครัฐเกือบทั้งหมด ยังจำเป�นต�องรับส�งเอกสาร 
ที่เป�นกระดาษ แม�ว�าบางหน�วยงานจะมีการรับส�ง 
ด�วยระบบดิจ�ทัลแล�วก็ตามด�วยเหตุผลว�าเพื่อเก็บเป�น
หลักฐาน อีกส�วนหนึ่งบอกว�าเพื่อใช�สั่งการภายใน 
หน�วยงาน ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุง/
แก�ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร�ว�าด�วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และระเบียบภายในของหน�วยงาน  
ให�สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล เพื่อยกเลิกการรับส�ง 
เอกสาร กระดาษ และใช�การสั่งการ ผ�านระบบดิจ�ทัลแทน 

หน�วยงานควรศึกษาเทคโนโลยีอัจฉร�ยะอื่นๆ เช�น Big Data 
Analytic, Cloud Computing, IoT, AI หร�อ Blockchain 
เพื่อนำมาประยุกต�ใช� ให�เหมาะสมกับบร�บทของหน�วยงาน

หน�วยงานทั้งระดับกรมและระดับภูมิภาคเกือบทั้งหมด 
มีการนำเทคโนโลยี Mobile Application มาใช� ซ�่งถือได�ว�า
เป�นจ�ดแข็งของภาครัฐไทย ด�านการนำเทคโนโลยีอัจฉร�ยะ 
มาใช� อย�างไรก็ดี เพื่อให�เกิดการใช�ประโยชน�สูงสุด
จากเทคโนโลยีดังกล�าว ภาครัฐควรต�อยอดโดยการพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐานและมาตรฐานกลางที่ส�งเสร�มการยกระดับ
การใช� Mobile Application ในการให�บร�การภาครัฐ

ภาครัฐส�วนใหญ�มีการเป�ดเผยข�อมูลในรูปแบบ PDF, OC, 
TXT, TIFF, JPEG และ XLS ซ�่งถือเป�นเพียงการเป�ดเผย 
ข�อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ระดับต�นเท�าน้ัน
ดังนั้น CIO ของทุกหน�วยงาน จ�งควรให�ความสำคัญ 
และส�งเสร�มให�หน�วยงานเป�ดเผยข�อมูลในรูปแบบ CSV, 
ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ, RDF (URIs) และ RDF 
(Linked Data) ท่ีเคร�อ่งคอมพิวเตอร� สามารถอ�านได� 
(Machine Readable) เพ่ือให�สามารถนำข�อมูลไปใช�ประโยชน�
ได�อย�างหลากหลาย และง�ายต�อการใช�งาน

ภาครัฐและหน�วยงานส�วนกลางควรส�งเสร�มให�หน�วยงาน
ในระดับจังหวัดร�เร�่มโครงการ เพื่อรองรับการพัฒนา 
ด�านรัฐบาลดิจ�ทัลให�มากข�้น เพราะจะช�วยให�การส�งมอบ 
บร�การตรงกับความต�องการของประชาชนในพื้นที่
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ข�อเสนอแนะด�านศักยภาพเจ�าหน�าที่ภาครัฐด�านดิจ�ทัล (Digital Capabilities)
ข�อเสนอแนะด�านเทคโนโลยีอัจฉร�ยะและการนำไปใช� 
(Smart Technological Practices)

ภาครัฐส�วนใหญ�เป�ดเผยข�อมูลผ�านทางเว็บไซต�ของ
หน�วยงาน มีเพียงส�วนน�อยที่เป�ดเผยข�อมูลบนเว็บไซต� 
data.go.th ดังน้ัน ภาครัฐควรมีมาตรการส�งเสร�ม 
ให�ทุกหน�วยงานเป�ดเผยข�อมูลบนเว็บไซต� data.go.th 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก�ประชาชนในการค�นหาข�อมูล
และนำไปใช�งาน

หน�วยงานภาครัฐยังมีการจัดทำนโยบายคุ�มครองข�อมูล 
ส�วนบุคคล (Data Protection Policy) และนโยบาย 
การเป�ดเผยข�อมูลภาครัฐ (Open Government Data Policy) 
ไม�มากเท�าที่ควรหน�วยงานกลางที่เกี่ยวข�องจ�งควรส�งเสร�ม 
ให�ทุกหน�วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ
นโยบายดังกล�าว เพื่อยกระดับหน�วยงานภาครัฐไปสู� 
การเป�น Open and Connected Government
ที่มุ�งเน�นทั้งในด�านการบร�หารจัดการข�อมูล 
และการเป�ดเผยข�อมูลให�สาธารณะนำไปใช�ประโยชน�

ข�อเสนอแนะจากผลการสำรวจ 
ข�อเสนอแนะด�านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices)

ทั้ง CIO ในหน�วยงาน 
ระดับกรม และ CIO 
ของจังหวัด (รองผู�ว�า 
ราชการจังหวัด) ยังแสดง 
บทบาทด�านการบร�หาร
จัดการความเสี่ยงด�านต�างๆ 
ท่ีอาจเกิดข�น้ภายในหน�วยงาน 
โดยใช�เทคโนโลยีไม�มากนัก 

ดังนั้น CIO 
ควรให�ความสำคัญ 
และผลักดันให�เกิดการนำ
เทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�บร�หาร
จัดการความเสี่ยงด�านต�างๆ 
ภายในหน�วยงานมากข�้น 
ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการ 
ส�งเสร�มและสนับสนุน
การพัฒนาทักษะของ CIO 
ที่จำเป�นสำหรับการนำ
เทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�บร�หาร
จัดการ ความเสี่ยงด�าน
ต�างๆ ด�วย  

สาเหตุหลักที่ทำให� CIO ไม�ได�เข�าร�วมการอบรม
หลักสูตรสำหรับผู�บร�หาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�แก� 
 - CIO เพิ่งเข�ารับตำแหน�งจ�งยังไม�ได�เข�ารับ
  การอบรม ดังนั้น ทุกหน�วยงานควรมี
  การวางแผนผู�สืบทอดทดแทนตำแหน�ง 
  และเตร�ยมการวางแผนพัฒนาทักษะ
  ให�ผู�ที่จะรับตำแหน�ง CIO คนต�อไป    
 - สายงานเดิมไม�เกี่ยวข�องกับด�าน ICT หร�อภารกิจ
  งานป�จจ�บันไม�เกี่ยวข�องกับด�าน ICT ดังนั้น หน�วยงานจ�งควร
  ให�ความรู�ด�าน  ICT แก�บุคลากรทุกสายงานและทุกระดับ เพื่อให�บุคลากรมีความรู�
  พื้นฐานที่เหมาะสมกับตำแหน�งและภาระงาน  
 - ยังไม�มีหลักสูตรท่ีน�าสนใจ/ยังไม�มีหลักสูตรท่ีเก่ียวข�อง ดังน้ัน หน�วยงานผู�จัดทำหลักสูตร
  ต�องออกแบบหลักสูตรให�ตรงตามความต�องการของผู�เข�ารับการอบรมมากข�้น  
 - สถาบันอบรมไม�ได�ประชาสัมพันธ�หร�อไม�ได�แจ�งให�ทราบว�ามีหลักสูตรอบรมสำหรับ
  CIO ดังนั้น หน�วยงานผู�จัดทำหลักสูตรควรประชาสัมพันธ� เกี่ยวกับหลักสูตรให�แก�
  หน�วยงานมากข�้น โดยเฉพาะ CIO ของจังหวัด (รองผู�ว�าราชการจังหวัด) 

ทักษะด�านดิจ�ทัลของบุคลากรหน�วยงานภาครัฐอยู�ในระดับปานกลาง โดยทักษะของบุคลากร 
ในหน�วยงานระดับจังหวัดต่ำกว�าระดับกรม ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการส�งเสร�ม 
ความสามารถทางเทคโนโลยีให�แก�บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะในหน�วยงานระดับจังหวัด 
เพื่อลดช�องว�างการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลระหว�างหน�วยงาน  ระดับกรมและระดับภูมิภาค   

ภาครัฐควรส�งเสร�มให�หน�วยงานที่มีบร�การที่เกี่ยวข�องกับ
การทำธุรกรรมทางการเง�น ให�มีบร�การรับชำระเง�น 
ผ�านช�องทางดิจ�ทัลมากข�้น เช�น Mobile Banking 
เพื่ออำนวยความสะดวกให�กับประชาชนมากยิ่งข�้น 

หน�วยงานภาครัฐท้ังระดับกรมและระดับจังหวัดส�วนใหญ� 
ยังคงมีการขอสำเนาเอกสารอยู� ภาครัฐจ�งควรมี 
มาตรการสนับสนุนด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัล และยกระดับ 
ความสามารถด�านดิจ�ทัลของเจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�สามารถ 
ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารได�จร�งในทุกระดับ

ข�อเสนอแนะด�านบร�การภาครัฐ 
(Public Services) 

ข�อเสนอแนะด�านการบร�หารจัดการ
รูปแบบดิจ�ทัล (Smart Back Office)

ภาครัฐควรส�งเสร�มให�หน�วยงานภาครัฐทุกระดับเช�่อมโยง
ระบบบร�หารจัดการภายในเข�าด�วยกัน โดยเฉพาะหน�วยงาน 
ระดับจังหวัด ซ�่งยังมีการเช�่อมโยงไม�มากนัก ซ�่งอาจทำได� 
โดยหน�วยงานเองหร�อพัฒนาระบบกลางของภาครัฐ

ในการส�งหนังสือทางการข�ามหน�วยงาน หน�วยงาน 
ภาครัฐเกือบทั้งหมด ยังจำเป�นต�องรับส�งเอกสาร 
ที่เป�นกระดาษ แม�ว�าบางหน�วยงานจะมีการรับส�ง 
ด�วยระบบดิจ�ทัลแล�วก็ตามด�วยเหตุผลว�าเพื่อเก็บเป�น
หลักฐาน อีกส�วนหนึ่งบอกว�าเพื่อใช�สั่งการภายใน 
หน�วยงาน ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุง/
แก�ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร�ว�าด�วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และระเบียบภายในของหน�วยงาน  
ให�สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล เพื่อยกเลิกการรับส�ง 
เอกสาร กระดาษ และใช�การสั่งการ ผ�านระบบดิจ�ทัลแทน 

หน�วยงานควรศึกษาเทคโนโลยีอัจฉร�ยะอื่นๆ เช�น Big Data 
Analytic, Cloud Computing, IoT, AI หร�อ Blockchain 
เพื่อนำมาประยุกต�ใช� ให�เหมาะสมกับบร�บทของหน�วยงาน

หน�วยงานทั้งระดับกรมและระดับภูมิภาคเกือบทั้งหมด 
มีการนำเทคโนโลยี Mobile Application มาใช� ซ�่งถือได�ว�า
เป�นจ�ดแข็งของภาครัฐไทย ด�านการนำเทคโนโลยีอัจฉร�ยะ 
มาใช� อย�างไรก็ดี เพื่อให�เกิดการใช�ประโยชน�สูงสุด
จากเทคโนโลยีดังกล�าว ภาครัฐควรต�อยอดโดยการพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐานและมาตรฐานกลางที่ส�งเสร�มการยกระดับ
การใช� Mobile Application ในการให�บร�การภาครัฐ

ภาครัฐส�วนใหญ�มีการเป�ดเผยข�อมูลในรูปแบบ PDF, OC, 
TXT, TIFF, JPEG และ XLS ซ�่งถือเป�นเพียงการเป�ดเผย 
ข�อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ระดับต�นเท�าน้ัน
ดังนั้น CIO ของทุกหน�วยงาน จ�งควรให�ความสำคัญ 
และส�งเสร�มให�หน�วยงานเป�ดเผยข�อมูลในรูปแบบ CSV, 
ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ, RDF (URIs) และ RDF 
(Linked Data) ท่ีเคร�อ่งคอมพิวเตอร� สามารถอ�านได� 
(Machine Readable) เพ่ือให�สามารถนำข�อมูลไปใช�ประโยชน�
ได�อย�างหลากหลาย และง�ายต�อการใช�งาน

ภาครัฐและหน�วยงานส�วนกลางควรส�งเสร�มให�หน�วยงาน
ในระดับจังหวัดร�เร�่มโครงการ เพื่อรองรับการพัฒนา 
ด�านรัฐบาลดิจ�ทัลให�มากข�้น เพราะจะช�วยให�การส�งมอบ 
บร�การตรงกับความต�องการของประชาชนในพื้นที่
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บทที่ 1 ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
1. โครงสร้�งพื้นฐ�นดิจิทัลของประเทศ

รายงานสถานภาพการพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2561
(Thailand Digital Government Status Report 2018)

การใชอินเทอรเน็ต
และโทรศัพทในประเทศไทย

ดีขึ้นจากป 2559
5 อันดับ

อางอิงจาก ดัชนีโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม
(Telecommunications Infrastructure Index: TII)
โดยสํานักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคม
แหงสหประชาชาติ (UN DESA)

17.9 ลาน
คน

68
จาก 193 ประเทศ

ติดอันดับที่

ผลการสํารวจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO)
ในป 2561 ชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมของประชากรในการใช
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และมือถือ
ที่เปลี่ยนแปลงไป...

ป 2561

ป 2561

ป 2561

2548 2551 2553 2555 2557 2559 2561

76

90 94

103 107

77

68อันดับ

การพุงสูงขึ้นของอันดับดัชนีโครงสรางพื้นฐานดาน
โทรคมนาคม โดยสํานักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคม
แหงสหประชาชาติ (UN DESA) ของประเทศไทยในป 2548 - 2561

การใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
และโทรศัพทมือถือ ป 2554 - 2561 
ของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป

100

0

89.6%

56.8%

28.3%

กลุมอายุที่ใชคอมพิวเตอร / 
อินเทอรเน็ต / โทรศัพทมือถือมากที่สุด

การใชโทรศัพทของภาคครัวเรือน
(จากจํานวนทั้งสิ้น 21.4 ลานครัวเรือน)

มีมือถือ
อยางเดียว

มีโทรศัพทบาน
อยางเดียว

มีทั้ง
สองอยาง

88.9%

0.2%

7%

มีมือถือสมารทโฟน 74.4%

หมายเหตุ สํารวจโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

15-24 ป 

25-34 ป

6-14 ป
71.4% 

91.4% 

97.1% 

ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ใชอุปกรณ
เหลานี้ในการเขาถึงอินเทอรเน็ต

และไดเขาถึงอินเทอรเน็ตในสถานที่ตางๆ
ในเขตเทศบาลดังนี้

สถานที่ตางๆ
ผานมือถือ
91.7%

บาน
69.5%

ที่ทํางาน
36.3%

สถานศึกษา
20.6%

โครงการเน็ตประชารัฐและเน็ตชายขอบ
อินเทอรเน็ตสําหรับพื้นที่หางไกล โดยใหบริการความเร็ว 

30/10 Mbps สามารถตรวจสอบพื้นที่ใหบริการไดที่ netpracharat.com

หมูบานที่เขาถึง
อินเทอรเน็ตแลว
30,635  หมูบาน

หมายเหตุ สํารวจโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

94.7% 38.8%

16.6% 6.9%

เน็ตประชารฐั
เฟสสอง กําลังดําเนนิการ

15,732 หมูบาน

เน็ตประชารัฐ
เฟสแรก ติดตั้งแลว

24,700 หมูบาน 

เน็ตชายชอบ
กําลังดําเนินการ
3,920 หมูบาน

หมูบานทั้งหมด
74,987 

หมูบาน

56.7
36.0 ลานคน

ลานคน

ลดลงทุกป เพิ่มสูงขึ้นทุกป
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2. โครงสร้�งพื้นฐ�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ
จากผลส�ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐประจ�าปี พ.ศ. 2561 ได้ท�าการส�ารวจหน่วยงานระดับกรม  

287 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับจังหวัด 1,237 หน่วยงาน พบว่า 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของหน่วยงานระดับกรมมีความเร็วเฉลี่ยปัจจุบันในการอัพโหลดและดาวน์โหลดท่ี 96 Mbps และ 136 Mbps  

ตามล�าดับ และจากการส�ารวจความต้องการของหน่วยงานระดับกรม มีความเร็วเฉลี่ยที่ต้องการในการอัพโหลดและดาวน์โหลดที่ 150 Mbps 

และ 325 Mbps ตามล�าดับ ส่วนหน่วยงานระดับจังหวัดมีความเร็วเฉลี่ยปัจจุบันในการอัพโหลดและดาวน์โหลดที่ 23 Mbps และ 30 Mbps 

ตามล�าดบั และจากการส�ารวจความต้องการของหน่วยงานระดบัจงัหวดั มคีวามเรว็เฉลีย่ทีต้่องการในการอพัโหลดและดาวน์โหลดที ่50 Mbps 

และ 68 Mbps ตามล�าดับ

ด้านมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานระดับกรมมีการส�ารองข้อมูลสารสนเทศในยามฉุกเฉิน ร้อยละ 94 

ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นการส�ารองข้อมูลภายในหน่วยงาน ร้อยละ 87 และส�ารองข้อมูลในพื้นที่ห่างไกล ร้อยละ 54 ขณะที่หน่วยงานระดับจังหวัด

มีการส�ารองข้อมูลสารสนเทศในยามฉุกเฉินเพียง ร้อยละ 70 ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นการส�ารองข้อมูลภายในหน่วยงาน ร้อยละ 64 และ 

ส�ารองข้อมูลที่ส่วนกลาง ร้อยละ 63 

พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

2540

พระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2544

2544

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการทํา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐพ.ศ. 2549

2549

พระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550

2550

พระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวก

ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558

2558

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560

รางพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให
บริการภาครัฐผานระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติการ
พิสูจนและยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวาดวย
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ....

พระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 
(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551

2551

พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยวิธีการแบบ
ปลอดภัยในการทํา
ธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส 
พ.ศ. 2553

2553

2560
2561

บทที่ 2 กฎหมายที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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บทที่ 3 การพัฒนาบร�การภาครัฐ

0.6389 1.0000 

0.5690คะแนนประเทศไทย ซึ่งมากกวาคาเฉล่ียโลก
ท่ีมีคะแนน 

อันดับหน่ึงของโลก
คือ เดนมารก 
ดวยคะแนน

1ดีข้ึนจากปกอน 0.0882 คะแนน

ระดับกรม

หนวยงานภาครัฐระดับกรม 89%
มีการใหบริการออนไลน

(มีหนวยงานภาครัฐระดับกรมใหบริการออนไลนจํานวน 258 หนวยงาน
จากหนวยงานภาครัฐระดับกรมที่ตอบแบบสํารวจ 287 หนวยงาน)

รูปแบบ Self Service
Website
App
Kiosk

91%
97%
53%

10%

สํานักงานสวนกลาง
สํานักงานภูมิภาค
ศูนยบริการรวม 

90%
62%
32%

34%

17%

รูปแบบ Counter Service 

รูปแบบอ่ืนๆ (SMS, Skype, 
Twitter, YouTube) 

อางอิงจาก ผลสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ. 2561

89%

ระดับจังหวัด

 79%

หนวยงานภาครัฐระดับจังหวัด 79%
มีการใหบริการออนไลน

(มีหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดใหบริการออนไลนจํานวน 976 หนวยงาน
จากหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดที่ตอบแบบสํารวจ 1,237 หนวยงาน)

Website
App
Kiosk

81%
95%
45%
6%

สํานักงาน
ศูนยบริการรวม 

98%
25%

56%

14%รูปแบบอื่นๆ (ออกหนวยบริการ
ตามพื้นที่อําเภอ/ตําบล/หมูบาน/
Facebook/Email)

รูปแบบ Self Service

รูปแบบ Counter Service 

อางอิงจาก ผลสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ. 2561

มีนโยบายการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ

มีการเปดเผยขอมูล
บนเว็บไซต data.go.th

มีการเปดเผยขอมูล
บนเว็บไซตของหนวยงาน

มีไฟล PDF, DOC, TXT, 
JPEG ใหดูได

87%

94%

86.3%

98%

33.1% 94%

22.7% 94.7%

PDF
data.
go.th www.

หนวยงานภาครัฐ
ระดับกรม

หนวยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัด

การเปดเผยขอมูลของหนวยงานรัฐ

เว็บไซต LINE
Facebook

Messenger

85.7%

76.3%

Call Center

66.5%

41.2%

57.5%

63.2%

20.3%

36.3%

ชองทางการสื่อสารของหนวยงาน

หนวยงานภาครัฐ ระดับกรม

หนวยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด



กลุมที่ 1 ตัวชี้วัดดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กลุมที่ 2 ตัวชี้วัดดานการสงเสริมรัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัดระดับสากลที่เกี่ยวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลป 2561

World Bank WEF

World Justice Report

ITU

1

UN e-Government Development
Index (EGDI) โดย UN

Global Cyber Security Index โดย ITU

e-participation โดย UN
Waseda IAC International

e-Government Ranking โดย Waseda

World Justice Project Rule of Law Index:
Open Government Index 
โดย World Justice Report

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
อันดับ

UN

เดนมารก
0.9150

1

อังกฤษ
0.9310

1

เยอรมัน
84.000

1

สิงคโปร
76.000

1

เดนมารก
94.816

1

เดนมารก
1.000

1

นอรเวย
0.8800

อันดับ 73/193
40.6543

อันดับ 82/193 15
0.6517

อันดับ 68/113 11
0.4800

อันดับ 21/65
68.131

Waseda
UN

กลุมที่ 3 ตัวชี้วัดดานสภาวะการแขงขันและเศรษฐกิจของประเทศ

อันดับ 35/195 15
0.7960

อันดับ 30/63 3
79.450

BSA Global Cloud Computing Scorecard
โดย BSA The Software Alliance

Cloud Readiness Index
โดย ASEAN Cloud 

Computing Association

อันดับ 19/24
2

48.400 อันดับ 82/19350.600

BSA

ACCA

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
อันดับ

World Competitiveness Index
โดย IMD

IMD

1

อเมริกา
100.00

อันดับ 99/180 3
36.000

Corruption Perception Index
โดย Transparency International 

1

เดนมารก
88.000

อันดับ 27/190
1977.390

Ease of Doing Business
โดย World Bank

1

สิงคโปร
84.970

อันดับ 38/140
267.500

Global Competitiveness Index 4.0 
โดย WEF

1

อเมริกา
85.600

Transparency International
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บทที่ 4 ผลการจัดอันดับระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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โครงการยกเลิกสำาเนาเอกสาร (No Copy)
และโครงก�รประเมินคว�มพึงพอใจของประช�ชน 
ต่อก�รให้บริก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Citizen Feedback) 

ปฏเิสธไม่ได้ว่าการขบัเคลือ่นประเทศเพือ่ก้าวไปสูก่ารเป็น Thailand 4.0 นัน้ เป็นภารกิจท่ีท้าทายของรฐับาลและประชาชนคนไทยในทุกภาคส่วน 

รัฐบาลได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการท�างานของภาครัฐซึ่งถือเป็นองคาพยพใหญ่ เพ่ือให้สามารถน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 

ด�าเนนิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลา ขั้นตอน และภาระของประชาชน ถือเป็นการยกระดับการท�างานภาครัฐให้ตอบสนองต่อรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

นโยบายที่รัฐบาลได้ออกมาเพื่อเป็นมาตรการในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน คือ การผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติ 

การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นแนวคิดการด�าเนินงานของภาครัฐที่เน้นประชาชน 

เป็นศนูย์กลาง (Citizen Centric) เน้นประสทิธภิาพการให้บรกิาร (Efficiency) และการควบคมุ (Control) รวมทัง้ให้หน่วยงานภาครฐัปรบัปรงุ

การด�าเนินงานใน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน ส่วนที่ 2 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว และส่วนที่ 3  

จัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต 

จากพระราชบญัญตัฯิ ดังกล่าว ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ได้เสนอมาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 

ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเหน็ชอบเมือ่วนัที ่2 ตุลาคม 2561 แบ่งการด�าเนนิงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ มาตรการระยะสัน้ มาตรการระยะกลาง 

และมาตรการระยะยาว ท้ังนีม้าตรการระยะสัน้ทีม่กีารด�าเนินการแล้ว ประกอบด้วย

01
หน่วยง�นของรัฐที่มีกฎหม�ย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบัให้ประช�ชนต้องยืน่หรือส่งสำ�เน�
เอกส�รที่ท�งร�ชก�รออกให้ ดำ�เนินก�ร
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่�งกันโดยไม่ต้องทำ�
บันทึกข้อตกลง (MOU)

02
เมื่อประช�ชนม�ติดต่อขอรับบริก�ร 
ให้เจ้�หน้�ท่ีของรัฐเป็นผู้ส่ังพิมพ์เอกส�ร 
หรอืหลักฐ�นทีต้่องใช้จ�กระบบทีเ่ชือ่มโยง
ไว้และลงน�มรับรอง โดยประช�ชนผู้ม�
ติดต่อไม่ต้องเป็นผู้นำ�สำ�เน�ม�และไม่ต้อง
ลงน�มรับรอง

04
ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบ
ร�ชก�ร เปิดช่องท�งก�รสื่อส�รผ่�น 
Social Network เพ่ือรับข้อร้องเรียน 
จ�กประช�ชนเกี่ยวกับก�รไม่ปฏิบัติต�ม
ม�ตรก�รดังกล่�ว และให้ร�ยง�นรฐัมนตรี
เจ้�สังกัดของหน่วยง�นน้ันทร�บ เพ่ือนำ�
ไปใช้ประเมินผลก�รปฏบัิตงิ�นของหัวหน้�
หน่วยง�นของรัฐทุกหน่วยง�น

03
ก�รให้บริก�รท่ีเป็นตวัเงนิแก่ประช�ชนไม่ว่�
จะอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งก�รจ่�ยเงินและ
สวัสดิก�รต่�งๆ ให้แก่เจ้�หน้�ท่ีของรัฐ 
กรรมก�ร อนุกรรมก�ร และคณะทำ�ง�น
ของหน่วยง�นของรัฐท้ังหมด ให้ดำ�เนินก�ร 
ผ่�น National e-Payment 
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นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2561 ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีผ่านการบูรณาการ 

การท�างานและการเชื่อมโยงข้อมูล เน้นย�้าให้มีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ

ในการตรวจสอบที่สร้างความโปร่งใสในการบริการราชการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

DGA ตอบสนองต่อมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลโดยผลักดันให้เกิด “โครงการยกเลิกส�าเนาเอกสาร” (No Copy) และ “โครงการประเมิน 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ” (Citizen Feedback) ขึ้น 

โครงการยกเลิก
สำเนาเอกสาร 
(No Copy)

โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต�อการให�บร�การ
ของหน�วยงานภาครัฐ 
(Citizen Feedback)

โครงการ
ป�กหมุด

Government Data 
Exchange

Linkage
Center

Website / Application
CITIZENinfo

Customer
Satisfaction

โครงการยกเลิกส�าเนาเอกสาร (No Copy) ช่วยลดภาระประชาชนเมื่อมีการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ด้วยเจตนารมณ ์

เพื่อลดความยุ่งยาก ลดเวลา และค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสาร ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรัฐ ในขณะที่

ภาครัฐเองก็ได้ประโยชน์จากการลดการใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและประหยัดเวลาในกระบวนงานต่างๆ ลง

ปัจจุบัน DGA ได้ให้บริการเว็บไซต์ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัล

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสามารถแลกเปล่ียนเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน 

เมือ่ใช้บรกิารจากภาครฐัในรูปแบบการตรวจสอบข้อมลูผ่านทางเวบ็ไซต์ทีเ่หมาะส�าหรบัหน่วยงานทีต้่องการความสะดวกรวดเรว็ในการใช้งาน 

โดยไม่ต้องพัฒนาระบบหรือจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เอง ให้บริการ Government API ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ สามารถน�า API  

ไปพัฒนาใช้งานได้ตามต้องการผ่านเว็บไซต์ gdx.dga.or.th

No Copy

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy)

ดึงข�อมูล บัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนบ�าน

ไม�จำเป�นต�องใช�เอกสาร กระทรวงมหาดไทย

ขยายผลไปสู�การให�บร�การ

เอกสารทะเบียนดิจ�ทัล ใบอนุญาตอื่นๆ
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โครงการยกเลิกส�าเนาเอกสาร (No Copy) ได้เริ่มจากการจัดเก็บ

ต�าแหน่งที่อยู่ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้อยู่ในรูปแบบ

ดิจิทัล ด้วยวิธีการปักหมุดพิกัดต�าแหน่งจุดให้บริการของภาครัฐ 

ทั่วประเทศ พร้อมการแจ้งสถานะความพร้อมในการยกเลิก 

การขอส�าเนาเอกสาร โดยในระยะแรกจะเร่ิมจากให้หน่วยงาน 

ภาครัฐด�าเนินการยกเลิกการขอส�าเนาเอกสาร 2 ประเภท ได้แก่ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน และ 

หลังจากนั้นจะขยายผลไปสู่ส�าเนาเอกสารอื่นๆ ต่อไป

โครงการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) เป็นการยกระดบัข้อมลูการปักหมดุ

พิกัดสถานที่มาพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถค้นหาพิกัดสถานท่ีและน�าทาง 

ไปทีต่ัง้หน่วยงานภาครฐั รวมถงึขัน้ตอนและเอกสารท่ีประชาชนต้องจดัเตรยีม ณ จดุบรกิารนัน้ๆ ผ่านการเชือ่มโยงกบัระบบศนูย์กลางข้อมลู

คูม่อืส�าหรบัประชาชน พร้อมทัง้แสดงสถานะส�าเนาเอกสารทีย่งัคงต้องเรยีกจากประชาชนในแต่ละจดุบรกิาร และประชาชนสามารถประเมนิ 

ผลความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการได้ทันที ข้อมูลที่ได้รับจากระบบน้ีจะช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผนปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ถูกใจประชาชนมากยิ่งขึ้น

พิกัดจ�ดบร�การยกเลิกสำเนา

80,496 จ�ดบร�การ
จ�ดบร�การทั้งหมด   

49,549 จ�ดบร�การ
พิกัดตำแหน�งที่ป�กหมุดถูกต�อง 
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03

01

02

ก�รประชุมคณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปเพื่อรองรับก�รปรับเปลี่ยน 
ต�มนโยบ�ย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2560 มีข้อสั่งก�รให้  

DGA ทำ�ก�รศึกษ�รูปแบบและแนวท�งในก�รเชื่อมโยงข้อมูลภ�ครัฐ 
และก�รจัดตั้งศูนย์กล�งแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภ�ครัฐ  

(Government Data Exchange: GDX)

พระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน)  
เมื่อวันที่ 14 พฤษภ�คม 2561 ได้ปรับเปลี่ยนจ�ก EGA เป็น DGA  

ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินง�นของ DGA คือ ก�รพัฒน�บริก�รดิจิทัล 
ภ�ครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงบริก�ร 

ได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย (ข้อ 5) ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ข้อ  
ต�มวัตถุประสงค์ก�รดำ�เนินง�นของ DGA

ก�รประชุมคณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล  
ครั้งที่ 1/2561 ข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2561 มีมติเห็นชอบในก�รจัดตั้ง 
ศูนย์กล�งแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภ�ครัฐ  

(Government Data Exchange: GDX)  
เพื่อให้บริก�รแลกเปลี่ยนเอกส�รดิจิทัลแก่หน่วยง�นรัฐ 

มติ
การประชุม

01

02

มติ
คณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันย�ยน 2560 มอบหม�ยให้ DGA  
ขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นในเรื่องศูนย์บริก�รร่วม ณ จุดเดียว  
(One Stop Service) ให้มีประสิทธิภ�พและเกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม 
ม�กยิ่งขึ้น

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุล�คม 2561 ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
พัฒน�ระบบร�ชก�รและ DGA ร่วมกันพัฒน�ศูนย์กล�งก�รแลกเปลีย่น
ข้อมลูภ�ครฐั (Government Data Exchange: GDX) ให้ครอบคลมุ 
ร�ยก�รเอกส�รทีท่ำ�ก�รเชือ่มโยงม�กข้ึน ทัง้นีห้น่วยง�นภ�ครฐัส�ม�รถ
เรยีกดูและบนัทกึเอกส�รท�งร�ชก�รระหว่�งหน่วยง�นได้ เพ่ือใช้เป็นเอกส�ร
หลักฐ�นก�รดำ�เนินก�รกับท�งร�ชก�รและส�ม�รถให้บริก�รออนไลน์ได้ 
และประช�ชนส�ม�รถดูข้อมูลเอกส�รต่�งๆ ทีเ่กีย่วข้องกับตนเอง 
และใช้บริก�รภ�ครฐัผ่�นช่องท�งออนไลน์ได้ทัง้บคุคลธรรมด�และนติบิคุคล

กฎหมายและข้อสั่งการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
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บันทึกความร่วมมือ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง  
กรมการขนส่งทางบก
บันทึกข้อตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�นก�รเชือ่มโยง 
ข้อมูลหลักประกันก�รชำ�ระหนี้ท�งอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รเชื่อมโยง
ข้อมูลจ�กระบบตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืม 
ของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�ไปยัง 
ตู้บริก�รอเนกประสงค์ภ�ครัฐ  

Chinese Academy of Sciences (CAS)
บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ Chinese 
Academy of Sciences (CAS) ท�งด้�นวิช�ก�ร 
เกี่ยวกับก�รพัฒน�คว�มรู้ด้�นดิจิทัล 
และแพลตฟอร์มก�รให้บริก�ร

5  
เมษายน  
2561

16 
กรกฎาคม 

2561

7  
พฤษภาคม 

2561

สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สำานกังานอยัการสงูสดุ สำานกังานศาลยุตธิรรม 
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง 
บันทึกข้อตกลงว่�ด้วยแนวท�งปฏิบัติร่วมกัน 
ระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐ�นข้อมูล 
ของประเทศไทย ด้�นก�รดำ�เนินคดีและก�รช่วยเหลือ
ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2561

5  
สิงหาคม 
2561
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Ministry of Economic Affairs 
and Communication of Republic of Estonia 
Memorandum of Understanding  
on Cooperation in the Field of Digital  
Government Development

27  
กันยายน 
2561

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รพัฒน�
อุตส�หกรรมเทคโนโลยีภ�ครัฐและตล�ดภ�ครัฐ
สำ�หรับวิส�หกิจเริ่มต้น

28  
กันยายน 
2561

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รสนับสนุน 
ก�รเชื่อมโยงระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยง�นภ�ครัฐ ต�มม�ตรฐ�น TH e-GIF

10  
ตุลาคม 
2561

การไฟฟ้านครหลวง
บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ โครงก�รพัฒน�
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเข้�ถึงข้อมูลค่�ไฟฟ้�ไปยัง 
ตู้บริก�รอเนกประสงค์ภ�ครัฐ 
(Government Smart Kiosk)

20  
กันยายน 
2561

ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รนำ�ระบบ  
Thai Care Cloud ม�ใช้บนระบบ G-Cloud 
Openstack

27  
กันยายน 
2561
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Digital Government Summit 2017: 
เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน  

“Digital Government Summit 2017: เปิดเผย เชือ่มโยง เปลีย่นผ่าน 

สูร่ฐับาลดจิทิลั” ระหว่างวันที ่10 - 12 พฤศจกิายน 2560 ณ ลาน Eden 

และ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงาน

ประชาชนได้เหน็ถงึพลงัความร่วมมอืของหน่วยงานพนัธมติรภาครฐั

ทีน่�าบรกิารอจัฉรยิะมาน�าเสนอให้ได้สัมผสักนัอย่างใกล้ชิด พร้อมการ

ประกาศผลการส�ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ในภาพรวมของประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2560

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
และสร้�งก�รรับรู้ด้�นรัฐบ�ลดิจิทัล

1
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การปักหมดุระบุพิกดัตำาแหน่งทางดิจทัิลของทำาเนยีบรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชนั CITIZENinfo ภายใต้โครงการยกเลกิ
สำาเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการพัฒนาระบบการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)

พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปักหมุด “ท�าเนียบรฐับาล” 

เป็นสถานที่ราชการที่ประชาชนสามารถหาพิกัดดิจิทัล และรับทราบ

ข้อมูลการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เมื่อวันที่  

5 มถินุายน 2561 ณ ท�าเนยีบรัฐบาล ร่วมด้วย นายทศพร ศิรสิมัพนัธ์ 

เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ 

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ�านวยการ DGA ซึ่งนอกจากจะมีการน�าพิกัด

2

ต�าแหน่งของหน่วยงานราชการมาใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน  

CITIZENinfo แล้ว ยังมีการเปิดเผยชุดข้อมูลพิกัดต�าแหน่ง 

จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลเปิด เพ่ือให้ประชาชน

น�าไปใช้ประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์ data.go.th ซ่ึงเป็นแหล่งค้นหา 

ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐต่อไปด้วย 
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การประชุมชี้แจง “การดำาเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำาเนาเอกสารราชการ (No Copy)”

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ�านวยการ DGA ร่วมจัดการการประชุมชี้แจง “การด�าเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลกิส�าเนาเอกสารราชการ (No Copy)” เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 

2561 ณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนียบรฐับาล ทัง้น้ี การปักหมดุเพือ่ระบพุกิดัต�าแหน่งจดุให้บรกิารของแต่ละหน่วยงานราชการ สามารถดาวน์โหลด

คูม่อืหรอืคลปิวดิโีอได้ทีเ่ว็บไซต์ CITIZENinfo.go.th พร้อมกนันีส้ามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชนับนสมาร์ทโฟนได้ทัง้ระบบ iOS และ Android 

3
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งานสมัมนา เปิดมมุมองการให้บริการงานภาครฐัต่อประชาชนด้วยทกัษะดิจทิลั “Digital Connected: 
e-Estonia – Thailand” และการประชมุเพ่ือหารือร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจากสาธารณรฐัเอสโตเนีย 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชน 

ด้วยทักษะดิจิทัล “Digital Connected: e-Estonia - Thailand” และการประชุมเพ่ือหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเอสโตเนีย  

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้ 

การด�าเนินงานของ DGA เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรงุเทพฯ โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูหน่วยงาน

ภาครฐั ได้แก่ ปลดักระทรวง อธิบดีกรมหรือเทียบเท่า และผูว่้าราชการจงัหวัด เข้าร่วมกว่า 300 คน

4



รายงานประจำาปี 25616666

GovChannel Roadshow 2018: 
Digital Local Government

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนารฐับาลดิจทิลั ครัง้ท่ี 1/2561

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวเปิดงาน

และปาฐกถาพิเศษ เรือ่ง “การขับเคลือ่น Digital Local Government 

สู่ Digital Thailand” ในงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 

2018: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย 

บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561  

ณ บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ สาขาหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา นอกจากน้ี 

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ�านวยการ DGA ยังได้น�าบริการอัจฉริยะ

ภาครฐัในโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรบั

ประชาชนมาเผยแพร่ พร้อมขยายจดุติดต้ังตู้บริการอเนกประสงค์

ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ให้ประชาชน “เช็คง่ายๆ 

ได้ทุกสิทธิ์ รู ้ทุกสวัสดิการรัฐ” การจัดงานสัมมนาในคร้ังนี้  

เป็นโอกาสดีในการสร้างพันธมิตรและส่งเสริมการท�างานแบบ

ประชารัฐด้วยการท�างานร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่ือมุ ่งไปสู ่

เป้าหมายเดียวกัน คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ครั้งท่ี 1/2561 ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 362/2560  

ณ ท�าเนยีบรัฐบาล เมือ่วนัท่ี 9 มนีาคม 2561 โดยได้ให้แนวทาง

ขบัเคลือ่นประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นส่วนราชการ ภาคธรุกจิ ภาคประชาชน 

ด้วยเครือ่งมอืและเทคโนโลยดีจิทัิลผ่านการบรูณาการการท�างาน

และมีการเชื่อมโยงข้อมูลซ่ึงกันและกัน และต้องสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการก�าหนด Roadmap ที่ชัดเจน 

ในแต่ละขัน้ตอน การใช้ดจิทัิลจะเป็นเครือ่งมอืท่ีดใีนการตรวจสอบ

และสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการท่ีรวดเร็ว อ�านวย

ความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคประชาชน และ

ภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น
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งานสมัมนา “การเตรียมความพร้อมเพือ่ขับเคลือ่น
ไปสูร่ะบบอำานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ
แบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap)”

DGA เปิดตัว G-Cloud Openstack
สำาหรับภาครัฐครั้งแรกในประเทศไทย

งานสัมมนา สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัล
ของภาครัฐ ประจำาปี 2560

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ในงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบ

อ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing 

Business Portal Roadmap)” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง

แคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย DGA ร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดงานสัมมนาเพ่ือ 

น�าเสนอผลการส�ารวจสถานภาพปัจจุบันของใบอนุญาตและบริการ

ส�าคัญที่ เกี่ยวข ้องกับการด�าเนินธุรกิจ และผลการออกแบบ

สถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศระบบอ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร รวมถึงการน�าเสนอร่างแนวทางและ

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อ�านวยการ DGA ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ 

ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พัฒนา

ระบบฐานข้อมูลสุขภาพและบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ของไทย (Thai Care Cloud) โดยน�าระบบ Thai Care Cloud มาใช้ 

บนระบบ G-Cloud Openstack ของ DGA ในงาน “Openstack Day 

Thailand 2018” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้อง MAYFAIR 

BALLROOM ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน�้า 

กรงุเทพฯ ซึง่ความร่วมมือระหว่าง Openstack Community Thailand 

ในการจัดงาน “Openstack Day Thailand 2018: Get to know 

OpenStack Infrastructure on Cloud” นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 

ในประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อย่างดียิ่ง 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ในงานสัมมนา “สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ  

ประจ�าปี 2560” ซึ่งเป็นการเผยผลส�ารวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 

หน่วยงานรัฐ ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง

บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ระยะ 2 ปี (Doing Business Portal 

Master Plan) และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกฯ ต่อไป  
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DGA ร่วมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการอาสาทำาโป่งปลูกป่า สร้างฝายชะลอนำ้า 
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่นำ้าภาชี อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 25611
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โครงการบูรณะห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน 
ณ โรงเรียนบางผึ้ง อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลผู้สูงอายุ สูงวัยคิดก่อนโซเชียล 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขผู้สูงอายุ ดินแดง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
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