




จัดพิมพและเผยแพรโดย
สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส (องคก�รมห�ชน) (EGA)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชั้น 17 อ�ค�รบ�งกอกไทยท�วเวอร 
เลขที่ 108 ถนนร�งน้ำ� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0-2612-6000 

โทรส�ร 0-2612-6011, 0-2612-6012 

e-mail : contact@ega.or.th

Website : http://www.ega.or.th

รายงานประจำาป 2559 
(ANNUAL REPORT 2016)

เลขมาตรฐานประจำาหนังสือ : ISBN  978-616-8001-08-0

พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

3
รายงานประจำาปี 2559

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)



6-16 17-42
หน้าหน้า

สารจากประธานกรรมการ

สารจากผู้อำานวยการ

แนะนำาองค์กร 

ประวัติความเป็นมา 
และการรับโอนภารกิจ

The Next Year Plan

โครงสร้างองค์กร

ทำาเนียบผู้บริหาร

ที่ปรึกษาสำานักงาน

6

8

10

11 

12

43-59
หน้า

สารบัญ

54

56

ผลการดำาเนินงานฯ

EGA - to - Citizen

EGA - to - Government

EGA - to - Business

EGA - to - Digital  
Transformation

UN Ranking

19

20

22

29

38

41 

42

47

53

43

43

45

EGA Collaboration 

RAMA Appointment

LandsMaps : กรมที่ดิน

Research & Innovation

การประเมินผลการดำาเนินงาน

EGA กับการประเมิน KPIs 
ก.พ.ร.

การวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
ของการดำาเนินงาน

13

14

16

53

58

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

มาตรฐานสากลกับความเช่ือม่ัน 
ในบริการของ EGA

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

17

17

19



Policy Driven

ระดับรายงานสภาพการพัฒนา 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยประจำาปี 2559

โครงการสำารวจความพร้อม
รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ปี 2559

บทสรุปภาพรวม

การบริหารความเส่ียง

Digital Community

MOU

กิจกรรมการส่งเสริม 
และการประชาสัมพันธ์ 

60-75 76-85 86-117
หน้า หน้า หน้า

รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงผลการดำาเนินงาน
ทางการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุประกอบการเงิน

ประวัติคณะกรรมการ

77 

74

76

78 
 

82 104

60

62

71

86 

87

88

89

90

7660



สารจากประธานกรรมการ 
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Executive Viewpoints

นายวรากรณ์ สามโกเศศ 
ประธานกรรมการ 

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

6



การพัฒนาบริการสาธารณะ 
ท่ีเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลาง โดย
ใช้ศักยภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยอีกแรงหนึ่ง

“

”

หลายท่านคงเคยได้ยินคำาวา่ Thailand 4.0 คำาน้ีเป็น
วสิยัทัศน์ในเชงินโยบายท่ีตอ้งการเปลีย่นเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กว่าประเทศไทย
จะไปถึงการเป็น Thailand 4.0 ได้นั้น ทุกภาคส่วนจะต้อง 
ย้อนกลับมาพิจารณาร่วมกันถึงแนวทางและการผลักดัน 
ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่จุดน้ันให้ได้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว 
ประเทศไทยยังคงติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบเดิมคือ  
“ทำามากได้น้อย” แล้วจะทำาอย่างไรให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ระบบใหม่ใหก้ลายเป็น “ทำาน้อยได้มาก” หรือตอ้งเปลีย่นเป็น 
การขับเคลื่อนประเทศโดยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวตักรรม แทนท่ีการขับเคลือ่นด้วยภาคอตุสาหกรรม 
ดังน้ัน Thailand 4.0 จงึเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะนำาพา
ประเทศไทยใหห้ลดุพน้จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
กับดักความเหลือ่มล้ำาและกับดักความไม่สมดุล ไปสูป่ระเทศ 
โลกที่หนึ่งตามนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของรัฐบาล
ในยุคปัจจุบัน

เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ และรู้จักการนำานวัตกรรมใหม่ๆ 
มาใชใ้นการเพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจดัการภายในและ
ให้บริการประชาชน เช่น การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) การวิเคราะห์เครื่องมือในเชิงลึก (Analytic) เป็นต้น 
รวมไปถึง การมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนองค์กรในด้านทรัพยากร
มนุษย์ ข้ันตอนการทำางาน เทคโนโลยี และกฎระเบยีบตา่งๆ 
ให้เอื้อประโยชน์และสนับสนุนด้วย 

ทั้งนี้ จึงขอฝากสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ท่ีไดจ้ดัตัง้ข้ึน ภายใต้ความเปน็องคก์รของ
คนรุ่นใหม่ไฟแรง ท่ีมีบทบาทหน้าที่หลักในการขับเคลื่อน 
Digital Government โดยจัดทำาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) มาเปน็กรอบแนวทาง 
และพร้อมจะเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยผลักดัน 
หน่วยงานภาครัฐให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Government 
ในยุคของ Thailand 4.0 ได้อย่างมีแบบแผน เป็นรูปธรรม
และประสบความสำาเร็จต่อไป

“แล้วในส่วนของภาครัฐ... จะมุ่งเน้นการขับเคล่ือน 
ไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไร ?” ในปัจจบัุน หนว่ยงานภาครัฐ 
บ้านเราก็มีความเป็น Digital Government ที่สนับสนุนให้
ไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ในระดับหน่ึงแล้ว เพียงแต่ยัง
ขาดนโยบายภาครัฐและการบังคับใช้กฎเกณฑ์ท่ีจะกำากับ 
ให้เสริมไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแผนเป็นขั้นเป็นตอน 
อีกท้ัง อาจต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ให้มีการพัฒนา 
บริการสาธารณะท่ีเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Needs-Based 
Holism) โดยใช้ศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยอีกแรงหนึ่ง

จะเหน็ไดว้า่ ในยุค Thailand 4.0 นัน้ หนว่ยงานภาครฐั 
จำาเป็นต้องเดินหน้าอย่างเต็มกำาลังความสามารถ เพ่ือจะ 
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transform) ไปสู่การ
สร้างบริการของรัฐรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 
Mobile, Social และ Cloud Technology เพื่อรองรับการ
ใช้งานของประชาชนที่มุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว และลด
ขัน้ตอนตา่งๆ ทียุ่่งยากทิง้ไป (Reintegration) และสิง่สำาคญั
ที่ขาดไม่ได้คือ หน่วยงานภาครัฐต้องรู้จักการแบ่งปันและ
ชว่ยเหลอืกัน โดยมกีารบรูณาการฐานขอ้มลู เพ่ือใหเ้กิดการ

7
รายงานประจำาปี 2559

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)



รัฐบาลดิจิทัล . . . .ก้าวสำาคัญของประเทศไทย 4.0

นายศักดิ์ เสกขุนทด 
ผู้อำานวยการ 

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สารจากผู้อำานวยการ  
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

8



ปลดล็อกข้อจำ�กัดท่ีว่�ข้อมูล
ข่�วส�รภ�ครัฐในอดีตย�กต่อก�ร
เข้�ใช้ ให้ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยข้ึน 
สะดวกข้ึน

“

”

หลังจากรัฐบาลประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ไปไม่ก่ีวัน ก็มีคำาถามมากมายว่า
จะเร่ิมอย่างไร จะเร่ิมแบบไหน คนในภาครัฐเองก็เช่นเดียวกัน 
ต่างมีคำาถามว่าหน่วยงานตัวเองจะปรับตัวอย่างไรดี  
จริงๆ แล้ว รัฐบาลมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม หรือเรียกส้ันๆ ว่า Digital Thailand มาต้ังแต่ 
เดือนเมษายน 2559 ท่ีบอกว่าทำาอย่างไรคนไทยจะเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมาประยุกต์ใช้ 
ทุกเร่ืองต้ังแต่ประกอบอาชีพ การเรียนรู้ ค้าขาย ทำามาหากิน 
เพ่ือให้แต่ละเร่ืองมันง่ายข้ึน สะดวก ลดเวลา ลดข้อจำากัด 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้ในท่ีสุด “เราทำาน้อยแต่ได้มาก”

ในแผนดิจิทัลไทยแลนด์น้ี แบ่งมาตรการเป็น  
6 เร่ืองใหญ่ต้ังแต่วางโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น เพราะ 
ถ้าไม่มีถนนดิจิทัล ข้อมูลข่าวสารก็ไม่มีท่ีว่ิง ภายในปี 2560 
น้ีคาดว่าถนนดิจิทัลจะไปครบทุกหมู่บ้าน จากน้ันมาตรการ
ท่ีสองท่ีว่าแล้วจะเอาถนนดิจิทัลไปทำาอะไรในด้านเศรษฐกิจ
และค้าขาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถเอาเทคโนโลยีน้ีไปใช้ 
เป็นเคร่ืองมือ ต้ังแต่ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ไปจนถึง 
เพ่ิมช่องทางการขาย เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและเร็วข้ึน

นอกจากน้ีเพ่ือให้สังคมเตรียมความพร้อม ได้มี
มาตรการด้านสังคมดิจิทัลโดยภาครัฐเองถูกกำาหนดให้ต้อง
ปรับเปล่ียนตัวเองสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในมาตรการท่ี 4  
ส่วนการเตรียมความพร้อมของคนทุกระดับถูกกำาหนดไว้ 
ในมาตรการท่ี 5 เพราะการยกระดับทักษะคนในโลกยุคดิจิทัล
ต้องคิดใหม่ทำาใหม่ ท้ายสุดเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการ 
ใช้งานออนไลน์ดิจิทัล มาตรการท่ี 6 เลยต้องมีไว้ด้วย

ขอย้อนไปในอดีตว่า จริงๆ แล้วเราคุ้นเคยกับคำาว่า  
“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “e - Government” มาหลายปี  
แต่พอมาเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้ือแท้แล้วเจตนารมณ์ 
ไม่ต่างกันเลย เพียงแต่นิยามของรัฐบาลดิจิทัลได้ขยาย
ขอบเขตมากย่ิงข้ึน ก้าวไปถึงทำาอย่างไรจะให้ประชาชน 
ท่ีมีคอมพิวเตอร์น้อยๆ ในมือ มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับ
ภาครัฐด้วยตนเอง โดยปลดล็อกข้อจำากัดท่ีว่าข้อมูลข่าวสาร 
ภาครัฐในอดีตยากต่อการเข้าใช้ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายข้ึน  
สะดวกข้ึน และท่ีดีกว่าน้ัน นำาไปต่อยอดใช้งานได้ทันที 
รัฐบาลดิจิทัลไม่มองประชาชนเป็นเพียงผู้ใช้งาน แต่เป็น
ส่วนหน่ึงของระบบ ก้าวไปอีกระดับ น่ันคือระดับท่ีเป็น 
การทำางานร่วมกัน

ดังน้ัน การจะทำาให้รัฐบาลดิจิทัลเป็นจริง จะตกมาท่ีว่า 
หน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวอย่างไร ในเม่ือประชาชน 
ใช้โปรแกรมไลน์ซ้ือของขายของกันแล้ว ขณะท่ีภาครัฐ 
ยังต้องขอสำาเนาเอกสารอยู่ ทำาไมภาครัฐไม่คุยกัน เช่ือมโยง 
ออนไลน์กันเลยไม่ได้เหรอ เรามีบัตรประจำาตัวประชาชน
สมาร์ทการ์ดมาเป็นเวลา 10 กว่าปี แต่มีไม่ก่ีหน่วยงาน 
ท่ีใช้ประโยชน์ เป็นไปได้หรือไม่ว่าภายใน 5 ปี การขอ
สำาเนาเอกสารจากภาครัฐจะหายไป ประชาชนถือไปแค่ 
บัตรประชาชนก็สามารถทำาธุรกรรมภาครัฐได้เลย

น่ีคือหน่ึงในเป้าหมายของแผนรัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทยในระยะ 5 ปี ติดตามตอนต่อไปว่า แล้วเรา
จะเดินไปอย่างไรให้ได้ตามน้ันได้อย่างแท้จริง
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พ.ศ. 2541

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
Ministry of Information and Communication Technology

ประวัติความเป็นมาขององค์กร

แนะนำาองค์กร

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เพื่อดำาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และต่อมาในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554 
สำานักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) หรอื EGA ก็ได้รับการจดัตัง้ข้ึนตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สำานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำากับดูแลของรัฐมนตรีว่า  
การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงมีภารกิจสำาคัญด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบรัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส ์(e - Government) ยกระดบัการบรหิารงานของภาครฐัใหก้้าวสูค่วามทันสมัยท่ีมาพรอ้มกับความสะดวก
และรวดเร็วควบคู่ไปกับการปรับบริการให้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง 
อีกทั้งยังพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

การรับโอนภารกิจ

คณะรฐัมนตร ีมมีติเมือ่วันท่ี 22 มนีาคม 2554 อนมุตัิ
ให้มกีารโอนบรรดาอำานาจหนา้ท่ี กิจการ ทรพัย์สนิ สทิธิ หนี ้
และงบประมาณ ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ สำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปเป็นของสำานักงานรัฐบาล
อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) ซึง่รวมถึงบรรดาเจา้หน้าท่ี
ท้ังหมดของสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.) ก็ได้โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสำานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เน่ืองจากเป็นบุคลากรที่
มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญและมปีระสบการณ์ท่ีพรอ้มทำางาน
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government) ได้ทันที

• รับโอนภารกิจจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี เฉพาะในส่วนของสำานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครฐั (สบทร.) (Government Information 
Technology Services : GITS)

• รับโอนภารกิจจากสำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะในส่วนของบรรดา
ภารกิจท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจำานวน
โครงการที่รับโอนมาทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการจดหมายอเิลก็ทรอนกิสก์ลางเพ่ือการสือ่สาร
ในภาครัฐ (MailGoThai)

2. โครงการขยายผลระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมาตรฐาน TH e - GIF

3. โครงการ พัฒนาระบบเ ว็บไซต์กลางบริการ
อเิล็กทรอนิกสภ์าครัฐ นอกจากนี ้ป ีพ.ศ. 2555 ยังไดร้บั
มอบโครงการพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมลูเชือ่มโยง 
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) มาดำาเนินการต่อจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย

พ.ศ. 2534

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
National Science Technology Development Agency (NSTDA)

พ.ศ. 2540

สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 
Government Information Technology Services (GITS)

พ.ศ. 2554

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)(สรอ.) 
Electronic Government Agency (EGA)

11
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The Next Year Plan

วิสัยทัศน์
 “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย“

VISION 
 Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life

TTRANSFORMAT

IO
N

ยุทธศาสตร�ที่ 3
สร�างการมีส�วนร�วมและส�งเสร�ม

ให�หน�วยงานภาครัฐ และผู�รับบร�การ
มีความพร�อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลD
DELIVERY

ยุทธศาสตร�ที่ 2
ยกระดับและเพ��มประสิทธิภาพ

โดยนำบร�การของภาครัฐไปสู�ประชาชน
เพ�่อก�าวไปสู� Digital EconomyS

SHARING

ยุทธศาสตร�ที่ 1
บูรณาการโครงสร�างพ�้นฐานด�าน ICT

สำหรับบร�การภาครัฐให�ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจ�ทัล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  EGA ได้กำาหนดประเด็นเด่นที่ เป็นแนวทางดำาเนินงาน ซึ่ งสามารถ 
ตอบโจทย์การพัฒนาตามแนวทางแผนพัฒนาดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และแผนพัฒนารัฐบาลดจิทิลัของประเทศไทย 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ดังนี้

Shared Service
นาฐน�ืพงา�รสงรคโรากาณรูบราก
�สกินอรทก็ลเิอรากิรบบบะระลแ

ฐัรคาภมว�ร

Government Platform
งยโมอ�ืชเรากาณรูบราก
ฐัรคาภนางบบะระลแลูมอ�ข

Government
Open Data

Digital Service
ฐัรคาภลัทิจิดรากิรบ

นชาชะรป�ูสปไ

Digital Leader
Capability

ถรามาสมาวคดีขานฒัพราก

Business Process

จิกฐษรศเคุยอ�ตงอนสบอตอ�พืเฐัรคาภ
ลัทิจิดมคงัสะลแ

พ�้ �

�
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ทำาเนียบผู้บริหาร

4

121110

2 1 3 5 6

7 8 9

นายศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำานวยการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำานวยการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ 
รองผู้อำานวยการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อำานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

4

2

5

1

3

6
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นายอาศิส อัญญะโพธิ์ 
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน

นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร
ผู้อำานวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ 

นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล
ผู้อำานวยการฝ่ายอำานวยการ

นายอุสรา วิสารทานนท์ 
ผู้อำานวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ 

8 12

7

9

10

11 นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์
ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารกลาง

นายสมหวัง สุนทรอุทัย 
ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายพณชิต กิตติปัญญางาม
ผู้อำานวยการฝ่ายนวัตกรรม

13
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ที่ปรึกษาสำานักงาน

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ที่ปรึกษาสำานักงาน

นางจารุพร ไวยนันท์
ที่ปรึกษาสำานักงาน
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ISO/IEC 27001: 2013
(Information Security Management System: ISMS)

มาตรฐานสากลบริการ G - Cloud

มาตรฐานสากล 
กับความเชื่อมั่นในบริการของ EGA

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

EGA ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ISO/IEC 27001:2013

ระบบมาตรฐานด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
(Information Security Management System : ISMS)  
ISO/IEC 27001 : 2013 เปน็ มาตรฐานการจดัการความมัน่คง 
ปลอดภัยสารสนเทศ ซึง่ใชห้ลกัการพ้ืนฐานของความมัน่คง 
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ที่มี  
องค์ประกอบ 3 สว่น ไดแ้ก่ C (Confidentiality), I (Integrity) 
และ A (Availability) 

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากล
ของค่าย ISO (The International Organization for  
Standardization) และ IEC (The International  
Electrotechnical Commission) โดยมีวิวัฒนาการมาจาก
มาตรฐาน BS 7799, ISO/IEC 17799 : 2000, ISO/IEC 
17799 : 2005,  ISO/IEC 2700: 2005,  ISO/IEC 27001 : 2013  
ตามลำาดับ

ระบบ ISMS มีการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA 
(Plan-Do-Check-Action) ซึ่งเป็น หลักการ บริหารจัดการ

ที่ใช้กันแพร่หลาย และทั้งนี้ EGA เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศที่ใช้
หลักการ PDCA จึงกำาหนดมาตรฐานการดำาเนินการให้
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2013   
เช่น การจัดทำานโยบาย กระบวนการ การกำาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ การควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน 
ความเสี่ยง การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ การ
จัดการเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยและ 
สิ่งบกพร่อง เป็นต้น และเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  
ที่ผ่านมา EGA ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล  
ISO/IEC 27001 : 2013 สำาหรับบริการ G - Cloud  
ในขอบเขตการขอรับรอง การบริหารจัดการด้านความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศสำาหรับบริการ G - Cloud ในระดับ  
Infrastructure as a Service

ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนั้น EGA 
ยังได้รับรางวัล STAR Self - Assessment จาก Cloud  
SecurityAlliance (CSA) ซึ่งเป็นรางวัลจากองค์กร 
ระดับโลก Cloud Security Alliance (CSA) และเป็น 
หน่วยงานภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ 

CSA-STAR ย่อมาจาก Cloud Security Alliance 
(CSA) - Security, Trust & Assurance Registry (STAR ) 
เริ่มใช้งานเมื่อปลายปี 2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความโปร่งใสของผู้ให้บริการและความมั่นใจในการใช้
ระบบคลาวด์ CSA - STAR จึงเป็นทะเบียนสาธารณะ
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สำ�หรับ EGA ในฐ�นะผู้ให้บริก�ร G - Cloud เล็ง
เห็นถึงคว�มสำ�คัญด้�นคว�มม่ันคงปลอดภัยของบริก�ร  
G - Cloud โดยมีก�รนำ�ม�ตรฐ�นระบบบริห�รคว�มมั่นคง 
ปลอดภัยส�รสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 ม�เป็น
แนวท�งปฏิบัติและผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นจ�ก 
ผู้ตรวจสอบภ�ยนอกตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และ 
เ พ่ือสร้ �งคว�มมั่นใจกับผู้ ใช้บริก�ร  G -  C loud 
อย่�งต่อเนื่ องจึ งได้นำ �แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร 
คว�มมั่นคงปลอดภัยของ Cloud Security Alliance 
(CSA) ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของระบบ Cloud  

ที่ระบุถึงก�รควบคุมคว�มปลอดภัยของระบบคล�วด์หล�กหล�ยประเภท จ�กหล�กหล�ยผู้ให้บริก�ร ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้
ที่ต้องก�รทำ�สัญญ�หรือใช้บริก�รระบบคล�วด์ส�ม�รถประเมินคว�มปลอดภัยของผู้ให้บริก�รให้เหม�ะสมกับคว�ม
ต้องก�รของตนเองได้ โดย CSA - STAR นั้นเป็นม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยบนระบบคล�วด์ ซึ่งเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติม 
ม�จ�กม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของ ISO 27001 โดยม�ตรฐ�น CSA - STAR มุ่งเน้นที่คว�มปลอดภัยของก�ร 
ให้บริก�รคล�วด์เป็นหลัก สำ�หรับในส่วนของก�รปฏิบัติต�ม กฎหม�ย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในส่วนของก�รรักษ�
คว�มเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นเพียงส่วนประกอบ และในก�รขอก�รรับรอง CSA - STAR นั้นผู้ให้บริก�รคล�วด์ต้องจัดทำ�  
ISO 27001 และใช้ Cloud Control Matrix (CCM) เพิ่มเติม 

CSA-STAR Certificate แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. STAR Self Assessment : ต้องเปิดเผยผลลัพธ์ก�รประเมินด้วยตนเองจ�กแบบสอบถ�ม CSA Consensus 
Assessment Initiative (CAI) และ / หรือ Cloud Control Matrix (CCM)

2. STAR Certification / Attestation: ตอ้งเปดิเผยผลลพัธ์ก�รประเมนิโดย 3rd Party โดยใช ้CCM และ ISO 27001  
หรือ AICPA SOC2 

3. STAR Continuous : ต้องเปิดเผยผลลัพธ์ก�รตรวจสอบและประเมินคว�มปลอดภัยบนระบบคล�วด์ของตน 
อย่�งต่อเนื่อง โดยใช้ Cloud Trust Protocol (CTP) 

ที่มีผู้ ใช้ ง�นอย่�งแพร่หล�ยท่ัวโลก ม�ปฏิบั ติและ 
ในประเทศไทยในปี 2559 ที่ผ่�นม� EGA ได้ผ่�นก�ร
รับรองม�ตรฐ�น CSA STAR ในระดับที่ 2 CSA STAR 
Certification เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ�กผู้ตรวจสอบภ�ยนอก 
ทำ�ให้ทุกหน่วยง�นที่ใช้บริก�ร G - Cloud ส�ม�รถ
มั่นใจได้ในม�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�นและก�รให้บริก�ร 
ของ G - Cloud ว่�มีแนวท�งก�รปฏิบัติ ก�รให้บริก�ร 
ก�รจัดก�ร ข้อมูลสำ� คัญอย่�งมีประสิทธิภ�พและ 
มีคว�มปลอดภัยสูงต�มม�ตรฐ�นส�กล
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้จัดงาน IPv6 ประจำาปี 2559 ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู ้
ด้านที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 โดย สำานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้รับ 
รางวัลในฐานะหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6  
เมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นางสาวอภณิหพ์ร องัคกมลเศรษฐ ์รองผูอ้ำานวยการ 
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทน ขึ้นรับ
รางวัลการพัฒนา การบริการที่ เป็นเลิศ “ศูนย์กลาง 
บริการภาครัฐสำาหรับประชาชน หรือ GovChannel”  
ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  
จากสำานักงาน ก.พ.ร. ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการ 
และมอบรางวัลประจำาปี 2559 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

รางวัล หน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 ประจำาปี 2559

รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ
มอบนโยบายการขับเคล่ือนการ
บริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล 
เม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559  
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
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การดำาเนินงานของ EGA ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการดำาเนินงานใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

ผลการดำาเนินงานของ EGA 

ผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2559 

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

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

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

4. EGA - to - Digital Transformation เป็นการ
สร้างความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ท้ังในส่วนการกำาหนด
ทิศทางและผลักดันเชิงนโยบายไปสู่หน่วยงาน
ภาครัฐการยกระดับและปรับเปลี่ยนแนวคิด 
การทำางานของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้ง การ
พัฒนานวัตกรรมบริการต้นแบบท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้งานได้จริง เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด

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

Citizen

GovernmentBusiness

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

EGA - to - Citizen

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

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

ศูนย์รวมข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซ่ึงประชาชน 
ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถ่ิน สามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียว  
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมใน  3  ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น    (1)  ช่องทาง 
ผ่านเว็บไซต์ ในช่ือ “เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(govchannel.go.th)” (2) ช่องทางผ่าน Mobile Application 
ในช่ือ “ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government  
Application Center : GAC)” และ (3) ช่องทางผ่าน
อุปกรณ์อ่ืน ๆ สำาหรับประชาชนท่ีไม่มีเคร่ืองมือในการเข้าถึง 
บริการภาครัฐ อาทิ Government Smart Kiosk ซ่ึงเป็นบริการ
ภาครัฐ ท่ีให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีสำาคัญ โดยผ่าน 
บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

WEB

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

data.go.th
ศูนย�กลางข�อมูลเป�ดภาครัฐ

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

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

Biz
Portal

govspending.data.go.th
ภาษีไปไหน?

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

GAC (Government 
Application Center)
ศูนย�กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ Government Smart Kiosk

ตู�บร�การเอนกประสงค�ของรัฐ

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

โดยผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส�

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

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

ชอ่งทางท่ี 1 ประชาชนสามารถเขา้ถึงบรกิารภาครฐัไดผ้า่นทาง “เวบ็ไซตก์ลางบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ภาครฐั  
(govchannel.go.th)” ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลและบริการสำาหรับประชาชน เพ่ือเชื่อมโยงภาครัฐ 
ให้ชีวิตง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น ในปี 2559 ท่ีผ่านมา ประชาชนให้ความสนใจเข้าใช้งานเว็บไซต์ GovChannel  
เป็นจำานวนถึง 1,157,555 คร้ัง ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีแสดงว่าข้อมูลบนเว็บไซต์ GovChannel มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และ 
ตรงกับความต้องการของประชาชน สามารถใช้เป็นแนวทางในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ และอำานวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีบริการภาครัฐสำาคัญ ดังนี้  

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

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

ผู้เขา้ใชบ้รกิาร 550,057 ครัง้ตอ่ปี

ผู้เขา้ใชบ้รกิาร 454,758 ครัง้ตอ่ปี

ผู้เข้าใช้บริการ 80,228 ครั้งต่อปี
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4. ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (biz.govchannel.go.th) ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ  
(Biz Portal) เป็นความร่วมมือระหว่าง EGA และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา้ สำานกังานประกันสงัคม กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน และกรมสรรพากร โดย EGA ไดพั้ฒนา  
Biz Portal (biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พร้อมให้บริการข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจตามกรอบของธนาคารโลกจำานวน 34 บริการ รวมทั้งยังพัฒนาระบบบริการสำาหรับ 
การเริ่มต้นธุรกิจ อาทิ ระบบการขอติดตั้งสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการขอติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
นครหลวง/ส่วนภูมิภาค บริการขอติดตั้งน้ำาประปาของการประปานครหลวง/ภูมิภาคและบริการขอติดตั้ง 
โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการยกระดับ Ease of 
Doing Business ของธนาคารโลกต่อไป

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

ผู้เข้าใช้บริการ 33,367 ครั้งต่อปี

ผู้เข้าใช้บริการ 39,145 ครั้งต่อปี
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2. แอปพลิเคชัน “เรื่องร้องเรียนป่าไม้” EGA ร่วมกับกรมป่าไม้  จัดทำาแอปพลิเคชันที่ พัฒนาขึ้นเพ่ือ 
ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการบุกรุกป่าไม้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี โดยสามารถร้องเรียนปัญหา 
ที่พบเห็นได้ทันที และใช้ติดตามเรื่องที่ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลา

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

โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play และ Apps Store ภายใต้สัญลักษณ์

นอกจากน้ี EGA ยังมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำาคัญให้บริการแก่ประชาชนจำานวน  
6 แอปพลิเคชัน ซ่ึงประชาชนจะได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชันดังน้ี

1. แอปพลิเคชัน “สุขแท้ท่ีแม่ให้” EGA ร่วมกับสำานักราชเลขาธิการ จัดทำาข้ึนเน่ืองในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เพ่ือเผยแพร่  
พระราชประวัติ พระราชดำารัส พระฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำาริ ของสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ให้ประชาชนได้ซาบซ้ึงถึงพระมหากรุณาธิคุณและสามารถน้อมนำา 
พระราชดำารัส มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต รวมถึงเรียนรู้ประโยชน์จากแนวทางการทรงงานโครงการ 
ในพระราชดำาริ ท้ังยังมีปฏิทินกิจกรรม และโครงการท่ีสำาคัญต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตลอดท้ังปี รวมท้ัง 
ยังสามารถเย่ียมชมโครงการต่างๆ เช่น โครงการศิลปาชีพ โครงการด้านการเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
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3. แอปพลเิคชนั “LandsMaps” EGA รว่มกับกรมท่ีดนิ จดัทำ�แอปพลเิคชนัดงักล�่วเพ่ือเปน็ก�รอำ�นวยคว�มสะดวก
ให้แก่ประช�ชนในก�รค้นห�ขอ้มลูเพ่ือตรวจสอบตำ�แหนง่และแปลงทีด่นิโดยแสดงภ�พจริง 360 องศ� ส�ม�รถ
พิมพ์เลขที่โฉนด และแสดงเส้นท�งท่ีใกล้ที่สุดในก�รเดินท�งไปยังที่ดินแปลงน้ัน รวมถึง ส�ม�รถตรวจสอบ 
สถ�นที่ต้ังสำ�นักง�นเขตที่ดินได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้ประช�ชนได้รับคว�มสะดวก และ มีข้อมูลท่ีดินเบื้องต้น 
พร้อมที่จะไปติดต่อกับกรมที่ดินเพื่อทำ�ธุรกรรมต่อไป

4. แอปพลิเคชัน “Smart Job Center” EGA ร่วมกับกรมก�รจัดห�ง�น จัดทำ�แอปพลิเคชันให้บริก�รจัดห�ง�น
สำ�หรับประช�ชนทั่วไปและสม�ชิก Smartjob.doe.go.th ผู้ว่�งง�นส�ม�รถค้นห�ตำ�แหน่งง�นและ Matching 
ตำ�แหน่งทีต่รงกับคุณสมบติัต�มคว�มตอ้งก�รของน�ยจ�้ง ผูป้ระกอบก�รหรอืน�ยจ�้งส�ม�รถคน้ห�คนทำ�ง�น 
ต�มคุณสมบัติที่ต้องก�รได้ส�ม�รถส่งข้อคว�มนัดสัมภ�ษณ์ง�นและส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 
จ�กกรมก�รปกครอง รวมถึง ส่งแชร์ตำ�แหน่งง�นที่น่�สนใจให้กับบุคคลอื่นได้ด้วย

5. แอปพลิเคชัน “BMTA” EGA ร่วมกับองค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ประช�ชน 
ในเรื่องของก�รตรวจสอบเส้นท�งก�รเดินรถเมล์ ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลขององค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
โดยมคีว�มส�ม�รถหลกั คือ ก�รค้นห�ส�ยรถเมล ์ส�ม�รถบอกไดว่้�ส�ยไหนผ�่นสถ�นทีส่ำ�คญัใดบ�้ง ดเูสน้ท�ง 
ที่รถเมล์วิ่งผ่�นบนแผนที่ได้ แสดงข้อมูลรถเมล์ต�มป้�ย เป็นต้น
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6. แอปพลิเคชัน “KasetQRCode” EGA ร่วมกับสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดทำา 
แอปพลิเคชันที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการต่างๆ เก่ียวกับความปลอดภัยอาหาร และสินค้าเกษตร 
ประชาชนสามารถตรวจสอบความปลอดภยัของอาหารและสินคา้เกษตรไดด้ว้ยตวัเองผ่านการสแกน QR Code, 
Barcode และ AR Code ที่อยู่บนถุงบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เพื่อดูข้อมูลแหล่งผลิต ข้อมูลแหล่งจำาหน่ายสินค้า 
ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยอาหาร หรือ สินค้าตัว Q และนำาทางไปสู่ตลาดที่มีการวางจำาหน่ายสินค้า 
ดังกล่าวด้วย

7. ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ หรือที่เรียกว่า G - News “รับทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการ ทันที  
แม่นยำา เชื่อถือได้” G - News ถือเป็นแอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และบริการภาครัฐ  
จากหน่วยงานรัฐมากถึง 56 หน่วยงาน เช่น การประปานครหลวง สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น โดย 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกอ่านและรับข่าวสารได้ตามความสนใจ
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ชอ่งทางท่ี 3  ประชาชนรบับรกิารภาครัฐผ่านอปุกรณ์อืน่ๆ ตามจุดให้บรกิาร ไดแ้ก ่Government Smart Kiosk  
มจีดุตดิตัง้ใหบ้รกิารในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ซึง่ไดร้บัความสนใจจากประชาชนเขา้ชมแลว้ถงึ 208,007 ครัง้ ถอืเปน็อกีหนึง่ทางเลอืก 
ที่ประชาชนได้รับจากบริการของ EGA

ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government 
Smart Kioskเป็นช่องทางสำาหรับประชาชนท่ีไม่มีเครื่อง
มือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยใช้เพียงบัตรประชาชน 
เพียงใบเดียวในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของรัฐ  
ติดต้ังในพ้ืนท่ีสำาคัญ 11 จุด 4 จังหวัด โดยปัจจุบันมีบริการ
ภาครัฐ 18 บริการใน 4 รูปแบบได้แก่ การตรวจสอบข้อมูล  
การตรวจสอบสิทธ์ิ การติดตามผลและการดู ข้อมูล  
พร้อมให้บริการบน Government Smart Kiosk อาทิเช่น

• ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล)  
ของกรมการปกครอง 

• ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป  
ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

• ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ)  
ของสำานักงานประกันสังคม

• ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ  
ของสำานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

• ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ  
ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคลในโรงพยาบาล 
ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Government Smart Kiosk

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

ในอดีตที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีแนวทางการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล หากจะกล่าวถึง 
แนวทางการพัฒนาระบบ หรือ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ีหน่วยงานภาครัฐจำาเป็นต้องใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ 
บริการจากภาคเอกชน และระบบท่ีใช้ของแต่ละหน่วยงาน
ตา่งก็แยกสว่นกันอย่างชดัเจน การจะแก้ปัญหาของประเทศ  
หรือ การดูข้อมูลท่ีเป็นภาพรวมจากหลายหน่วยงาน 
เป็นเรื่องท่ีไม่สามารถทำาได้ เน่ืองจากระบบต่างๆ ไม่ได้ 
อยู่บน Platform เดียวกัน และ ฐานข้อมูลของแต่ละ 
หน่วยงานน้ันยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกัน จนสามารถดึง
ข้อมูลให้แสดงผลออกมาเป็นภาพรวมได้ การท่ีรัฐบาลจะ
ขับเคลื่อนหรือแก้ปัญหาจึงเป็นไปได้ยาก และหากพิจารณา
ถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วยแล้ว ย่ิงไม่สามารถ 

ควบคุมได้เบ็ดเสร็จ จึงยังมีช่องว่างในด้านต่างๆ ท่ีเป็น 
ปัจจัยสำาคัญท่ีนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐ 
ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การปรบัเปลีย่นหนว่ยงานภาครฐัจากท่ีมกีารทำางาน
แบบเดิมให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล มีปัจจัยพ้ืนฐานหลายด้านที่ 
เข้ามาสนับสนุนให้มีการขับเคล่ือนและรองรับการปรับเปล่ียน 
เช่น นโยบาย และ แผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
สำานกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) หรอื EGA  
ท่ีมีวิสัยทัศน์์ว่าจะต้องขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐ
สู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย จากเป้าหมาย 
ที่ต้องการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพ่ือไปสู่บริการให้แก่
ประชาชน จงึพัฒนาเปน็บรกิารตา่งๆ ทีใ่หห้นว่ยงานภาครฐั 
เข้ามาใช้บริการ 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 Sharing

Government Business Citizen

ศูนย�กลางบร�การภาครัฐสำหรับประชาชน

Gov Information Infrastructure

Digital Government Platform

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

G-SaaSEGA GIN 2.0

Digital Government
Capacity Building

Digital Government
Transformation

Digital Government ACT,
ICT Budget Consolidation

Website Standard
Digital Service Standard

Digital Government
Innovation Center

Government Digital
Skills

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

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

Shared Infrastructure

Policy and
Standard

Digital Government / Connected Government Blueprint

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

Common Infrastructure
Collaborative Service
Business Process Improvement

.

.

.

Citizen Centricity
Social Inclusion
Transparent & Open

.

.

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

G - Cloud

หน�วยงานภาครัฐใช�บร�การ G - Cloud รวมจำนวน 1,101 ระบบ 343 หน�วยงาน

Government 
Information Network : GIN

ระบบบร�หารการเง�นการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) 

ระบบงานบร�หารยุทธศาสตร�
ขององค�กร ภาครัฐ (GSMS)

ระบบ National 
Single Window (NSW)  

ระบบที่ใช�งานร�วมกัน
บนเคร�อข�าย GIN

 หน�วยงานภาครัฐที่ใช�บร�การ GIN รวมจำนวน 3,816 หน�วยงาน เช�น กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงสาธารณสุข กรมการข�าว สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม

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

เครอืข่ายสารสนเทศแก่หนว่ยงานภาครฐัในลกัษณะบรูณาการเปน็ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทีเ่ชือ่มตอ่กระทรวง
จนถึงระดบักรมและหนว่ยงานราชการส่วนภูมิภาค ท่ีรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบทัง้ระบบงานภายในและ
การบริการประชาชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐ โดยมีการบริหารจัดการ 
อย่างมีมาตรฐาน รวมท้ังเช่ือมโยงไปยังบริการกลางต่างๆ ของภาครัฐให้เกิดการใช้งานเครือข่าย อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและลดความซ้ำาซ้อนในเชิงงบประมาณของประเทศ

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

หน�วยงานภาครัฐ
24 หน�วยงาน

ศูนย�ประสานงาน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ

ตรวจสอบช�องโหว�

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

หน�วยงานภาครัฐ
33 หน�วยงานระดับกรม

e - Saraban

หนังสือราชการ 
รับเข�า และ ส�งออก

*รอบเดือนกันยายน 2559

3. ศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ภาครฐั    (G - CERT)   คอื บรกิารเฝา้ระวังดา้นความมัน่คง 
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ 
บริการตรวจสอบภัยคุกคาม บริการแจ้งเตือนเม่ือเกิด 
เหตุภัยคุกคามและการให้คำาปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือดำาเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

G - CERT มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญทางด้านการวิเคราะห์ 
ภัยคุกคามทางสารสนเทศด้านการโจมตีในรูปแบบต่างๆ  

5. บริการระบบติดต่อสื่อสารออนไลน์ (G - Chat) เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

Storage as a Service

G - Chat

คณะรัฐมนตร� 19 ท�าน

ปลัดกระทรวง
หร�อเทียบเท�า 39 ท�าน

หน�วยงานภาครัฐ
181 หน�วยงาน
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6. บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการส่ือสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) คือ ระบบ
จดหมายอเิลก็ทรอนกิสก์ลางเพ่ือการสือ่สารในภาครฐั เนน้ยกระดบัโครงสรา้งพ้ืนฐาน สรา้งความน่าเชือ่ถือ และ 
ความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้สิทธิเฉพาะข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น  
โดยหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณดำาเนินการเอง

MailGoThai

 MAIL BOX 10 GB 
ATTACH FILE 25 MB

35,285 
บัญชีรายชื่อ

VIRUS 
SPAM MAIL

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT

GIN Conference

6,267 
สิทธิการใช�งาน

หน�วยงานภาครัฐ
175 หน�วยงาน

 สร�างคุณสมบัติ (Feature) ให�มีความเหมาะสมกับผู�ใช�งานสมัยใหม� พัฒนามาตรฐาน 
รูปแบบบร�การและแก�ไขข�อบกพร�องต�างๆ รวมทั้ง เพ��มประสิทธิภาพของฟ�งก�ชั่นการทำงาน
ให�มีคุณสมบัติการใช�งานให�สอดรับกับ Platform ต�างๆ ได�มากยิ�งข�้น

Digital Government Service Hub

1. บริการระบบ Single Sign-On คือ ระบบการยืนยันตัวบุคคล หรือที่เรียกว่าเป็น “ระบบการพิสูจน์ตัวตน  
(Authentication Service) ทีร่องรบัการใหผู้ใ้ช้งานลงชือ่เข้าใชง้านระบบ (Login) คร้ังเดยีว แล้ว สามารถเข้าใชง้าน 
ระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำาอีก

7. บริการระบบ GIN Conference คือ ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ ซึ่งรองรับการใช้งานมัลติมีเดีย

MailGoThai

 MAIL BOX 10 GB 
ATTACH FILE 25 MB

35,285 
บัญชีรายชื่อ

VIRUS 
SPAM MAIL

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT

GIN Conference

6,267 
สิทธิการใช�งาน

หน�วยงานภาครัฐ
175 หน�วยงาน

 สร�างคุณสมบัติ (Feature) ให�มีความเหมาะสมกับผู�ใช�งานสมัยใหม� พัฒนามาตรฐาน 
รูปแบบบร�การและแก�ไขข�อบกพร�องต�างๆ รวมทั้ง เพ��มประสิทธิภาพของฟ�งก�ชั่นการทำงาน
ให�มีคุณสมบัติการใช�งานให�สอดรับกับ Platform ต�างๆ ได�มากยิ�งข�้น

	 หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกผ่านระบบ	 openid.egov.go.th	 เพื่อใช้บริการระบบ	Single	 
Sign-On	จำานวน	23	หน่วยงาน	38	ระบบ	 เช่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรมปศุสัตว์	 กรมสรรพากร	 และ 
การประปานครหลวง	เป็นต้น
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2. บริการระบบ e-CMS version 2.0 On Cloud คือ โครงการที่ดำาเนินการสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการเปลี่ยน
ขอ้มลูระหว่างระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยงานภาครฐั เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานของรฐัใช ้เปน็มาตรฐาน
ร่วมกัน ทำาให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้

e - CMS

e - CMS 
Version 2.0

e - CMS หน�วยงาน A

e - CMS หน�วยงาน B

e - CMS หน�วยงาน C

ระบบ Monitoring

หนังสือราชการ

G - Cloud EGA 

EGA GIN

ตอบกลับการรับ
หนังสือราชการ

รายงานการรับ-ส�งหนังสือ
ระหว�างหน�วยงาน

ระบบ moniter ตรวจสอบ
การรับส�งหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
หน�วยงาน A

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
หน�วยงาน B

หนังสือราชการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� 
มาตรฐานการเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณฯ 

ตามมาตรฐาน TH e - GIF

หน�วยงานภาครัฐมีการ
เชื่อมโยงข�อมูล
461 หน�วยงาน

3. บริการระบบ Government API เป็นระบบที่สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ภาครฐั และสรา้งความรว่มมอืกับหน่วยงานระดบั Strategic Partners เพ่ือเชือ่มโยงขอ้มลูสำาคญัตา่งๆ เขา้ดว้ยกัน

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

 หน�วยงานภาครัฐใช�งานโครงสร�างพ�น้ฐานด�านข�อมูลของ EGA ครอบคลุมถึงระบบ e - Service ทำการเช่ือมโยง

ข�อมูลสมาชิกผ�านระบบ openid.egov.go.th โดยมี  ระบบของหน�วยงานภาครัฐมีการเชื่อมโยงข�อมูลแล�ว 13 ระบบ 

12 หน�วยงาน ดังน้ี

API เชื่อมโยงทะเบียนราษฎร�

ระบบแลกเปลี่ยนข�อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)
 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)



4. การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)  คือ การสร้างศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(Open Government Data) ภายใต้เว็บไซต์ data.go.th สำาหรับให้ผู้ใช้บริการท้ัง ประชาชน ผู้สนใจ รวมถึง 
หนว่ยงานของรฐั สามารถเขา้ถึงข้อมลูของภาครฐัไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ และเปดิโอกาสให้นกัพัฒนาแอปพลเิคชนั 
สามารถนำาข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้สร้างนวัตกรรมได้

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

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

 EGA และ กรมทางหลวง ร่วมมือกันนำาข้อมูลจากจุดสำารวจปริมาณจราจรชนิดติดต้ังถาวร (Microwave Radar)  
ไปวิเคราะห์ สำาหรับประกอบการวางแผนบริหารจัดการการจราจร เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พร้อมกับการคาดการณ์การเดินทางสำาหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

EGA ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้และบริหารจัดการระบบการให้บริการ
แก่หน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าการให้บริการของ EGA ได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐน้ัน มีท้ัง 
ในส่วนของ Shared Infrastructure และ Government Service Hub

ประโยชน์ท่ีหน่วยงานภาครัฐได้รับจากบริการของ EGA ได้แก่

1. ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหา 
โครงสร้างพื้นฐาน และ บริการพื้นฐานที่จำาเป็น
ในการดำาเนินงาน

สิ่งที่ EGA ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การดำาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
เปน็สว่นสำาคญัอกีประการหน่ึงท่ี EGA เรง่ผลกัดันใหบ้คุลากรภาครฐัไดร้บัองคค์วามรูท่ี้เหมาะสมกับตำาแหนง่ ความรบัผดิชอบ  
และการทำางานในองค์กรของตนเอง 

2. รัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณของ
ประเทศดา้น ICT ได้อย่างถกูตอ้งแมน่ยำามากย่ิงข้ึน

3. สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐได้สะดวก และเกิดประโยชน์ต่อการทำางาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ และ ประชาชนผู้รับบริการ 

4. เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลว่าจะไม่ม ี
การรั่วไหลไปต่างประเทศ

5. เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำางานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเหมาะสม

34



สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) ได้มีพิธีเปิด 
อย่างเปน็ทางการไปเมือ่วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยม ีพลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานในพิธี  
ซึ่งสถาบันดังกล่าวมีหน่วยงานและองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ สำานักงานข้าราชการพลเรือน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA นอกจากน้ียังมีสถาบันการศึกษา  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร โดยจัดต้ังขึ้นมาเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลสำาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และสนับสนุนแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 รายละเอียดดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล กำาหนดแผนงานหลักไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ 

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ  
เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือบริการ 
รูปแบบใหม่ท่ีเป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงาน 
ภาครัฐ 

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

2. ปรับเปลี่ยนการทำางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 

3. สนับสนุนให้มกีารเปดิเผยขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน ์
(Open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
กระบวนการทำางานของรัฐ เพื่อนำาไปสู่การเป็น
ดิจิทัลไทยแลนด์ 

1

2

3

4

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนากำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กำาหนดแผนงานที่เก่ียวข้องกับ 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำาลังคน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

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

2. การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
ท่ีรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากร 
ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

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

1

2

3

ว�สัยทัศน�ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด�านดิจ�ทัลภาครัฐ

เป�นศูนย�กลาง
การพัฒนาทักษะด�านดิจ�ทัล

สำหรับข�าราชการ
และบุคลากรดิจ�ทัลภาครัฐ

ของประเทศไทย

“

”
(Digital Government Leadership Capability)

1. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งในระดับบร�หารและเจ�าหน�าที่ให�สามารถนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาพัฒนาองค�กรสู�รัฐบาลดิจ�ทัล
2. ส�งเสร�มการสร�างนวัตกรรม เพ�่อสนับสนุนการให�บร�การประชาชนในรูปแบบใหม�
3. สร�างเคร�อข�ายความร�วมมือทางว�ชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาองค�ความรู� และนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�
     ในการพัฒนาการให�บร�การประชาชน 

เป�าหมาย

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

พันธกิจ

หลักสูตรภายใต�สถาบันพัฒนาบุคคลากรดิจ�ทัลภาครัฐในป� 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Government Cloud Service รุ�นท่ี 1

หลักสูตรการบร�หารยุทธศาสตร�องค�กรด�วย Enterprise Architecture 
หร�อ EA (EA for e - Government Exchange Program: e - GExp)

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศของ DFT ให�มีประสิทธิผลภายใต�กรอบแนวคิดสถาป�ตยกรรมไอทีองค�กร 
(Enterprise Architecture: EA) กรมการค�าต�างประเทศ

หลักสูตร นักบร�หารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� รุ�นที่ 5 และ รุ�นที่ 6  
(e - Government Executive Program : e - GEP#5 / 6)

หลักสูตร ผู�บร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ�นที่ 27 
และ รุ�นที่ 28 (Chief Information Officer : CIO 27 / 28) 
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)



ว�สัยทัศน�ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด�านดิจ�ทัลภาครัฐ

เป�นศูนย�กลาง
การพัฒนาทักษะด�านดิจ�ทัล

สำหรับข�าราชการ
และบุคลากรดิจ�ทัลภาครัฐ

ของประเทศไทย

“

”
(Digital Government Leadership Capability)

1. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งในระดับบร�หารและเจ�าหน�าที่ให�สามารถนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาพัฒนาองค�กรสู�รัฐบาลดิจ�ทัล
2. ส�งเสร�มการสร�างนวัตกรรม เพ�่อสนับสนุนการให�บร�การประชาชนในรูปแบบใหม�
3. สร�างเคร�อข�ายความร�วมมือทางว�ชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาองค�ความรู� และนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�
     ในการพัฒนาการให�บร�การประชาชน 

เป�าหมาย

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

พันธกิจ

หลักสูตรภายใต�สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจ�ทัลภาครัฐในป� 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Government Cloud Service รุ�นท่ี 1

หลักสูตรการบร�หารยุทธศาสตร�องค�กรด�วย Enterprise Architecture 
หร�อ EA (EA for e - Government Exchange Program: e - GExp)

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศของ DFT ให�มีประสิทธิผลภายใต�กรอบแนวคิดสถาป�ตยกรรมไอทีองค�กร 
(Enterprise Architecture: EA) กรมการค�าต�างประเทศ

หลักสูตร นักบร�หารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� รุ�นที่ 5 และ รุ�นที่ 6  
(e - Government Executive Program : e - GEP#5 / 6)

หลักสูตร ผู�บร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ�นที่ 27 
และ รุ�นที่ 28 (Chief Information Officer : CIO 27 / 28) 

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

เป�าหมาย
ผู�บร�หารระดับสูง 

(Executive)

1 2
ผู�อำนวยการกอง 
(Management)

ผู�ทำงานด�านนโยบาย
และงานว�ชาการ 

(Academic)

3
ผู�ทำงานด�านบร�การ 

(Service)

4
ผู�ปฏิบัติงานเฉพาะ

ด�านโทคโนโลยีดิจ�ทัล 
(Technology 
Specialist) 

5

ผู�ปฏิบัติงานอื่น  
(Others)  

6

มิติที่ 1 รู�เท�าทันและใช�เทคโนโลยีเป�น 

ประกอบด�วย 1 กลุ�มทักษะ ได�แก� กลุ�มทักษะด�านความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล (Digital Literacy Skill Set) 

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

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

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

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

มิติที่ 2 เข�าใจนโยบาย กฎหมาย มาตรฐาน 

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

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

Compliance Skill Set) 

มิติที่ 3 ใช�ดิจ�ทัลเพ�่อการประยุกต�และพัฒนา 

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

(Digital Technology Skill Set) 
และกลุ�มทักษะด�านการออกแบบกระบวนการ

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

Service Design Skill Set)

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

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

ด�านดิจ�ทัล (Digital Transformation Set) 
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สำ�หรับในปีท่ีผ่�นม�สถ�บันพัฒน�บุคล�กรด้�น
ดิจิทัลภ�ครัฐ มีผู้เข้�รับก�รอบรมแล้วจำ�นวน 1,600 คน 
ซึง่เปน็บุคล�กรภ�ครัฐได้รับก�รพัฒน�ทักษะด้�นก�รบริห�ร
จัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศในหลักสูตรต่�งๆ นอกจ�ก
นี้ได้มีก�รพัฒน�เครื่องมือระบบ Self Learning System 
สำ�หรับก�รพัฒน�ทักษะบุคล�กรด้�น ICT บนเว็บไซต์  
e-learning.ega.or.th เพ่ือเป็นสื่อก�รเรียนก�รสอนให้กับ 
ข้�ร�ชก�ร และเจ้�หน้�ที่ของรัฐแล้ว จำ�นวน 4 ระบบ 
ได้แก่ ระบบก�รเรียนรู้ IPv6 Management for Executive  
ระบบก�รเรียนรู้ IPv6 Workshop for Officers ระบบ
ก�รเรียนรู้ Government Cloud Services และระบบ
ก�รเรียนรู้ Cloud Computing นอกจ�กน้ียังอยู่ระหว่�ง 
ก�รพัฒน�สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning Object)  
ด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดทำ�ฐ�นข้อมูลบุคล�กร
ภ�ครัฐเพื่อใช้ในง�นบริก�รของ EGA บนระบบ Customer  
Relationship Management (CRM) และในปีต่อไป 
สถ�บันพัฒน�บุคล�กรด้�นดิจิทัลภ�ครัฐ ก็จะยังคงมุ่งมั่น

พัฒน�หลักสูตรท่ีดีย่ิงขึ้น ช่องท�งท่ีหล�กหล�ยม�กยิ่งข้ึน 
เพ่ือตอบโจทย์ก�รพัฒน�บุคล�กรภ�ครัฐท่ีจะรองรับ 
ก�รเปลี่ยนแปลงไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

หลักสูตร นักบริห�รรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5  
(e - Government Executive Program: e - GEP#5)

หลักสูตรก�รบริห�รยุทธศ�สตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA (EA for e - Government Exchange Program: e - GExp)

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

เป�าหมาย
ผู�บร�หารระดับสูง 

(Executive)

1 2
ผู�อำนวยการกอง 
(Management)

ผู�ทำงานด�านนโยบาย
และงานว�ชาการ 

(Academic)

3
ผู�ทำงานด�านบร�การ 

(Service)

4
ผู�ปฏิบัติงานเฉพาะ

ด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัล 
(Technology 
Specialist) 

5

ผู�ปฏิบัติงานอื่น  
(Others)  

6

มิติที่ 1 รู�เท�าทันและใช�เทคโนโลยีเป�น 

ประกอบด�วย 1 กลุ�มทักษะ ได�แก� กลุ�มทักษะด�านความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล (Digital Literacy Skill Set) 

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

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

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

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

มิติที่ 2 เข�าใจนโยบาย กฎหมาย มาตรฐาน 

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

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

Compliance Skill Set) 

มิติที่ 3 ใช�ดิจ�ทัลเพ�่อการประยุกต�และพัฒนา 

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

(Digital Technology Skill Set) 
และกลุ�มทักษะด�านการออกแบบกระบวนการ

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

Service Design Skill Set)

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

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

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

ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ 
มิติใหม่ การติดต่อราชการ ณ จุดเดียวแบบครบวงจร  

ผ่านเว็บไซต์ Biz.govchannel.go.th  

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

ผูป้ระกอบการท่ีกำาลงัเริม่ตน้ธุรกิจจำาเปน็ต้องตดิตอ่กับหน่วยงานราชการเพ่ือขอดำาเนินการในเร่ืองตา่งๆ ตัวอย่างเชน่ 
นักลงทุนที่จะเปิดโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง ตามภาพนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

1. จดทะเบียนธุรกิจ
2. ข�้นทะเบียนพาณิชย�

สำนักงานประกันสังคม

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

กรมสรรพากร

5. จดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ��ม

การประปานครหลวง

6. ขอติดตั้งประปา

การไฟฟ�านครหลวง

7. ขอใช�ไฟฟ�า

กรุงเทพมหานครและกรมโยธาธิการและผังเมือง

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

บีโอไอ

11. ขอรับการส�งเสร�มการลงทุน

กรมประมง

12. ขออนุญาตประกอบอาชีพการประมง
13. จดทะเบียนผู�ประกอบการประมง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15. ขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร
16. อนุญาตผลิตภัณฑ�

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมจังหวัด

17. ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

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

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

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

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

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

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

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

การเริ่มต้นธุรกิจ

การคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน

การขอไฟฟ้า
การขออนุญาต 

ก่อสร้าง
การจดทะเบียน 

ทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ

การชำาระภาษี การค้าระหว่าง 
ประเทศ

การบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลง

การแก้ปัญหา 
การล้มละลาย

ระบบศูนย์กลางการติดต่อราชการเพื่อทำาธุรกิจ	(Doing	Business	Portal)

กลุ�มงานบร�การ สิ�งที่ต�องเตร�ยม จำนวน จำนวน % เปลี่ยนแปลง

ประสบการณ�เดิม ประสบการณ�ใหม�

แบบฟอร�ม

จำนวนข�อมูล

เอกสารประกอบ

แบบฟอร�ม

จำนวนข�อมูล

เอกสารประกอบ

แบบฟอร�ม

จำนวนข�อมูล

เอกสารประกอบ

6

262

20

16

1,008

47

5

320

18

1

125

18

4

664

28

1

130

88

83%

52%

10%

75%

34%

40%

80%

60%

56%

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

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

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

Biz
Portal
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สำาหรับ EGA ได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน ดังนี้

จากนี้ไปการเริ่มต้นธุรกิจจะเป็นเรื่องง่าย และ ใช้เวลาน้อยลง เป็นมิติการให้บริการของภาครัฐยุคใหม่ ท่ีอำานวย 
ความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบยืนยันตัวบุคคล

ระบบยื่นคำขอ
ข�้นทะเบียนนายจ�าง

เชื่อมโยงระบบออนไลน�
การลงทะเบียนครั้งเดียว

(Single Sign-On)

ระบบสำหรับ
ผู�ประกอบการ

ระบบยื่นขอไฟฟ�า

ระบบยื่นขอน้ำประปา

ระบบยื่นขอติดตั้ง
โทรศัพท�

ระบบสำหรับ
ยื่นขอสิ�งอำนวย

ความสะดวก

และเร็วๆนี้ เตร�ยมพบกับระบบใหม�ที่จะช�วยให�การเร��มต�นธุรกิจง�ายข�้น

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

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

ผู�ประกอบการ

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

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

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

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

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

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

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

นอกจากการดำาเนินงานของ EGA ทั้งในส่วนของ EGA-to-Citizen, EGA-to-Government และ EGA-to-Business 
แล้วยังมกีารดำาเนินงานอีกสว่นหนึง่ท่ี EGA ได้เรง่ขบัเคล่ือนควบคู่ไปกับการส่งตอ่บริการไปยังผู้มส่ีวนไดส่้วนเสียในภาคสว่น
ต่างๆ คือ การมุ่งศึกษาวิจัย การขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย และมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำาคัญที่ต้องเร่งพัฒนาให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนการดำาเนินงานที่เก่ียวข้องกับภาคส่วนต่างๆ อีกด้วย การดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญมีดังนี้ 

1. การจัดทำาแนวทาง มาตรฐาน และ ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Policy, Guideline and 
Standards)  ประกอบด้วยการดำาเนินงาน ดังต่อไปนี้

EGA - to - Digital Transformation
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กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง เช่น กำาหนดเป็นระเบียบสำานัก
นายกรฐัมนตร ีเปน็ต้น (3) จดัทำาเปน็พระราชบญัญตัว่ิาดว้ย 
รัฐบาลดิจิทัล  

อย่างไรก็ดี จากการประชุมล่าสุดเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาร่วมกับผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ได้นำาเสนอว่า จากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเหตุผล
ความจำาเป็นในการจัดทำากฎหมายฉบับนี้ น้ัน ในเบื้อง
ต้นเห็นว่า อาจจัดทำากฎหมายน้ีในรูปแบบระเบียบสำานัก 
นายกรัฐมนตรีไปก่อนได้ทั้งนี้  ท่ีประชุมเห็นว่าเพ่ือให้ 
การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนยิ่งขึ้น หากจะมี 
การจัดประชุมครั้งถัดไป เห็นควรให้ EGA เตรียมข้อมูล 
เพ่ือนำาเสนอสภาพปัญหาและอุปสรรคในการผลักดัน
รัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการ 
บูรณาการข้อมูลและการเชื่อมโยงการดำาเนินงานของรัฐ 
เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาที่ตรงกัน 

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

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

1.4 การจัดทำามาตรฐานสำาหรับการพัฒนา
รฐับาลดจิิทัล (Guideline and Standards) ไดด้ำาเนินพัฒนา 
มาตรฐานหลัก จำานวน 3 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานเว็บไซต์ 
ภาครัฐ มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบ
สารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์และมาตรฐานแอปพลเิคชนัภาครัฐ 
สำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ร่างมาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ 
(Government Digital Service Standard) พรอ้มหลกัเกณฑ์
การตรวจประเมนิรา่งมาตรฐานบรกิารดจิทิลัภาครฐั รวมถึง 
ปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชันปัจจุบันให้เป็น
เวอร์ชัน 2.0 (Government Website StandardVersion 2.0) 
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางในการดำาเนนิงาน 
ท่ีชัดเจน สามารถยกระดับการให้บริการประชาชนไปสู่รูปแบบ  
Digital Service ได้อย่างมีคุณภาพและมีความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

จากการท่ี EGA ผลักดันและยกระดับหน่วยงาน 
ภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลน้ันมีผลการจัดอันดับการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government 
Development Index (EGDI) โดยองค์กรสหประชาชาติ 
(United Nations e-Government Ranking Survey) 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอยู่ที่ 77 ดีขึ้น 25 อันดับ

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

ขับเคล่ือนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมและ
การต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ จะยกอันดับ
ไทยดีขึ้นอีกในปีต่อไป 
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RAMA Appointment

EGA Collaboration

Q: โรงพยาบาลรามาธิบดี น่าจะเป็นโรงพยาบาลแรกๆ  
ของประเทศไทย ท่ีให้บริการนัดหมายผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ 
ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ในช่วงการพัฒนา ไม่ทราบว่ามี 
ปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้างคะ 

A: แอปพลิเคชัน Rama Appointment จะเกิดข้ึนไม่ได้เลย  
หากไม่ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือทางด้านการเทคนิค 
จาก EGA แต่ EGA ก็อาจจะไม่มีความชำานาญ 
ด้านกระบวนการทางการแพทย์ ปัญหาหลักๆ ส่วนใหญ่ 
จึงเป็นเร่ืองความเข้าใจในข้ันตอนการทำางานของโรงพยาบาล  
ทมีของผมจงึประกบกับ EGA เข้าไปศกึษากระบวนการจรงิ 
ในทุกขั้นตอน ซึ่งค่อนข้างต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร  
เช่น คนไข้ขอเลื่อนนัดจากวันพุธมาเป็นวันศุกร์ แต่แพทย์ 
ไมล่งตรวจ จะนัดสัปดาห์หนา้ก็คิวเตม็ คนไข้จงึตอ้งนัดหมาย 
ในเดือนถัดไป ทำาให้ EGA เห็นว่าการเล่ือนนัดหมายน้ัน 
ไม่ได้สะดวกรวดเร็ว แต่มีข้ันตอน ต้องเข้ามาเรียนรู้เพ่ือให้ 
เข้าใจกระบวนการของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือนำาไป 
พัฒนาเปน็แอปพลเิคชนัท่ีตรงตามความตอ้งการของคนไข ้ 
นอกจากน้ี เร่ืองความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นส่ิงสำาคัญ
อย่างย่ิงทางการแพทย์ เน่ืองจากข้อมูลบางประเภทเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก็ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นกันมา
หลายรอบ จนได้แนวทางการใช้หมายเลขบัตรประชาชน 

Q: อยากให้อาจารย์หมอ ช่วยเล่าท่ีมาท่ีไปของการพัฒนา
แอปพลิเคชนั Rama Appointment ซึง่ถือเป็นจดุเปล่ียนหน่ึง
ของวงการแพทย์ไทยเลยนะคะ 

A: อันดับแรกขอเรียนให้ทราบก่อนว่า ช่องทางที่คนไข้
ติดต่อกับโรงพยาบาลรามาธิบดีค่อนข้างใช้เวลามากครับ  
เช่น เม่ือคนไข้มาพบแพทย์แล้ว จะได้รับใบนัดหมายท่ีจะพบ
แพทย์ครัง้ตอ่ไป หากคนไขต้้องการเลือ่นนัดจะต้องโทรศพัท์
เข้ามาที่เบอร์กลางของโรงพยาบาล แต่ต้องทำาความเข้าใจ
นะครับว่า บุคลากรของทางโรงพยาบาลเอง ก็มีจำากัด 
และมีภารกิจอ่ืนๆ ท่ีต้องดำาเนินการควบคู่ไปด้วย ทำาให้
ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในทุกสายเรียกเข้า หลังๆ จึง
เกิดข้อร้องเรียนเข้ามายังโรงพยาบาลมากย่ิงขึ้น ผมเองจึง
คิดว่า ปัญหาเหล่านี้น่าจะแก้ได้หากมีการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการดำาเนินการ และได้สำานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์หรือ EGA เข้ามาเป็นหัวแรงสำาคัญ ร่วมกัน
ผลักดันให้เกิด แอปพลิเคชัน Rama Appointment ขึ้น  
และหลังจากใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว สังเกตได้ว่า สามารถ
แบ่งเบาภาระหน้าท่ีของบุคลากรได้ อีกท้ังยังทำาให้คนไข้ 
ได้รับความสะดวกและลดระยะเวลาในการรอรับใบนัดหมาย  
รวมท้ัง ยังสามารถแจ้งเตือนนัดหมายและการเล่ือนนัดหมาย 
ได้อีกด้วยครับ 

EGA ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
และรักษาการรองผู้อำานวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ผู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำาระบบการนัดหมายแพทย์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ในชื่อว่า “Rama Appointment”  
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับคนไข้ ในการติดต่อสื่อสาร นัดหมาย เลื่อนนัดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์ได้เสียสละ
เวลาอันมีค่า มาเล่าประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำางานแบบเดิม มาสู่การมุ่งเน้นคนไข้เป็นจุดศูนย์กลาง 
เพราะมองเห็นถึงความรวดเร็วและความพึงพอใจของคนไข้เป็นหลัก

อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น 
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13 หลัก พร้อมด้วย HN คนไข้ เพื่อยืนยันตัวตนและรักษา
ความปลอดภัยให้กับข้อมูลคนไข้อย่างดีที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น 
ความต้องการ (Requirement) ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ค่อนข้างมาก (ยิ้ม) จึงต้องมีการประชุมเพื่อทำาความเข้าใจ
ร่วมกันหลายครั้ง ซึ่งทุกอย่างก็สำาเร็จและผ่านพ้นไปได้ 
ด้วยดีครับ คนไข้มีความสุข เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี
ก็มีความสุข ถือเป็นการพัฒนาระบบบริการคนไข้ที่  
เกิดประโยชน์ค่อนข้างมากครับ

Q: ขอให้อาจารย์หมอ เล่าถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 
Rama Appointment ให้ฟังหน่อยนะคะ

A: Rama Appointment มีประโยชน์มากครับ ทั้งช่วยลด 
ปัญหาความแออัดระหว่างรอนัดหมาย หลังพบแพทย์แล้ว  
คนไข้สามารถรับยาแล้วกลับบ้านได้เลย หลังจากน้ัน 
เจ้าหน้าที่จะทำาการแจ้งนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน 
ในวันถัดไป คนไข้ก็ไม่ต้องน่ังรอใบนัดแพทย์ และยัง
สามารถลดความหนาแน่นของจำานวนคนไข้ใน OPD  
ได้ด้วย นอกจากนั้น Rama Appointment ยังสามารถ 
แจ้งเตือนนัดหมายให้กับคนไข้ ป้องกันคนไข้ลืมนัดหมาย 
ซึ่งถือเป็นการลดกระบวนการนัดหมายใหม่ แบ่งเบา 
งานของเจ้าหน้า ท่ีโรงพยาบาลได้อย่างมาก อีกท้ัง  
การเลื่อนนัดหมายของคนไข้ ยังทำาได้สะดวกยิ่ งขึ้น  
เพียงแจ้งรายละเอียดส่วนบุคคลและความต้องการไว้ 
ในระบบพูดคุย (Chat) เจ้าหน้าท่ีก็จะติดต่อสอบถาม 
กลับมาภายใน 24 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่า เมื่อความรีบร้อน 
ลดลง ก็สามารถจัดการปัญหาได้ดีขึ้นครับ

กล่าวถึงข้อดีแล้ว ทางโรงพยาบาลเองยังต้องรับ 
เสียงสะท้อนกลับมา เพ่ือการปรับปรุงด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น 
แอปพลิเคชันใช้งานค่อนข้างยาก และมีระบบความปลอดภัยสูง  
ซ่ึงเราก็ต้องพยายามอธิบายให้ทราบด้วยว่า เพ่ือความปลอดภัย 
ท่ีสูงข้ึน ต้องแลกกับความสะดวกท่ีน้อยลงบ้าง ในช่วง 
เร่ิมใช้งาน ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
คอยช่วยเหลือในการติดต้ังและใช้งานแอปพลิเคชันให้กับ
คนไข้ และปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความ User Friendly 
มากข้ึนในรุ่นต่อๆ ไปครับ

Q:     หากจะมกีารปรบัปรงุแอปพลิเคชนัในรุน่ตอ่ไป อาจารยห์มอ 
อยากจะให้ข้อเสนอแนะอะไรบ้างคะ 

A: อนาคตคดิไวแ้ลว้ครบั เนือ่งจากเสยีงตอบรับท่ีคอ่นขา้งด ี
จากผู้ใช้งาน (ย้ิม) เราจึงอยากพัฒนาแอปพลิเคชันให้มี
ความสามารถท่ีสูงข้ึนไปอีก เช่น สามารถแจ้งนัดหมาย
หรือเล่ือนตรวจรายการอ่ืนๆ ท่ีช้ีเฉพาะได้มากข้ึน หรือ  
การแจ้งผลการตรวจ แต่ต้องคำานึงถึงความถูกต้องของข้อมูล 
และบุคคลท่ีได้รับ ซ่ึงอาจจะต้องตกผลึกกันเพ่ิมเติม  
นอกจากน้ี โรงพยาบาลจะมีการนำา QR Code มาใช้กับ 
การจ่ายยา โดยมี QR Code ไว้ท่ีหน้าซองยา เม่ือคนไข้ยิง  
QR Code จะมีข้อแนะนำาเร่ืองแนวทางการใช้ยาท่ีอยู่ 
ภายในซอง ผลข้างเคียงจากการใช้ยาและรายละเอียดต่างๆ  
ท่ีจำาเป็น รวมไปถึง การพัฒนาระบบนำาทางหรือแผนท่ีภายใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือช่วยอำานวยความสะดวกให้กับ
คนไข้ได้จำานวนมาก และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลได้อีกทางหน่ึงด้วยครับ

Q: สุดท้าย อยากรบกวนให้อาจารย์หมอเล่าความประทับใจ
หลังจากได้ร่วมงานกับ EGA ค่ะ

A: ผมขอพูดถึงในมุมของทัศนคติในการทำางานของท้ัง 2 ฝ่าย  
ท้ังในส่วนของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี และในส่วนของ  
EGA ครบั EGA เขา้มาดว้ยทศันคตขิองคนทำางานท่ีตอ้งการ
มาชว่ยพัฒนาแอปพลเิคชนัใหส้ำาเรจ็ลลุว่ง ทัง้ให้คำาปรกึษา
แนะนำาแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ ทางฝ่ายโรงพยาบาล
รามาธิบดีก็ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น  
ถือไดว่้า กว่าจะมาถึงวันน้ีก็เจ็บมาเยอะ (ย้ิม) ผ่านอะไรตา่งๆ 
มามากมาย จนเข้าใจผู้ใช้งาน ในส่วนของคนไข้ก็เข้าใจ 
ระบบสารสนเทศมากขึ้นด้วย และที่สำาคัญ เราทั้งสองฝ่าย 
คุยกันรู้เรื่องครับ เมื่อคุยกันรู้เรื่อง มีทัศนคติที่ดีและตรงกัน  
ผลงานที่ได้ก็ออกมาดีครับ (ยิ้ม) 

อา่นมาถึงตรงน้ี คงจะทำาให้เหน็ไดถึ้งความพยายาม
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างโรงพยาบาลรามาธิบดี และ 
EGA ในการเป็นส่วนหน่ึงที่ ย่ิงใหญ่ ที่ให้ความสำาคัญ 
กับความต้องการของผู้ใช้งานหรือประชาชน และอาจจะ 
เปน็ตวัอย่างใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ ในการยกระดบังาน 
บริการประชาชนของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนให้รัฐบาลดิจิทัล
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณ อาจารย์นายแพทย์ 
ไพโรจน์ บุญคงชื่น เป็นอย่างย่ิงท่ีสละเวลาให้สัมภาษณ์ 
ในครั้งน้ี และขอขอบคุณ นางสาวเสาวรส พาณิชย์วิสัย  
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  
ในการนัดหมายและอำานวยความสะดวกให้กับ EGA ด้วยค่ะ 
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LandsMaps : กรมที่ดิน
วันน้ีทางทีมงาน EGA ได้ขอเข้าพบนายมานัส ฉ่ัวสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมที่ดิน เพ่ือสัมภาษณ์ถึงความร่วมมือ 

ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน LandsMaps กับ EGA ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร มาลองติดตามไปพร้อมกัน
เลยค่ะ

นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์

Q: ขอเรียนถามท่านรองว่าท่ีมาท่ีไปของแอปพลิเคชัน 
LandsMaps เกิดจากอะไร แล้วทำาไมถึงพฒันาแอปพลเิคชนัน้ี 
ขึ้นมาคะ 

A: อย่างที่ทราบกันว่าหน้าที่หลักของกรมท่ีดิน คือ  
การให้บริการประชาชน ประชาชนต้องเดินทางมาท่ี
สำานักงานที่ดินตามเขตการดูแลในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือติดต่อ
ทำาธุรกรรม ปัญหาท่ีประชาชนต้องเจอในการติดต่อกับ 
กรมทีด่นิ ประเดน็แรก คือ เรือ่งพ้ืนทีก่ารให้บรกิาร ประชาชน
บางคนไม่ทราบว่าบ้าน หรือ ท่ีดินที่ต้องการทำาธุรกรรมนั้น 
ขึน้กับกรมท่ีดนิในเขตใด ประเด็นท่ีสอง เรือ่งของการเดนิทาง 
เพ่ือมาติดต่อทำาธุรกรรมกับกรมที่ดิน ซึ่งมีพ้ืนจำากัดใน
การรองรับรถส่วนตัวของประชาชน และประเด็นที่สาม 
เรือ่งของระยะเวลาในการทำาธุรกรรมแต่ละประเภทท่ีตอ้งใช ้
ระยะเวลานาน และประชาชนต้องการความรวดเร็วในการ 
ทำาธุรกรรม กรมที่ดินจึงได้คิดหาทางอำานวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชน โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน LandsMaps ข้ึน 

Q: อยากให้ทา่นรองชว่ยอธบิายวา่แอปพลิเคชนั LandsMaps 
คืออะไร และประชาชนสามารถใช้งานในเรื่องใดได้บ้างคะ

A: LandsMaps เป็นแอปพลิเคชันที่อำานวยความสะดวก
ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการติดต่อกับกรมที่ดินให้กับ 
ประชาชน โดยประชาชนสามารถทำาการตรวจสอบตำาแหน่ง 
ท่ีดินและภาพแปลงที่ดินได้ เพียงแค่ระบุเลขที่โฉนดที่ดิน 
ให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถค้นหาเส้นทาง
เพ่ือเดินทางไปยังแปลงท่ีดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบ 
สถานที่ตั้งสำานักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้ 

Q: ต้ังแต่พัฒนาแอปพลิเคชัน LandsMaps ข้ึนมา  
ทางกรมท่ีดินประสบปัญหาอะไรบ้างคะ

A: ปัญหาที่พบในช่วงของการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับ 
EGA คือ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล 
ซ่ึงอาจติดด้วยปัจจัยต่างๆ ซ่ึงในประเด็นน้ีควรจะเร่งคล่ีคลาย 
ปัญหา เพ่ือให้แอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์และต่อยอด
ไปได้มากกว่าน้ี อีกประการหนึ่งคือ ควรมีการบูรณาการ
ข้อมลูภายในหนว่ยงานภาครัฐอย่างแทจ้ริง ผ่านการผลกัดนั 
เชิงนโยบาย เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเช่ือมโยงการทำางานกันได้ 
ในทุกภาคส่วน

Q: ขอสอบถามความเห็นในมุมของท่านรองว่า แอปพลิเคชัน 
LandsMaps สร้างประโยชน์ให้กับภาคส่วนใดบ้างคะ

A: ขอสรุปให้เห็นประโยชน์ของแอปพลิเคชัน LandsMaps 
กับผู้รับประโยชน์ใน 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงจะทำาให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และนำาข้อมูลมาใช้ 
ใหเ้กิดประโยชน์กับหนว่ยงานตนเอง กลุม่ท่ี 2 คอื ภาคธุรกิจ 
ทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนันีใ้ชส้ำาหรับคน้หาแปลงท่ีดนิทีต้่องการ 
เพ่ือนำาไปสู่การทำาธุรกรรมและติดต่อกับกรมที่ดิน และ 
กลุ่มท่ี 3 คือ ประชาชนทั่วไป  ซึ่งแอปพลิเคชันจะช่วยให้ 
ลดเวลา ลดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ผมคดิว่าแอปพลเิคชนันี ้
ถือวา่สอดรบักับวิถีชวีติของประชาชนในปจัจบุนัมากทีเดยีว 
เพราะตอนนี้ทุกคนก็ใช้ Smart Phone อยู่แล้ว โดยสรุป 
ถือว่ามีประโยชน์กับทุกภาคส่วนในวงกว้างเลยครับ 
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Q: ขอให้ท่านรอง ช่วยเสนอแนะการต่อยอดและพัฒนา 
แอปพลิเคชัน LandsMaps ว่าจะมีทิศทางอย่างไรในอนาคตค่ะ

A:  ในแง่หน่วยงานของรัฐ ผมขอกล่าวถึงใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ประเด็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน 
ภาครัฐระบบหรือเครื่องมือที่รัฐได้ร่วมดำาเนินการต้องมี 
การพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
และอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน หากประชาชนมี 
ความต้องการใช้มากข้ึนเร่ือยๆ จะต้องมีการเตรียมความพร้อม 
ในเชิงเทคนิค เช่น ต้องมีการเตรียมการเร่ืองเคร่ืองมือ เครือข่าย 
อุปกรณ์สารสนเทศ ท่ีต้องพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือรองรับ 
การใชง้านทีเ่พ่ิมมากขึน้ (2) ประเด็นในเรือ่งของงบประมาณ 
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำาคัญมากครับ  
ทั้งในส่วนของเครือข่าย และเครื่องไม้เครื่องมือในการ 
บริหารและดำาเนินงานด้าน IT ซ่ึงหากหน่วยงานภาครัฐ 
มีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็อาจจะต้องสร้างทางเลือกสำาหรับ 
การให้บริการกลาง (Shared Service) แก่หน่วยงานด้วย 
และท้ายสุด (3) ประเด็นในเรื่องของข้อมูล บางหน่วยงาน
มีข้อมูลเฉพาะของตัวเอง ต่างคนต่างเก็บข้อมูล ทำาอย่างไร 
หรือควรมีนโยบายอย่างไรให้หน่วยงานภาครัฐแบ่งปัน
ขอ้มลูซึง่กันและกัน  การแชริง่ขอ้มลู (Sharing) ไมไ่ดห้มายถึง 
การอนุญาตใหเ้ข้าถึงขอ้มลูนัน้ไดน้ะครบั ซึง่ผมเองอยากให ้
หน่วยงานภาครัฐคิดว่า “ข้อมูลเป็นของประเทศไม่ใช่ของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง” หากหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ 
ข้อมูลด้วยกันได้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างย่ิงครับ  

สำาหรับกรมที่ดินเอง เรายังไม่หยุดความพอใจไว้แค่น้ี 
เราพยายามเพ่ิมคุณสมบัติระบบให้มากข้ึน เพ่ือสนองตอบ 
ต่อความต้องการของประชาชน โดยฟังเสียงประชาชน 
เป็นสำาคัญ เช่น การอำานวยความสะดวกเรื่องการประเมิน 
ราคาท่ีดิน การกำาหนดเวลาในการทำางานธุรกรรมได้  
เป็นต้น ท่ีกล่าวมาท้ังหมดเป็นการดำาเนินงานบนพ้ืนฐาน 
ของความตั้งใจท่ีว่าทำาอย่างไรประชาชนจะใช้ เวลา 
ในการติดต่อราชการน้อยท่ีสุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด  
มีความสะดวกมากที่สุด และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
และที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากรมที่ดิน และ EGA เอง ต่างก็มี 
ความต้ังใจในการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับประชาชน 
ในการขอรับบริการจากกรมที่ดินครับ 

Q: ท้ายสุดน้ี ขอให้ท่านรอง ช่วยเล่าความประทับใจ เม่ือได้
ร่วมงานกับ EGA ค่ะ 

A: ต้องขอบคุณ EGA ท่ีได้ทำาภารกิจหน้าที่ของตัวเอง
อย่างดี ในบทบาทของการสนับสนุนส่วนราชการ ให้มีการ
พัฒนาระบบส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตอบสนอง 
ต่อความต้องการประชาชน จนได้มีความร่วมมือกับ 
กรมท่ีดิน เป็นความสำาเร็จข้ึนในวันน้ีครับ กรมท่ีดินเองหวังว่า
จะได้รับความอนุเคราะห์จาก EGA ในการต่อยอดพัฒนา 
เร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพัฒนา 
บคลากรของภาครัฐ ซ่ึงเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ 
มากครับ การท่ี EGA ท่ีได้จัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ดา้นดจิทัิลภาครฐั หรอื TDGA ในความดแูล ควรเรง่ดำาเนินการ 
และให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มากย่ิงขึ้น  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นครับ 

ท้ายสุดน้ี ทีมงานของ EGA ต้องขอขอบคุณ 
ท่านรองมานัส ฉ่ัวสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดินเป็นอย่างสูง 
ท่ีสละเวลาและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบคุณ  
นายกีรติ  เวสสเมฆินทร์  นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ  
ในการนดัหมายและอำานวยความสะดวกใหกั้บ EGA ทำาให้
ได้ทราบว่าแอปพลิเคชัน LandsMaps เป็นแอปพลิเคชัน 
ที่อำานวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ

ติดต่อกรมท่ีดินคร้ังต่อไปอย่าลืมลองใช้แอปพลิเคชัน 
LandsMaps กันนะคะ
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การดำาเนินงานเพื่อผลักดันการวิจัยและนวัตกรรมด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานภาครัฐในมิติต่างๆ

EGA กับการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ 
(Government Digital Service Standard) 

ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ปี (2559 - 2561) ซึ่ง EGA ได้จัดทำาขึ้นนั้น  
มี ทิศทางการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ  
ใหห้น่วยงานภาครฐัสามารถดำาเนนิการพัฒนาบรกิารดจิทัิล 
(Government Digital Service) ที่มีระดับการให้บริการ 
ที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของ 
ผู้รับบริการ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 
ผ่านทางช่องทางการให้บริการต่างๆ เช่น ช่องทางการให้บริการ 
ของสำานักงาน (Counter) เว็บไซต์ (Website) อุปกรณ์ 
เคลื่อนที่ (Mobile Device) หรือ เครื่องให้บริการอัตโนมัติ 
(Kiosk) เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึง 
และเข้าใจประชาชน ตั้งแต่การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน 
ทราบถึงงานบรกิารภาครฐัต่างๆ การรบับรกิารดิจทัิลภาครฐั 
แบบครบวงจร ณ จดุเดียว (One Stop Service)และสามารถ 
ขอรับบริการได้ตามสิทธิ จนถึงการทำาความเข้าใจปัญหา 

และความต้องการของประชาชน เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนา 
และปรับปรุง ท่ีสามารถตอบโจทย์ด้านการอำานวย 
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มากย่ิงข้ึน ตามวิสัยทัศน์ 
สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กับการต่อยอดแห่งการเปิดเผย 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Government Data และ Big Data 
ของประเทศไทย จนนำามาสู่การจดัทำา (ร่าง) มาตรฐานบรกิาร 
ดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการดิจิทัล 
ของภาครัฐ โดยยึดหลักการท่ีประชาชนผู้ใช้บริการ 
เป็นศูนย์กลาง และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทาง 
ในการประเมินผลการดำาเนินงานของบริการดิจิ ทัล 
ของหน่วยงาน โดยการกำาหนดตัววัดประสิทธิภาพ 
ของบริการ วัดผลการดำาเนินงาน วิเคราะห์และสรุปผล 
การดำาเนินงาน และนำามาวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา
บริการดิจิทัลภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ตัวอย่างเล่ม (ร่าง) มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ และภาพบรรยากาศงานประชาพิจารณ ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ และ (ร่าง) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0

การส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ นำาข้อมูลมาเปิดเผย  
ถือว่าเป็นน้ำามันเชื้อเพลิงของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  
มาสร้างมูลค่าเพ่ิมนับเป็นเรื่องสำาคัญ หน่วยงานภาครัฐ 
เป็นภาคส่วนที่มีการจัดทำาข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
ดำาเนินการต่างๆ ตั้งแต่ระดับนโยบาย และการบริการ
สาธารณะ แม้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเปิดเผยและสามารถ
เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ยังเป็นข้อมูล
ท่ีไม่สามารถนำาไปประมวลผลต่อได้สะดวกในทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระบวนการทำางานกับหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ืออำานวยให้เกิดการเปดิเผยขอ้มลูในรปูแบบ Open Data  

สำานักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) 
หรือ EGA ได้ ริ เ ร่ิมเป็นเจ้าภาพในการทำางานเรื่อง 
ดังกล่าว ซึ่งข้อมูล Open Data สามารถนำามาใช้ใน
มุมมองของการต่อยอด Digital Economy เพ่ือให้
เกิด New Business Model ใหม่ๆ ในบริบทท่ีเป็น 
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งในประเทศไทยถือเป็นประเทศ 
ที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ Digital Economy ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี 
จะเกิดขึน้ไดข้ึน้อยู่กับทกุภาคสว่นของสงัคมท่ีจะมารว่มมอื 
ขับเคลื่อนศักยภาพดังกล่าวให้ต่อยอดไปยังเป้าหมาย 
ที่วางไว้ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่

1. การจัดประชุมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

โดยแนวคิดหร�อป�ญหา (Problem List) ที่เกิดข�้นจากกิจกรรมดังกล�าวจะนำไปสู�การแข�งขันพัฒนาต�นแบบ
หร�อ Hackathon เพ�่อนำนวัตกรรมหร�อเทคโนโลยีต�างๆ มาแก�ไขให�เกิดประโยชน�ต�อไป

ความโปร�งใสกับการประยุกต�ใช�
เทคโนโลยีในข�อมูลเป�ดภาครัฐ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

การเตร�ยมความพร�อมรับมือ
ภัยพ�บัติกับการประยุกต�ใช�

เทคโนโลยีในข�อมูลเป�ดภาครัฐ 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เมืองและการขนส�งกับการประยุกต�
ใช�เทคโนโลยีในข�อมูลเป�ดภาครัฐ 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเกษตรกับการประยุกต�ใช�
เทคโนโลยีในข�อมูลเป�ดภาครัฐ 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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2. การจัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public Hearing) ในหัวข้อ “แนวคิด กรณีศึกษา
ของปัญหาและความต้องการข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data and Social Innovation 
from Data)” 

การจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public Hearing)

ก่อนหน้านี้ทาง EGA ได้มีการกำาหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ท้ัง 4 ด้าน  
คือ ด้านความโปร่งใส ด้านการเกษตร ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และด้านการพัฒนาเมืองและ
การขนส่ง ซึ่งแต่ละหัวข้อมีความสำาคัญ ในการเปิดเผยข้อมูล อีกทั้งแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปและการแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ คือ การนำาข้อมูลของภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มี
พลวัตที่รวดเร็วและซับซ้อน ดังนั้น EGA จึงจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ร่วมกันกำาหนดปัญหาด้านเมือง
และการขนส่งของภาครัฐท่ีควรแก้ไขโดยการเปิด 
ข้อมูล 2) ร่วมกันเสนอแหล่งข้อมูลเหล่าน้ันเพ่ือให้ได้
มา ซึ่งข้อมูลภาครัฐที่ต้องการเปิดเผย และ 3) ร่วมกัน
คน้หาแนวคดิและวิธีนำาขอ้มลูทีภ่าครฐัเปิดสูส่าธารณะ 
มาใช้งานจริง โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
เก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูล  
(Data Community Engagement) ให้มีส่วนร่วม 
ในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการนำาข้อมูล 
ภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน

3. การจัดกิจกรรม “International Open Data Day 2016” 

International Open Data Day คือวันที่กลุ่มชุมชนท่ีสนใจเรื่องระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) ทั่วโลก  
ร่วมกันจัดกิจกรรม เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ การทำาข้อมูลให้เข้าใจง่ายโดยใช้วิธี  
Data Visualization หรือการทำา Infographic การใช้ข้อมูลแบบเปิดมาวิเคราะห์เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชนและ 

การจัดกิจกรรม International Open Data Day 2016

ภาคประชาสังคม ในปี 2559 น้ี  
International Open Data Day 
ตรง กับ วันเสา ร์ ท่ี  5  มีนาคม  
พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดกิจกรรม 
กว่า 80 เมืองท่ัวโลก 

ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  E G A 
มูลนิ ธิกองทุนไทย Barcamp  
Bangkok  B lognone  ศูน ย์  
เทคโนโลยีเพ่ือนวัตกรรมสังคม 
และสถาบัน Change Fusion 
ไดร้ว่มกันจดักิจกรรม International 
 Open Data Day ที่กรุงเทพฯ
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4. กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

กิจกรรม “Asia Pacific Open Data Summit 2016 & PRAGMA31” เป็นการจัดงานท่ีต่อเนื่องมา
จากการจัด Asia Open Data Partnership และงาน Thai-Taiwan Open Data Hackathon 2558 และใน
ปี 2559 นี้ประเทศไทย โดย EGA ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2559 ท่ีโรงแรม S31 สุขุมวิท มีจำานวน
ผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน ซึ่ง Panel Discussion ในธีมงานนี้ ได้แก่ Open Data & Digital Economy,  
Future of Open Government Partnership in Asia Pacific และ Digital Transformation on Agriculture and  
Climate Change เป็นต้น

“Asia Pacific Open Data Summit 2016 & PRAGMA31”

5. กิจกรรม International Big Data Conference 2016 “Global Trends and Impacts of  
Big Data for Digital Government”

กิจกรรมนี้จัดข้ึนภายใต้แนวคิดในการสร้าง
พันธมติรทางดา้นเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนภารกิจตา่งๆ 
ของ EGA ซึ่งภายในงานได้นำาเสนอโครงการศึกษา
วิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้สามารถนำาไปสู่ 
การบูรณาการเพ่ือประโยชน์ต่อการวางโครงสร้าง
ข้อมูล การจัดสร้างข้อมูลการวิเคราะห์หาคุณค่า 
จากแหล่งข้อมูล และจัดหาเครื่องมือต่างๆ ท่ีจะ
นำาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมทั้งความ
สามารถในการบริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐท่ีมีอยู่
อย่างมหาศาลให้ได้คุณค่าและสร้างประสิทธิภาพ 
ในการทำางานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประโยชน์
จากการจัดงานดังกล่าว EGA ได้มาซึ่งพันธมิตร

เทคโนโลยี และข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการ
ต่อยอดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และนวัตกรรม 
ทางด้านรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้ EGA ยังได้จัดงาน
ภายใต้โครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 
2559 นี้ EGA ได้จัดงานในหัวข้อ “Global Trends 
and Impacts of Big data for Digital Government” 
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเป็นการ
เชิญพันธมิตรทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาร่วม 
ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวโน้มของ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ 
ของภาครัฐ ซ่ึงจะเปน็ประโยชน์ต่อการวางนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทางด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศต่อไป
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ภาพกิจกรรม International Big Data Conference 2016

EGA และการสร้างความร่วมมือทางด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ภาคประชาสังคม  
กับหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมการสร้างความร่วมมือทางด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ภาคประชาสังคม กับหน่วยงานต่างๆ

1. กิจกรรมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบ (Data  
Journalism Workshop) เรื่อง ความโปร่งใส 
ภาครัฐ (Open Government Data)

2. กิจกรรม Bangkok Urban Hack Day เปลี่ยน
กรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ด้วยความร่วมมือและ
เทคโนโลยีใหม่

3. กิจกรรม “Open Data Cross Countries 
Hackathon” หวัข้อ“ด้านการเกษตร ด้านบรกิาร
สาธารณะ และด้านศิลปวัฒนธรรม”

4. กิจกรรมการแขง่ขันพัฒนาต้นแบบด้านภัยพิบตั ิ
(Emergency Disaster Mitigation) 
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โดยนำาเสนอบทความทางด้านการวิจัยดังน้ี 

A Conceptual Framework for the Design of an 
Urban Flood Early - Warning System using a Context 
- Awareness Approach in IoT Platform 
     บทความน้ีเสนอกรอบแนวคิดในการออกแบบ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้ากรณีน้ำาท่วมในเขตเมืองโดยใช้
แนวคิด Context Awareness สำาหรับบริบทการทำางาน 
ของ IoT ประกอบด้วย 3 ประการคือ 1) เพ่ือปรับเปล่ียน 
ความเข้าใจให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้าง 
ความตระหนักเก่ียวกับระบบเตือนภัยน้ำาท่วมของ IoT 
 2) กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าของระบบ 
เตือนภัยและแพลตฟอร์ม IoT 3) ประเด็นปัญหาและ 
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับขอบเขตการวิจัยในพื้นที่นี้

ผลงานการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ 

The Utility Paradigm of Internet of Things in 
Thailand for Digital Economy Development towards  
ASEAN Economic Community บทความน้ีเป็น 
การนำาเสนอแผน IoT ของประเทศไทยต่อ AEC ตามสภาพ
แวดลอ้มของไทยและแพลตฟอร์มแอปพลเิคชนัท่ีเปน็ไปได ้
โดยได้อธิบายในแง่ของ Internet - of - Device (IoD),  
Internet - of - Service (IoS), Internet - of - People (IoP) 
และ Internet - of - Intelligence (IoI) สำาหรับแผนงาน
ของ IoT สำาหรับประเทศไทยจนถึงปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น 
ข้อเสนอแนะสำาหรับโอกาสในการค้าระหว่างประเทศและ 
การลงทุน ความท้าทายในประเด็นการดำาเนินงาน IoT ท่ีสำาคัญ 
ในประเทศไทย เช่น ความมั่นคงมาตรฐานและการทำางาน
ร่วมกัน บทความน้ีนำาเสนอมุมมองใหม่กระบวนทัศน์ 
ทางสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ
จากการใช ้IoT ภายในประเทศไทย ซึง่ถือวา่เปน็ประเทศหน่ึง 
ที่มีศักยภาพด้านการตลาดและศูนย์กลางการผลิต 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Evolving Public Opinion Mining Methods on 
Decision Support System in Thai e - Government 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการนำาความคิดเห็นของ 
ประชาชนเก่ียวกับปัญหาของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และ
การใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นเหล่านี้จากการโพสต์ 
ข้อความออนไลน์ และสามารถจัดระเบียบความคิดเห็น 
ที่แยกออกมาไม่เพียงแต่เป็นกลุ่ม แต่ยังเก็บรวบรวมข้อมูล
ความตอ้งการของประชาชนได ้มวัีตถุประสงคเ์พ่ือระบทุา่ที 
ของประชาชนตอ่การตดัสนิใจของรฐับาลโดยอตัโนมตัแิละ
สามารถสรุปไดว่้าทัศนคตขิองประชาชนมผีลตอ่การทำางาน
ของรัฐบาลเป็นอย่างไร

EGA กับผลงานด้านการวิจัยในด้านต่างๆ
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน (น้ำาหนัก : ร้อยละ 60) 4.6667 2.8000

ตัวชี้วัดที่ 1.1  
จำ�นวนงบประม�ณร�ยจ��ย 
ด้�น ICT ของภ�ครัฐที่ประหยัด
จ�กก�รใช�บริก�รกล�ง 
ระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

ล��นบ�ท 10 1,075 1,087.5 1,100 1,150 1,200 1,200 5.0000 0.5000

ตัวชี้วัดที่ 1.2  
ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รให้
บริก�รของเครือข่�ย GIN

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.5000

ตัวชี้วัดที่ 1.3  
ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รเพ่ิมข้ึน 
ของบุคล�กรภ�ครัฐที่ใช�ช�องท�ง 
ก�รสื่อส�รอย��งปลอดภัย 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.5000

ตัวชี้วัดที่ 1.4  
ระดับคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร
ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ EGA 
ให้ก�รสนับสนุนแก�หน�วยง�น 
ภ�ครัฐ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 5 3.0000 0.3000

ตัวชี้วัดที่ 1.5  
ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร 
มี Digital Service  
เพื่อให�บริก�รประช�ชน

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.5000

ตัวชี้วัดที่ 1.6  
ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พ 
ระบบส�รสนเทศภ�ครัฐ  
(ร�วมกับกระทรวงเทคโนโลยี 
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร)

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 4 5.0000 0.5000

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำาหนัก : ร้อยละ 10) 3.8400 0.3840

ตัวชี้วัดที่ 2.1  
ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร
สำ�รวจคว�มพึงพอใจและ
พัฒน�ก�รให�บริก�ร (บังคับ)

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3.8400 0.3840

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน หน่วย 
วัด

น้ำาหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ 

ดำาเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนน 

ถ่วงน้ำาหนัก

การประเมินผลการดำาเนินงาน

EGA กับผลการประเมิน KPIs ก.พ.ร.
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ำาหนัก : ร้อยละ 11) 5.0000 0.5500

ตัวชี้วัดที่ 3.1  
ร�อยละของก�รเบิกจ��ย 
ต�มแผนก�รใช�จ��ยเงิน (บังคับ)

ร�อยละ 3 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 3.2  
ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร
ดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�ร
ประหยัดพลังง�น 
ขององค์ก�รมห�ชน (บังคับ)  

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 3.3  
ประหยัดน้ำ� (บังคับ)

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 3.4  
ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร 
ให�บริก�ร GIN 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 3.5  
ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร 
ให�บริก�ร G-Cloud

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1000

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (น้ำาหนัก : ร้อยละ 19) 4.8947 0.9300

ตัวชี้วัด 4.1  
ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร
พัฒน�ด��นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ระดับ 10.00 1 2 3 4 5 5 4.8000 0.4800

ตัวชี้วัด 4.2  
ระดับคุณธรรมและคว�มโปร�งใส

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

ตัวชี้วัด 4.3  
ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร 
นำ�ระบบ CRM ไปเพิ่ม
ประสิทธิภ�พในก�รให�บริก�ร 
แก�หน�วยง�นภ�ครัฐ

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000

รวม 100 4.6640

4.67

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน หน่วย 
วัด

น้ำาหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ 

ดำาเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนน 

ถ่วงน้ำาหนัก



สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการดำาเนินงาน 
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรา 37 วรรคหน่ึงและวรรคสอง 
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ที่กำาหนดว่า

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน

“เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาและปรบัปรงุระบบการ
ปฏิบัติงานของสำานักงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนใน
กิจการของสำานักงาน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้า
และการตรวจสอบการดำาเนินงานของสำานักงานให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ โครงการและแผนงานที่ได้จัดทำาไว้  
ให้สำานักงานจัดให้มีการประเมินผลการดำาเนินงานตาม
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกำาหนด แต่ต้องไมน่านกว่าสามป ี

การประเมินผลการดำาเนินงานตามวรรคหน่ึง ให้จัดทำา
โดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กรหรือคณะบุคคลท่ีเป็นกลาง
และมคีวามเชีย่วชาญในด้านการประเมนิผลการดำาเนนิงาน
โดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการ
กำาหนด…”

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 EGA ได้นำากรอบ
แนวคดิมาจากผลการศึกษาขององค์กร/สถาบนัระดบัสากล 
อาทิ OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development), European Commission, McKinsey 
& Company, Deloitte และ Accenture เป็นต้น รวมท้ัง 
ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากประเทศที่มี
ความก้าวหน้าด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง 
ยังขยายกรอบการประเมินผลประโยชน์ทางอ้อมเพ่ิมเติม

จากท่ีเคยวิเคราะห์ในปีท่ีผ่านมา โดยพิจารณาจากการ
ประหยัดเวลาในการทำางานของหน่วยงานของรัฐ การประหยัด
เวลาในการค้นหาข้อมูลและการเดินทางของประชาชน  
ซ่ึงทำาให้การประเมินความคุ้มค่าในการดำาเนินงานด้านรัฐบาล 
อเิล็กทรอนิกส์ของ EGA ในป ีพ.ศ. 2559 นี ้มคีวามครอบคลมุ 
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ใช้บริการต่างๆ ของ 
EGA ได้รับมากยิ่งขึ้น
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Shared Services Canada: 
Move to one mail system, reducing 
overall number of data centers

มีการศึกษาแล้วพบว่าลดค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร Account และเพ่ิม 
ความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลของภาครัฐ

• Shared Services

Framework for free download: 
Provide 4 framework types can be 
download for free

มีการศึกษาแล้วพบว่าลดค่าใช้จ่าย 
จากการเกิด Economies of Scale  
และประหยัดเวลาการทำาเว็บไซต์

Postal Distribution Information System 
(PostNet): หน่วยงานสามารถส่ง รับ  
และจัดการข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์

มีการศึกษาแล้วพบว่าลดค่ากระดาษได้ 
55 พันล้านวอนต่อปี และลดชั่วโมง 
การทำางานของพนักงาน

มีการศึกษาแล้วพบว่าประหยัดเวลา 
ในการจัดการบริหาร Account ของแต่ละ
หน่วยงานภาครัฐ

มีการศึกษาแล้วพบว่า ประหยัดเวลาค้นหา 
ข้อมูลของประชาชน และสร้างโอกาสในการ 
เกิดธุรกิจใหม่ของประชาชนจากข้อมูล 
ท่ีภาครัฐลงทุนอย่างมหาศาล

มีการศึกษาแล้วพบว่า เพ่ิมความโปร่งใส 
ในการทำางานของภาครัฐ และพัฒนา 
ความแม่นยำาในการใช้งานข้อมูลในการ 
วางแผนเชิงนโยบาย

มีการศึกษาแล้วพบว่า สร้างโอกาสในการ
เกิดธุรกิจใหม่ๆ จากการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ 
ของประชาชนท่ีง่ายข้ึน

Singpass: One password to access  
different government services.

Open Data: First - stop portal for access to 
government data; more than 8000 datasets 
and 100 apps developed

IBM CMS: IBM CMS provides an electronic 
means of storing, retrieving, and routing  
correspondence for review and approval

The Federal Big Data R&D  
Strategic Plan: There are strategic plan of 
the national Science and technology council to 
harness the benefits from big data 

Whole Government API: There are two 
API gateways: a private one for internal data 
exchange between government agencies, and  
a public one to manage data APIs accessible 
by the masses, which you can find on Data.
gov.sg

• e - Government Platform

• Government Information Infrastructure

มีการศึกษาแล้วพบว่าประหยัดกระดาษ 
ประหยัดเวลาการส่ง - รับเอกสารระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และลดความเส่ียง 
ของการสูญหาย

Kiosks for Dubai MyID service:
Dubai Smart Government (DSG) sets 
up 10 kiosks for MyID service that 
conveniently require a single sign - on  
for the customers to access Dubai 
government services.

HK Government Mobile 
Applications: Government 
website provides mobile  
application directory

https://www.usa.gov/topics: 
Find government information  
and services by topic.

Civil Service/ eCitizen/ Central 
Citizen and Business portal : 
Citizen can access to all the  
information and e - Services  
a citizen needs

• Government Channel

Best Practice ของโครงการการบริการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• Shared Infrastructure

4G - Cloud services 
Provide 4 G - Cloud services such as, IaaS, PaaS, 
SaaS, and Specialist Cloud Services (SCS) 

มีการศึกษาแล้วพบว่ารัฐบาลอังกฤษ
สามารถประหยัดงบประมาณจากการ 
มี G - Cloud ได้สูงถึงร้อยละ 50

Alliance for corporate excellence (ACE) 
Single IT system with finance, procurement  
and HR modules

มีการศึกษาแล้วพบว่าลดความเสี่ยง 
ในการถูกจารกรรมข้อมูล  
หรือเกิดการรั่วไหลของข้อมูล 

US - CERT: Established several important  
collaboration groups and programs to foster and 
facilitate information sharing on cyber security 
issues

มีการศึกษาแล้วพบว่าประหยัดต้นทุน 
ลงไปกว่าร้อยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกับ
การให้แต่ละหน่วยงานลงทุนพัฒนา 
และดูแลระบบด้วยต้นเอง

GIN

G - Cloud

G - DCERT

MailGoThai

e - Saraban

G - Chat G - News Website as a Service

Single Sign-on

e-CMS V2.0 on Cloud

Government API

Big Data

Open Government Data

Government Application Center

e-Government Portal

Smart Kiosk

Info.go.th
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มีการศึกษาแล้วพบว่า ประหยัดเวลา
ในการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการบริการ
ภาครัฐ ลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน
บุคลากรภาครัฐ

มีการศึกษาแล้วพบว่า ประหยัดเวลา 
ในการค้นหาข้อมูลของประชาชน และ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำางาน
ภาครัฐ

มีการศึกษาแล้วพบว่า ประหยัดเวลา 
ในการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับแอปพลิเคชัน 
ภาครัฐ ประหยัดค่าโฆษณาแอปพลิเคชัน 
ของภาครัฐ

มีการศึกษาแล้วพบว่า ประหยัดเวลา 
ในการค้นหาข้อมูลของประชาชน  
และส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำางาน
ภาครัฐ

• Digital Government Policy Guideline and Standards

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 
อุตสาหกรรม ผ่านการใช้เทคโนโลยี

K - ICT Strategy

พัฒนาการจัดการ และสนับสนุน
บริการดิจิทัลภาครัฐ

e - Government Act of 2002

• Digital Government Capacity Building

พัฒนาด้านการจัดการความสัมพันธ์ 
เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ระดับรัฐบาล

Government - Wide Enterprise 
Architecture (EA)

พัฒนาและกำาหนดทิศทางการใช้เทคโนโลยี 
บนพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ต เพ่ือภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์
กับรัฐบาล

Office of e - Government &  
Information Technology Center

จัดทำามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Checklist of Requirements for 
Federal Websites and Digital 
Services 

อบรมบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐe - Gov Program Training
e-Government Academy

Government Enterprise Architecture

Policy Research

Guideline and Standards (Government Web Standard)

Digital Government Master Plan

e-Government Act
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)



ต้นทุน

ต้นทุนรวม

1,780.1 ล้านบาท 1,652.3
ล้านบาท

1 2 127.9
ล้านบาท

แบ่งตามรายยุทธศาสตร์

สำาหรบัการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำาเนนิงานด้านรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส ์ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 มกีรอบ
การศึกษาวิเคราะห์ครอบคลุม 3 ยุทธศาสตร์ 10 โครงการ ภายใต้แผนกลยุทธ์ประจำาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ EGA 
โดยมีการสะท้อนผลประโยชน์ของการดำาเนินงานดังนี้

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำาเนินงานของ EGA ประจำาปีงบประมาณ 2559

ผลประโยชน์ที่ประเมินเป็นตัวเงินได้

ผลประโยนช์รวม

4,253.3 ล้านบาท
3,804.8
ล้านบาท

1 2 448.5
ล้านบาท

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน

2.39                 >
หม�ยคว�มว�� ทุกๆ บ�ทที่ใช�ในก�รลงทุน  

ส�ม�รถสร��งผลประโยชน์ม�กถึง 2.39 เท��

ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินตัวเงินได้

สร��งคว�มโปร�งใส และลดก�รทุจริต

สร��งโอก�สในก�รพัฒน�และสร��งสรรค์
นวัตกรรมหรือธุรกิจประเภทใหม�

สร��งพลังและก�รมีส�วนร�วม 
ของสังคมและท�องถิ่น

สร��งเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจ 
ที่สูงขึ้นจ�กก�รลงทุนของภ�ครัฐ

เพิ่มประสิทธิภ�พ 
ด��นก�รรักษ�คว�มปลอดภัย 
และคว�มเป็นส�วนตัวของข�อมูล

ก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น 
ระหว��งหน�วยง�น

คว�มส�ม�รถในก�รแข�งขัน 
และก�รให�บริก�ร
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำากัด

• ผลประโยชน์ทางตรงในรูปตัวเงิน คือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการมีบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
ที่สามารถคำานวณเป็นตัวเงินได้ อาทิ งบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐใช้ในการลงทุน รายได้ที่สูงข้ึนของภาครัฐ 
ต้นทุนค่าบริการของภาครัฐที่ลดลง ต้นทุนค่าพิมพ์เอกสารและการจัดส่งเอกสารที่ลดลง เป็นต้น

• ผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน คือ ผลประโยชน์ท่ีมิได้เกิดขึ้นโดยตรงจากการมีบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ แต่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการใช้บริการ หรือการมีบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่สามารถ
คำานวณเป็นตัวเงินได้ เช่น บริการภาครัฐที่มีคุณภาพมากข้ึน ความปลอดภัยของข้อมูลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การบริการ 
ที่มีการตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น

• ผลประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและการประหยัด คือ ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ส่งผลต่อการประหยัดในด้านต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการมีบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ  
เวลาที่ประหยัดได้ และทรัพยากรที่ประหยัดได้จากการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ผลประโยชน์ > ต้นทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2

G - SaaS
678.8

GIN 
241.7

G - Cloud 
888.7

G - CERT 
81.9

MailGoThai 
261.3

ความคุ้มค่ารวม

2,473.1 ล้านบาท

 
99.8

e - Government 
Platform 
209.4

Government 
Information  
Infrastructure 
11.5
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)



สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA ได้จัดทำ�ร�ยง�นสภ�พก�รพัฒน�รัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand e - Government Status Report) ประจำ�ปี 2559 โดยได้รวบรวมสถิติ
และตัวชี้วัดท่ีมีคว�มเก่ียวข้องกับก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รวมถึงดัชนีและตัวชี้วัดส�กล 
ที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประก�ร คือ

Thailand e - Government Status Report 2016

รายงานสภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ประจำาปี 2559

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่จะสะท้อนการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในภาพรวม

2. เพื่อจัดทำาข้อมูลพื้นฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ นำาไปใช้ประโยชน์ 
ในการจัดทำานโยบาย วางแผน และจัดทำามาตรการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ภาคสาธารณะและผู้สนใจเพื่อให้เกิดการนำาไปใช้ประโยชน์ 

ซ่ึงทำาให้รายงานสภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ของประเทศไทย (Thailand e - Government Status 
Report) ประจำาปี 2559 น้ี เป็นแหล่งข้อมูลที่สำาคัญ 
ในการขับเคลือ่นรฐับาลอิเลก็ทรอนกิสใ์ห้เป็นไปอย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเพ่ือเป็นประโยชน์ 
ในการใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสำาหรับศึกษาและทำาความเข้าใจ 
เ ก่ียวกับสภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน จนถึงประชาชนทั่วไป ในการนำาข้อมูล 
ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำาหรับงานวิชาการ แนวทาง การดำาเนิน 
ธุรกิจ ตลอดจนการวางนโยบายของภาครฐัในอนาคตตอ่ไป 

EGA จึงได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
https://www.ega.or.th/th/profile/2033/ ท้ังในรูปแบบ 
e - Book และแผ่นพับ โดยรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย
เนื้อหาทั้งสิ้น 7 บท ได้แก่
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บทที่ 1 ระดับความพร้อมของภาคประชาชนและภาคธุรกิจในการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

บทที่ 2 ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมและโครงข่ายของประเทศไทย

บทที่ 3 ความพร้อมของภาครัฐในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 4 งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ

บทที่ 5 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

บทที่ 6 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

บทที่ 7 ตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

และเพ่ือให้รายงานสภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย มีประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลสำาหรับ
การเผยแพรเ่กีย่วกับสภาพการพัฒนารฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทยออกไปสูว่งกวา้ง และสอดรบักับบรบิทปจัจบุนั
ท่ีประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน EGA ยังได้จัดทำาเอกสารดังกล่าวในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการ
เปดิโอกาสใหช้าวตา่งชาต ิรวมท้ังองคก์รระหว่างประเทศท่ีมคีวามสนใจ ไดม้โีอกาสรบัรู้ถึงสถานภาพของการพัฒนารฐับาล
อเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทย และอาจสง่ผลตอ่การจดัอนัดบัดา้นรฐับาลอเิลก็ทรอนกิสข์องประเทศไทยในเวทีสากลตอ่ไป

ภาพที ่1 รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์
ของประเทศไทย (Thailand e - Government Status Report) 
ประจำาปี 2559

ภาพที่ 2 แผ่นพับรายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาล
อเิลก็ทรอนกิสข์องประเทศไทย (Thailand e - Government 
Status Report) ประจำาปี 2559
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สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA ภ�ยใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เล็งเห็นว่�ประเทศไทยควรจะมีข้อมูลกล�งท่ีรวบรวมร�ยละเอียดเก่ียวกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยและกฎระเบียบของรัฐบ�ล
ดิจิทัล ก�รบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ และสภ�พแวดล้อมในก�รส่งเสริมให้เกิดรัฐบ�ลดิจิทัล เพื่อจะได้
ทร�บถึงสถ�นภ�พก�รดำ�เนินง�นและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในก�รว�งแผน ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ตลอดจนก�รดำ�เนิน
โครงก�รที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้งหน่วยง�นต่�งๆ จะได้ทร�บถึงสถ�นก�รณ์ก�รพัฒน�ด้�นรัฐบ�ลดิจิทัล
ของตนเอง เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุง พัฒน� และยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลภ�ยในหน่วยง�น 
นอกจ�กนี้ เพื่อให้แนวท�งก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลรองรับกับแผนพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒน�
รฐับ�ลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ท่ีได้ผ่�นคว�มเหน็ชอบจ�กคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัท่ี 5 เมษ�ยน  
พ.ศ. 2559 ท่ีผ่�นม� ซ่ึงเป็นแผนหลักในก�รขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยมีภ�ครัฐเป็นภ�คส่วน
สำ�คัญน้ัน ก�รขับเคล่ือนแผนฯ ดังกล่�วให้ประสบคว�มสำ�เร็จ จำ�เป็นต้องอ�ศัยข้อมูลท่ีสะท้อนก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 
ของหน่วยง�นภ�ครัฐในทุกระดับ เพ่ือให้หน่วยง�นระดับนโยบ�ยคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับสถ�นะก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 
ของประเทศไทยในเบื้องต้น และใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รว�งแผนและก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่ถูกทิศท�งในอน�คตต่อไป

โครงการสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำาปี 2559

โครงการสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำาปี 2559

EGA จึงได้จัดทำาโครงการสำารวจระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพ 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถ
สะท้อนภาพและประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นประโยชน์ 
ตอ่การจดัทำานโยบายระดับประเทศ โดยมุง่หวังว่า ข้อมลูท่ีได ้
จะสะท้อนถึง ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัย
แห่งความสำาเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการจัดทำานโยบายและ 
การจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีมี
ความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้นำาไป 

ประกอบการจดัทำาและตดิตามงานดา้นนโยบายทีเ่หมาะสม  
โดยที่ผ่านมา EGA ได้ดำาเนินโครงการสำารวจฯ ซึ่งแบ่งเป็น 
2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับกรม (ส่วนกลาง) เร่ิมสำารวจเม่ือปี พ.ศ. 2558
2. ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เร่ิมสำารวจเม่ือปี  

พ.ศ. 2559

โดยการดำาเนินงานประกอบด้วย การพัฒนากรอบ 
การวัดระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน 
ภาครัฐ การสำารวจสถานภาพความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 
ท่ีเป็นอยู่ของหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการสำารวจและ
จัดทำารายงานผลการสำารวจ รวมทั้งการจัดสัมมนาเพ่ือ 
เผยแพร่ผลการสำารวจฯ ซึ่งมีผลการดำาเนินงานของการ
สำารวจทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
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ผลการดำาเนินโครงการสำารวจระดับความพรอ้มรฐับาลดจิทัิลหน่วยงานภาครฐัระดบักรม  
ประจำาปี 2559

EGA ได้ดำาเนินการสำารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำาปี 2559  
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยสำารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจาก 
หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 272 หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่ตอบแบบสำารวจ จำานวน 234 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 86

หน�วยงานภาครัฐระดับกรม 272 หน�วยงาน

14%
86%

ตอบแบบสำรวจ 234 หน�วยงาน ไม�ตอบแบบสำรวจ 38 หน�วยงาน*

การติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำาหรับ 
หน่วยงานภาครฐัระดับกรม ประจำาป ี2559 เปน็การประเมนิ 
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมทั้งหมด 
6 ด้าน คือ 1) นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล (Policies and Practices) 2) โครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ  
(Secure and Efficient Infrastructure) 3) ระบบบริหาร 

Pillar

Policies/Practices

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Back Office
Practices

e - Officer with Digital
Capability

Accessible and
 Convenient Public 

Services
Smart Technologies/

Practices

Citizen centric and 
value creation

e - Goverment e - Laws and 
e - Regulations Compliance

Agency ICT strategy 
to support national digital 

government objectives

Data privacy

e - Government 
cyber security

Effective allocation 
of budgets

15%

20% 20% 15% 25% 5%

Technology 
Intrastructure

Data integration

Data  Center

Government Cloud

Data authentication 
and verification

Operational efficiency

Digitalization of 
documents 
and services

Dedicated employees 
for e - Government 

systems

Inter-operability

Public Personnel 
Capabilities

e - Leader Capabilities

Leadership 
continuity plan

Public information 
and Services

Depth of information 
and Services 

Single point of access

Innovation 
of e - Services

Open data

Digital society

Open government

Big Data

Internet of things

Business Continuity 
practicesFeedback

จัดการภายใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back 
Office Practices) 4) ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ดา้นดิจทิลั (e - Officer with digital capability) 5) การบรกิาร 
ภาครัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย (Accessible and 
convenient public services) และ 6) เทคโนโลยีอัจฉริยะ
และการนำามาใช้ (Smart technologies and practices)
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Policies and Practices

Secure and Efficient 
Infrastructure

Accessible and
convenient public

Services

Smart Back Office 
Practices

e-Officer with digital 
capability

Smart technologies 
and practices

Scores by Pallars

75

79

79

60

60

64

Polices and Practices 75 76 74 75

Secure and Efficient Infrastructure 79 81 79 75

Smart Back Office Practices 79 82 80 72

e - Officer with Digital Capability 60 61 62 56

Accessible and Convenient Public Services 60 61 63 55

Smart Technology and Practices 64 67 58 62

คะแนนรวม 70 71 69 66

ผลก�รสำ�รวจระดับคว�มพร้อมฯ  
ประจำ�ปี 2559 ระดับประเทศ  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

รวม  
(n = 234)

รัฐ  
(130 หน่วยง�น)

รัฐวิส�หกิจ  
( 39 หน่วยง�น)

องค์ก�รมห�ชน/  
หน่วยง�นอิสระ 
(65 หน่วยง�น)

โดยมีระดับคะแนนความพร้อมด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมตามมิติท้ัง 6 ด้าน จาก 100 คะแนนเต็ม ดังน้ี

โดยจากผลสำารวจพบว่าหน่วยงานท่ีมีพัฒนาการยอดเยี่ยมในภาพรวม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย อันดับ 1  
กระทรวงการต่างประเทศ อันดับ 2 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ อันดับ 3 กระทรวงมหาดไทย  
ส่วนพัฒนาการในความพร้อมการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพิ่มเติม 4 มิติ แต่ละกลุ่มมีจุดเด่น ดังนี้ 

1. Developed หรือ กลุ่มท่ีมีระดับความพร้อมสูง และมีระดับพัฒนาการสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย  
สำานักนายกรัฐมนตรี

2. Rising Star หรอื กลุม่ทีม่พัีฒนาการระดบัความพร้อมสูงมาก ได้แก่ กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
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4 กลุ�ม ความพร�อมการดำเนินงาน ใน 6 ด�านการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล

กลุ�มที่มีการพัฒนาการ
ระดับความพร�อมสูงมาก

กระทรวงการต�างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ�มที่มีระดับความพร�อมสูง 
และมีระดับพัฒนาการสูงอย�างต�อเนื่อง

กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจ
และสังคม
กระทรวงพาณิชย�
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
สำนักนายกรัฐมนตร�

กลุ�มที่มีพัฒนาการ
ระดับความพร�อมปานกลาง

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล�อม

กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ�
กระทรวงยุติธรรม

กลุ�มที่มีระดับความพร�อมสูง
และมีระดับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย�
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

RISING STAR DEVELOPED DEVELOPINGMAINTAINER

2 กระทรวง

6 กระทรวง

4 กระทรวง8 กระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

3. Maintainer หรือ กลุ่มท่ีมีระดับความพร้อมสูงและมีระดับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข

4. Developing หรือ กลุ่มท่ีมีพัฒนาการระดับความพร้อมปานกลาง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 ท้ังน้ี หน่วยงานภาครฐัสามารถยกระดับการพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัลได้โดยการเร่งพัฒนาด้านการบริการภาครัฐ 
โดยพัฒนาบริการประชาชนให้สามารถทำาธุรกรรมผ่าน 
บริการออนไลน์ และ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจประเด็นต่างๆ โดยผ่านการบริการในลักษณะการ
เข้าถึงผ่านจุดเดียว (Single point of access) และควร 
คำานึงถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถมีส่วนช่วยส่งเสริม 
การบรกิาร และการจดัการการภายใน โดยรเิริม่ใชเ้ทคโนโลยี 

เพื่อให้เกิดความทันสมัยและประสิทธิภาพทำางานที่ดียิ่งขึ้น 
เชน่ Internet of Things (IoT) และ Big Data สรา้งนวตักรรม 
การบริการในรูปแบบใหม่ๆนอกจากการให้บริการด้านการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐควรมีการส่งเสริมทักษะด้านความ
มัน่คงและปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการผลกั
ดันให้เจ้าหน้าที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Certificate) ที่เป็นมาตรฐาน 
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ด�านนโยบายและกฎระเบียบ (Policy and Regulation)
ความสอดคล�อง

ของนโยบายและแผนงาน 
(Policy Alignment)

การนำแผนไปสู�การปฏิบัติ 
(Plan Implementation & 
Effectiveness of Policy)

การจัดสรรงบประมาณ
(Budget Viability)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Laws and Regulations 

Compliance)

การบร�การภาครัฐ (Government Service)
การบร�การ

อิเล็กทรอนิกส�
(Availability & 

Usability)

ช�องทางให�บร�การ
(Access Channel)

ความครอบคลุม
ผู�รับบร�การทุกกลุ�ม

(E-Inclusion)

การประชาสัมพันธ�
บร�การอิเล็กทรอนิกส�
(Service Promotion)

การบร�การ
โดยมีผู�รับบร�การ

เป�นศูนย�กลาง
(Customer Centric)

การเป�ดเผยข�อมูล
(Open Data)

Enabling Environment
         การบร�หารจัดการ 

(Back Office)

การเชื่อมโยงระบบและข�อมูล
(Interoperability)

ประสิทธิกาพการทำงานภาครัฐ
(Governability)

  โครงสร�างพ�้นฐาน
(Infrastructure)

โครงสร�างพ�้นฐานด�าน IT
(IT Infrastructure)

ความมั่นคงปลอดภัย
(Cyber Security)

การสำรองข�อมูลและระบบงาน
(Back up)

บุคลากร
(Human Resources)

ความเพ�ยงพอของบุคลากรด�าน IT
(IT Staff Availability)

ความสามารถด�าน IT 
ของบุคลากร 

(Government Employees 
with Digital Capability)

หมายเหตุ การบริการภาครัฐ หมายถึง การบริการพ้ืนฐานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และการบริการที่หน่วยงานระดับจังหวัดพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือให้บริการ 
 เฉพาะของจังหวัด

โครงการสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำาปี 2559 มีระยะเวลา 
ดำาเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤศจิกายน 2559 
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 เดือน เริ่มจากการศึกษาและ
ทบทวนกรอบการสำารวจ จากแผนและนโยบายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) และ แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงได้ทบทวนแนวทาง 
การสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
จากประเทศต้นแบบต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม 
เป็นต้น และหน่วยงานระหว่างประเทศท่ีสำาคัญ ได้แก่ 
องค์การสหประชาชาติ และ องค์กรสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication  
Union) และร่างกรอบการสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ท่ีพัฒนาข้ึน 
โดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) นำามา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด เป้าหมายในการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของแหล่งต่างๆ มาพัฒนา 
เป็นกรอบการสำารวจ และแบบสำารวจความพร้อม
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับหน่วยงานภาครัฐระดับ
จังหวัด ตามลำาดับ จากน้ันจึงดำาเนินการสำารวจใน 
76 จังหวัดทั่วไปประเทศ โดยมีหน่วยงานเป้าหมาย  
7 หน่วยงานตามมาตรการหลักของแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  
คอื 1) สำานกังานจงัหวดั 2) สำานักงานสรรพากรพ้ืนทีจ่งัหวดั 
3) สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 4) สำานักงาน 
ประกันสังคมจังหวัด 5) สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
6) สำานักงานเกษตรจงัหวัด และ 7) สำานักงานการท่องเท่ียว 
และกีฬาจังหวัด ซึ่งการสำารวจดำาเนินงานในช่วงเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 จากน้ันจึงนำาข้อมูลทั้งหมด 
มาวิเคราะห์ จัดทำาข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ข้อมูลสถานภาพ 
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัดต่อไป

ผลการดำาเนินโครงการสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ 
ระดับจังหวัด ประจำาปี 2559
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ด�านบร�การภาครัฐ
48.4 คะแนน

ด�านบร�หารจัดการภายใน
50.9 คะแนน

ด�านโครงสร�างพ�้นฐาน
57.7 คะแนน

ด�านนโยบายและกฎระเบียบ
59.3 คะแนน

ด�านบุคลากร
54.7 คะแนน

คะแนนรวมประเทศ
53.34
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จังหวัด
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48.3-53.3 
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คะแนนมากกว�า
58.3

คะแนนน�อยกว�า
48.3

จากการศึกษาสามารถพัฒนาเป็นกรอบการสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
ในระดับจังหวัด ประจำาปี พ.ศ. 2559 ได้ โดยมีองค์ประกอบหลักในการพัฒนาใน 5 มิติ คือ 1) ด้านการบริการภาครัฐ 
(Government Service) 2) ด้านการบริหารจัดการ (Back Office) 3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Infrastructure) 4) ด้านนโยบายและกฎระเบียบ (Policy and Regulation) และ 5) ด้านบุคลากร (Human Resources)

ผลการสำารวจระดบัความพรอ้มการพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนกิสห์น่วยงานภาครฐั 
ระดับจังหวัด ประจำาปี พ.ศ. 2559

การดำาเนินการสำารวจ มีผลการตอบกลับแบบสำารวจทั้งสิ้น 466 หน่วยงาน จากการสำารวจทั้งหมด 532 หน่วยงาน 
(ร้อยละ 88) พบว่า 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในภาพรวม 
คิดเป็น 53.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยในภาพรวมของระดับการพัฒนารายจังหวัด จะพิจารณาจาก
การจัดกลุ่มคะแนนแต่ละจังหวัดตามช่วงคะแนน เพ่ือให้เห็นถึงระดับความพร้อมในการพัฒนา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  
4 กลุ่มคือ 

1.  กลุ่มที่มีคะแนนมากกว่า 58.3 คะแนน จำานวน 15 จังหวัด 

2.  กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในช่วงมากกว่าค่าเฉลี่ย คือ 53.3-58.3 คะแนน จำานวน 21 จังหวัด 

3.  กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในช่วงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย คือ 48.3-53.3 คะแนน จำานวน 30 จังหวัด 

4.  กลุ่มที่มีคะแนนน้อยกว่า 48.3 คะแนน จำานวน 10 จังหวัด

รายละเอียดผลคะแนนและข้อมูลในแต่ละมิติ มีดังต่อไปนี้

67
รายงานประจำาปี 2559

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)



ระดับความพร้อมด้านบริการภาครัฐ (Government 
Service) มีค่าคะแนนเฉล่ีย 48.4 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
100 คะแนน โดยมีค่าน้ำาหนักร้อยละ 30 ซึ่งในภาพรวมของ
การบริการภาครัฐในระดับจังหวัดนั้น เป็นการให้บริการ  
ณ สำานกังานเปน็หลกั ซึง่เน้นไปท่ีการให้บรกิารผา่นชอ่งทาง 
เว็บไซต์ที่ทางหน่วยงานระดับกรมต้นสังกัดของแต่ละ
หน่วยงานได้พัฒนาขึ้นเป็นมาตรฐานให้กับทุกหน่วยงาน 
แต่ในการใช้งานหรือการอัพเดตข้อมูล กว่าร้อยละ 20  
ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดไม่มีการใช้ช่องทาง 
ดังกล่าว เนื่องจาก ขาดบุคลากรในการดำาเนินงานอัพเดต
ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์อย่างต่อเน่ือง การให้บริการผ่าน
เว็บไซต์เป็นการให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ รวมไปถึงเป็นช่องทาง 
ในการสง่ขอ้คดิเหน็ไปยังหน่วยงานเป็นหลกั ท้ังนี ้ผูร้บับริการ
ในระดับจังหวัดยังคงคุ้นเคยกับการติดต่อ ณ สำานักงาน  
ถึงร้อยละ 89 และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 
ได้นำาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการไปใช้ 
ในการปรับปรุงบริการภายในหน่วยงานถึงร้อยละ 73 
และมีเพียงร้อยละ 38 ที่นำาไปปรับปรุงบริการร่วมกับ 
ต้นสังกัด 

นอกจากนี้ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงาน 
ภาครัฐระดับจังหวัดร้อยละ 95 มีการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป
ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างองค์กร แผนพัฒนาองค์กร  
การแนะนำาการให้บริการต่างๆ แต่มีเพียงร้อยละ 64  
ท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบสถิติซึ่งเป็นเป้าหมาย 
ในการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องสามารถนำาไปใช้งานต่อได้ ในขณะเดียวกัน  
มีหน่วยงานเพียงร้อยละ 50 ที่เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ที่สามารถนำาไปใช้ต่อได้ เช่น Microsoft Word, Excel 
ส่วนรูปแบบการอำานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการใน 
กลุ่มต่าง  ๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา หรือชาวต่างชาติน้ัน 
มีเว็บไซต์ของหน่วยงานเพียงร้อยละ 50 ที่มีการอำานวย
ความสะดวกในส่วนน้ี เช่น การขยายตัวอักษร หรือภาษา
ต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ

ระดับความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Back 
office) มีค่าคะแนนเฉล่ีย 50.9 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน โดยมีค่าน้ำาหนักร้อยละ 20 สำาหรับ 
การสำารวจในดา้นน้ี พิจารณาจากการใชร้ะบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 
โดยผลการสำารวจพบว่าหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 
มีการใช้งานระบบการบริหารจัดการภายในเน้นไปท่ี  

3 ระบบหลัก คือ ระบบการเงินการคลัง (GFMIS),  
ระบบจดัซือ้จดัจา้ง (e - Procurement) และ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Saraban) โดยมีหน่วยงานท่ีใช้ระบบ 
เหล่าน้ีประมาณร้อยละ 80 - 90 นอกจากนี้ ยังพบว่า 
หน่วยงานทั้งร้อยละ 100 มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ 
การบริการไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนการเชื่อมโยง 
ภายในหน่วยงานมีเพียงร้อยละ 60 

ระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 57.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
คา่น้ำาหนักร้อยละ 20 เปน็มติิการพัฒนาความพร้อมรฐับาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 2 จากการสำารวจ
ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด  
มีความเพียงพอและเหมาะสม แต่ด้านความทันสมัยและ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายน้ัน ยังคงอยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีความทันสมัยเพียงร้อยละ 
43 และยังมีความล่าช้าในการเชื่อมต่อระบบการให้บริการ
กับหน่วยงานตน้สังกัดอยู่ประมาณร้อยละ 35 ของหนว่ยงาน 
ที่สำารวจ 

ในด้านนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบ  
มหีน่วยงานเพียงรอ้ยละ 35 ทีม่กีารดำาเนนิงานอย่างตอ่เนือ่ง 
นอกจากนี ้มหีนว่ยงานเพียงรอ้ยละ 50 ท่ีมคีวามพรอ้มดา้น
การสำารองข้อมูลและระบบงานเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน 
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ระดับความพร้อมด้านนโยบายและกฎระเบียบ 
(Policy and Regulation) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 59.3 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีค่าน้ำาหนัก
ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นมิติการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
จากการสำารวจใน 5 มติิ เน่ืองจากเปน็มติิท่ีหนว่ยงานภาครัฐ
ระดบัจงัหวัดสามารถดำาเนนิการได้ โดยอาศัยกรอบนโยบาย
จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ กระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้ค่าคะแนน
เฉลี่ยความพร้อมในด้านน้ีสูงกว่าการพัฒนาในด้านอื่นๆ 
โดยมีประเด็นการพัฒนาท่ีหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 
ให้ความสำาคัญใน 2 ด้านหลัก คือ การเปิดเผยข้อมูล และ
การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
การพัฒนาที่หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดสามารถ 
ดำาเนินการได้เอง หากแต่หน่วยงานร้อยละ 40 ยังคงมี 
งบประมาณสำาหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา นอกจากนี้  การพิจารณา 
ในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศนั้น หน่วยงานร้อยละ 96 รับทราบและ 
ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีสำาคัญ  
เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

มิติการสำารวจด้านสุดท้าย คือ ระดับความ
พร้อมด้านบุคลากร (Human Resources) มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 54.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี 
ค่าน้ำาหนักร้อยละ 15 ผลการสำารวจพบว่า หน่วยงาน 
ภาครัฐระดับจังหวัดร้อยละ 70 ไม่มีตำาแหน่งงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง แต่เป็นการกำาหนด 
ภาระงานเพ่ิมเติมให้ กับบุคลากรในตำาแหน่งท่ีมีอ ยู่  
ในหน่วยงาน นอกจากน้ี ยังมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในบุคลากรทุกระดับ โดยเน้นไปท่ีบุคลากร
ในระดับเจ้าหน้าท่ี ถึงร้อยละ 80 ส่วนการฝึกอบรมใน
ระดับหัวหน้างาน และระดับผู้บริหาร มีร้อยละ 58 และ 
ร้อยละ 45 ตามลำาดบั ซึง่หัวข้อการอบรมทีห่นว่ยงานภาครฐั
ระดับจังหวัดสนใจมากที่สุดคือ เร่ืองการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

ผลการสำารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของ 18 กลุ่มจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ เร่ือง การจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและกำาหนดจังหวัด
ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ด้านการพัฒนาด้านการบริการภาครัฐ มีแนวทางดังนี้

• ผลกัดันหน่วยงานภาครฐัระดบัจงัหวดัให้ใชเ้วบ็ไซตข์องหน่วยงาน เป็นชอ่งทางหลักในการตดิตอ่สือ่สารกับประชาชน
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

• สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ส่งต่อข้อมูลความคิดเห็นจากผู้รับบริการในระดับจังหวัดให้กับ 
กรมต้นสังกัด และพัฒนาระบบการบริการร่วมกัน เพ่ือให้ระบบการบริการต่างๆ ง่ายต่อการใช้งานและมีคู่มือ
ประกอบที่เข้าใจได้ง่าย

• สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดที่มีศักยภาพ พัฒนาระบบการบริการที่เหมาะสมกับบริบทของการ 
ให้บริการระดับจังหวัด พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง

• สนับสนุนในมีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยมีการเผยแพร่ไฟล์ในรูปแบบที่สามารถนำาข้อมูลไปใช้ต่อได้ เช่น Microsoft Word, Excel เป็นต้น
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ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร มีแนวทางดังนี้

• หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำาคัญของการใช้งาน 
ระบบบริหารจัดการภายในให้กับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 

• ผลักดันและส่งเสริมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรมากขึ้น เช่น ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล (DPIS) ระบบบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์ ระบบการจองห้องประชุม 

• สนับสนนุให้เกิดการเชือ่มโยงระบบและขอ้มูลระหวา่งหนว่ยงานในระดบัจงัหวดัเพิม่ขึน้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการประชาชน

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางดังนี้

• หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด เห็นความสำาคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

• สนับสนุนการสำารองข้อมูลและระบบงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือกระจายความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 
จากการสำารองข้อมูลภายในหน่วยงานเพียงแห่งเดียว

ด้านการพัฒนาด้านนโยบายและกฎระเบียบ มีแนวทางดังนี้

• ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดมีการดำาเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การดำาเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ของประเทศไทย

• สรา้งความรู ้ความเขา้ใจด้านกฎระเบียบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหค้วามสำาคญักับ พ.ร.บ. ว่าดว้ยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำาผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ด้านการพัฒนาด้านบุคลากร มีแนวทางดังนี้ 

• ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้าน 
การให้บริการประชาชน และการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดเอง

• การกำาหนดให้ทักษะความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทักษะและความรูพ้ืน้ฐานของบคุลากรในทุกระดบั 
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีขึ้นในอนาคต 

• ผลักดันให้มีการเพิ่มตำาแหน่งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด พร้อมทั้ง 
จัดทำาเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เพ่ือสร้างโอกาสและแรงจูงใจในการทำางานในตำาแหน่งงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ผลการสำารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด  
ประจำาปี 2559 นี้ เป็นการสำารวจในเบื้องต้นในปีแรก เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดได้รับทราบ 
และเห็นความสำาคัญขององค์ประกอบในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบการสำารวจใน 5 มิติหลัก ซึ่งผล 
การสำารวจของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนาความพร้อม
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามเป้าหมายการพัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศต่อไป
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กระทรวงดิจทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม โดยสำ�นักง�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์�รมห�ชน) หรอื EGA ได้จดัทำ� 
แผนพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพื่อเป็นกลไกสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน 
ก�รพฒัน�ประเทศท่ีย่ังยืนโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจทัิล ด้วยก�รปรบัเปลีย่นภ�ครฐัไปสูก่�รเป็นรฐับ�ลดิจทัิล ซ่ึงคณะรฐัมนตร ี
ได้ให้คว�มเห็นชอบแผนพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลฯ เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน 2559 

บทสรุปภาพรวม 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) และการจัดทำาแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564

บทสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี

ที่ผ่านมา EGA ได้มีการประสานงานกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องใน การขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามแผน  
พร้อมท้ังติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินโครงการ
ต่างๆ ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มาโดยตลอด เพื่อ
ติดตามสถานภาพการดำาเนินโครงการ และรับทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานภาครัฐ โดยในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2560 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำาเนิน
โครงการภายใตแ้ผนพัฒนารฐับาลดิจทิลัฯ ครัง้ท่ี 1 ประจำาป ี
งบประมาณ 2560 ซึ่งสามารถสรุปสถานภาพการดำาเนิน
โครงการได้ดังนี้ โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2561) ประกอบดว้ย  

34  โครงการ แบง่ออกเปน็ โครงการทีก่ำาหนดใหเ้ริม่ดำาเนินการ 
ในปี 2559 จำานวน 18 โครงการ โครงการที่กำาหนดให้เริ่ม
ดำาเนินการในปี 2560 จำานวน 4 โครงการ และโครงการ 
ท่ีกำาหนดให้เร่ิมดำาเนินการในระยะถัดไป จำานวน 12 
โครงการ โดยสามารถสรุปสถานะโครงการทั้งหมดได้ 
ดังแผนภาพท่ี 5 กล่าวคือ มีโครงการท่ีดำาเนินการเสร็จส้ิน 
เรียบร้อยแล้ว จำานวน 4 โครงการ คิดเป็น 9 % คือ  
1) โครงการพัฒนาการเชือ่มตอ่ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในรถสายตรวจ 2) ระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ 
(Automated Gate Expansion) 3) ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการสิ่งของสำารองจ่าย (e - Stock) 4) ระบบ
รายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile Application “DPM  
Reporter”และมีโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง 
ระยะเวลา 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560 จำานวน  
11 โครงการ คิดเป็น 35% คือ 1) โครงการพัฒนาระบบ
การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
(Linkage Center) 2) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่อง
อ่ านบัตรประจำ าตั วประชาชนแบบอเนกประสงค์   
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(Smart Card Reader) 3) ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน (GovChannel) 4) โครงการบูรณาการฐานข้อมูล 
สวัสดิการสังคม 5) โครงการระบบพร้อมเพย์ 6) โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 7) โครงการปรับปรุงระบบบริการ
จัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานดี คนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) 8) โครงการพัฒนาระบบบริการเกษตรดิจิทัล  
9) โครงการ Thailand Tourism Gateway 10) โครงการระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัย  
แห่งชาติ เพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำาในระดับพ้ืนท่ี 11) ระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts)  
และอีก 19 โครงการอยู่ระหว่างการดำาเนินการ คิดเป็น 56%

โดยสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินโครงการ ได้ดังนี้

1. ด้านงบประมาณ การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือถูกลดงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ต้องลดขนาดโครงการ  
หรือตัดงานบางอย่างออก การขาดงบประมาณในการบำารุงรักษาระบบ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณท่ีมี 
หลายขั้นตอนและใช้เวลานาน

2. ด้านกฎหมาย การดำาเนินการของโครงการบางส่วนไม่สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของการ 
ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการกำาหนดรูปแบบของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม

3. ดา้นบุคลากร  การมบีคุลากรไมเ่พียงพอตอ่การเขา้มารว่มยกระดบัการทำางานในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ขาดผูร้บัผดิชอบ 
ที่ชัดเจน ตลอดจนบุคลากรที่มีก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำางานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ปัญหาด้านการเชื่อมโยงข้อมูล ปัญหาในการจัดการข้อมูล ปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลที่หลากหลาย  
ทั้งการดำาเนินการจัดเก็บ และการนำาไปใช้ 

5. ปัญหาด้านอื่นๆ เช่น

• ด้านการประสานงานข้ามหน่วยงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีหลายขั้นตอน ยุ่งยาก และใช้เวลานาน  
รวมถึงยังขาดหน่วยงานที่มีอำานาจเพียงพอที่ทำาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานข้ามหน่วยงาน 

• ด้านรูปแบบการให้บริการ รูปแบบการให้บริการไม่ได้ถูกกำาหนดอย่างชัดเจน โดยรายงานความคืบหน้าดังกล่าว 
ข้างต้น อยู่ระหว่างนำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

แผนภาพที่ 5 ความก�าวหน�าโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ป� (พ.ศ. 2559 - 2551)

แล�วเสร็จป� 59 อยู�ระหว�างการดำเนินการตามแผน

  

56%

35%

9%

แล�วเสร็จป� 60

อยู�ระหว�างการดำเนินการตามแผน กำหนดแล�วเสร็จป� 60

ดำเนินการเสร็จเร�ยบร�อยแล�วป� 59

หมายเหตุ ข้อมูลปีงบประมาณ
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และเพ่ือใหแ้ผนพัฒนารฐับาลดิจทัิลของประเทศไทย 
ครอบคลุมขีดความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ได้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
โดย EGA จึงได้จัดทำา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยปรับปรุงเนื้อหา 
จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559 - 2561) ฉบบัเดิม โดยปรบัเพ่ิมขดีความสามารถ
ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจาก 18 ด้าน เป็น 26 ด้าน 
ประกอบด้วย การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับ
บริการ การยืนยันตัวและบริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล 
การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร การท่องเที่ยว  
การลงทุน การค้า (นำาเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ 
การบริหารจัดการ ชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ  
การจัดการในภาวะวิกฤต การศึกษา สาธารณสุข 
สาธารณูปโภค คมนาคม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
สินทรัพย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน การเงิน
และการใช้จ่าย นอกจากนี้ ได้มีการปรับเพ่ิมยุทธศาสตร์ 
จาก 4 ยุทธศาสตร์ เป็น 5 ยุทธศาสตร์ โดยเพิ่มยุทธศาสตร์
เรือ่งการยกระดบัประสทิธิภาพภาครฐั และจำานวนโครงการ

ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 76 โครงการ  
รวมถึงได้ขยายระยะเวลาของแผนจาก 3 ปี เป็น 5 ปี  
เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาการดำาเนินงานท่ีเหมาะสม 
โดยการจัดทำา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ.2560 - 2564 มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การจัด 
ประชุมระดมสมอง และการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ขณะนี้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 อยู่ระหว่างการนำาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้ต่อไป
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)



สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
จึงได้จัดทำ�กรอบแนวท�งก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รคว�มเส่ียงให้มีคุณภ�พและมีม�ตรฐ�นต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแล 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร รวมถึงแนวท�งปฏิบัติท่ีดี  
โดยคำ�นึงถึงคว�มสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ท้ังนี้ EGA ได้กำ�หนด 
ให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

1. วิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยในองค์กร  

2. กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย 

3. ระบุเหตุก�รณ์คว�มเสี่ยง

4. ประเมินคว�มเสี่ยง

5. ตอบสนองคว�มเสี่ยง 

6. กิจกรรมก�รควบคุม

7. จัดทำ�ส�รสนเทศและสื่อส�ร

8. ติดต�มและประเมินผล

และสำ�นักง�นมีก�รจัดทำ�คู่มือบริห�รคว�มเสี่ยง
องค์กร และคู่มือบริห�รคว�มเสี่ยง 5 ด้�น ประกอบด้วย 
ด้�นนโยบ�ยและกลยุทธ์ ด้�นก�รปฏิบัติง�น ด้�นก�รเงิน 
ด้�นกฎหม�ย กฎระเบียบ และด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
เป็นแนวท�งในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยมีร�ยละเอียด 
ดังนี้

1. ด้านนโยบายและกลยุทธ์ 

ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงของสำ�นักง�น ได้คำ�นึงถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบด้�นนโยบ�ยและกลยุทธ์ พบว่�  
แผนและนโยบ�ยของรัฐบ�ล เช่น นโยบ�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับท่ี 11 
แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร กรอบนโยบ�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (ICT2020) และแผนพัฒน� 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ตลอดจนนโยบ�ยในระดับผู้บริห�ร แผนกลยุทธ์ แผนดำ�เนินง�น ดังกล่�วน้ี 

กำหนด
วัตถุประสงค�และ

เป�าหมาย

ว�เคราะห�
สภาพแวดล�อม
ภายในองค�กร

ระบุเหตุการณ�
ความเสี่ยง

ประเมิน
ความเสี่ยง

ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

กิจกรรม
การควบคุม

จัดทำสารสนเทศ
และสื่อสาร

ติดตามและ
ประเมินผล

1

2

3

4

5

6

7

8
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อ�จมีก�รกำ�หนดทิศท�งไม่ชัดเจนหรือมีก�รเปลี่ยนแปลง 
ในช่วงก�รดำ�เนินง�น ทำ�ให้มีโอก�สท่ีจะไม่ประสบ 
คว�มสำ�เร็จต�มทิศท�งที่กำ�หนดไว้ และส่งผลกระทบ 
ต่อตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักง�น ซึ่งสำ�นักง�น 
ได้มีก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลเพ่ือเตรียม 
คว�มพรอ้มสำ�หรบัก�รเปลีย่นแปลงทัง้ในสว่นของบคุล�กร 
ระบบง�น และเครื่องมือต่�งๆ รวมถึงก�รประชุมห�รือ 
ในระดับฝ่�ยบริห�รเก่ียวกับปัญห�และอุปสรรคท่ีอ�จจะ 
ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�น

2. ด้านการปฏิบัติงาน 

ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงของสำ�นักง�น ได้คำ�นึงถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบด้�นก�รปฏิบัติง�น พบว่� คว�มเสี่ยง 
ท่ีทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยอันเน่ืองม�จ�กก�รข�ดก�รควบคุม 
ก�รปฏิบตัติ�มหลกัธรรม�ภบิ�ลหรอืก�รกำ�กับดแูลกิจก�ร
ท่ีดี ข�ดก�รควบคุมกระบวนก�รปฏิบัติง�นภ�ยใน ระบบง�น 
หรือเหตุก�รณ์ภ�ยนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�น 
ของสำ�นักง�น เช่น ก�รทุจริตจ�กภ�ยใน ก�รทุจริตจ�ก
ภ�ยนอก คว�มปลอดภัยในทรัพย์สินและสถ�นท่ีทำ�ง�น 
ก�รจ้�งง�น ผู้ให้บริก�รภ�ยนอกไม่ปฏิบัติต�มข้อสัญญ� 
กระบวนก�รทำ�ง�นไม่สอดคล้องกับก�รปฏิบัติง�นจริง 
เป็นต้น ซึ่งสำ�นักง�นได้มีก�รตรวจประเมินคุณธรรมและ
คว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ  
รวมถึงมีก�รสร้�งคว�มตระหนักในก�รปฏิบัติง�น 
ให้เป็นไปต�มพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีบรหิ�รกิจก�รบ�้นเมอืงทีด่ ีพุทธศกัร�ช 2546 นอกจ�กน้ี  
ยังมีก�รจัดทำ�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของสำ�นักง�น 
ต�มระเบียบคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินว่�ด้วย 
ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รควบคุมภ�ยใน พุทธศักร�ช 2544

3. ด้านการเงิน 

ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงของสำ�นักง�น ได้คำ�นึงถึง 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบด้�นก�รเงิน พบว่� คว�มเส่ียงท�งก�รเงิน 
ในภ�พรวมท้ังในด้�นก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงิน 
ก�รว�งแผนท�งก�รเงิน จะต้องเป็นไปในทิศท�งเดียวกับ 
กลยุทธ์ของสำ�นักง�น และกฎหม�ยกฎระเบียบต่�งๆ  
ทีเ่ก่ียวขอ้ง เชน่ ก�รไมต่ระหนักถึงขอ้จำ�กัดของงบประม�ณ 
หรือคว�มจำ�กัดของงบประม�ณของประเทศ ทำ�ให้ได้รับ 
จัดสรรงบประม�ณไม่สอดคล้องกับคว�มจำ�เป็น ก�รไม่
ส�ม�รถควบคุมก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณของสำ�นักง�น 

ให้เป็นไปต�มแผนที่กำ�หนดไว้ ก�รข�ดสภ�พคล่อง 
เนื่องจ�กก�รว�งแผนท�งก�รเงินท่ีไม่รัดกุม ไม่ส�ม�รถ
บริห�รเงินทุนหมุนเวียนให้มีสภ�พคล่องเพ่ือให้สำ�นักง�น
ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�งต่อเนื่อง เป็นต้น ซ่ึงสำ�นักง�น
มีก�รเร่งรัดก�รดำ�เนินโครงก�รให้เป็นไปต�มแผนง�น  
มีก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณต่อ 
คณะกรรมก�ร EGA เป็นประจำ� 

4. ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 

ก�รวิเคร�ะห์คว�มเส่ียงของสำ�นักง�น ได้คำ�นึงถึงปัจจัย 
ที่มีผลกระทบด้�นกฎหม�ย กฎระเบียบ พบว่� เน่ืองจ�ก
กฎหม�ยที่มีก�รออกม�ใหม่ เช่น (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติ 
ว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ร่�ง) 
พระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งและบริห�รพัสดุภ�ครัฐ 
เป็นต้น หรือข้อปฏิบัติที่สำ�นักง�นที่ต้องปฏิบัติ  เช่น  
พระร�ชบัญญัติองค์ก�รมห�ชน พ.ศ. 2559 ระเบียบ
สำ�นักรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
รวมถึงคว�มเส่ียงที่อ�จจะเกิดข้ึนจ�กคว�มเข้�ใจหรือ 
ก�รตีคว�มท�งด�้นกฎหม�ยเพ่ือนำ�ไปปฏิบตั ซึง่สำ�นกัง�น
ได้มีก�รดำ�เนินก�รติดต�มกฎหม�ยที่เก่ียวข้อง และมีก�ร
สร�้งคว�มตระหนักภ�ยในสำ�นักง�นเก่ียวกับข้อพึงปฏิบตั/ิ
ละเว้นปฏบิตัภิ�ยใตก้ฎหม�ยต�่ง ๆ  และมกี�รห�รอืรว่มกับ
ผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นกฎหม�ยเพื่อช่วยในก�รตีคว�ม

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงของสำ�นักง�น ได้คำ�นึงถึง 
ปัจจัยที่มีผลกระทบด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ พบว่� 
คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ 
ซ่ึงมีผลกระทบถึงระบบง�นและก�รปฏิบัติง�น เช่น คว�มเส่ียง 
จ�กมัลแวร์ คว�มเส่ียงจ�กก�รข�ดก�รป้องกันก�รเข้�ถึง 
ระบบส�รสนเทศท่ีเหม�ะสม คว�มเสี่ยงจ�กก�รเข้�ถึง 
พ้ืนท่ีปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศโดยไม่ได้รับ 
อนุญ�ต เป็นต้น ท้ังนี้ สำ�นักง�นได้มีก�รนำ�ระบบบริห�ร 
จัดก�รคว�มม่ันคงปลอดภัยส�รสนเทศต�มม�ตรฐ�น 
ISO27001:2013 ซึ่งเก่ียวข้องกับคว�มมั่นคงปลอดภัย 
(Security) คว�มถูกตอ้งเชือ่ถือไดข้องข้อมลู (Integrity) และ
คว�มพร้อมใช้ง�นของระบบง�นและข้อมูล (Availability) 
เพ่ือให้สำ�นักง�นส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รท�งด�้นคว�มมัน่คง
ปลอดภัยได้อย่�งเป็นระบบ และเพียงพอเหม�ะสมต่อ 
ก�รดำ�เนินกิจก�รของสำ�นักง�น 
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Digital Community

EGA จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ประจำาปี 2558 หรือ Mobile 
Enterprise d - Government Award 2015 (MEGA 2015) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

สำ�หรับก�รแข่งขัน MEGA2015 ถือได้ว่�เป็น 
ก�รประกวดก�รสร้�งแอปพลิเคชันของภ�ครัฐท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศ ซ่ึงมีผู้สมัครเข้�ร่วมโครงก�ร 243 ทีม รวมกว่�  
280 ผลง�น โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักศึกษ� หรือมือสมัครเล่น 
และกลุ่มนักพัฒน�อ�ชีพและผู้ประกอบก�รซอฟต์แวร์ไทย  
ระยะเวล�ก�รแข่งขัน ต้ังแต่เดือนธันว�คม พ.ศ. 2558 ถึง 
เดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2559 แบ่งก�รแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ 
รอบแรกก�รคัดเลือกข้อเสนอโครงก�ร (Proposal) และ  

รอบชิงชนะเลิศหรือ รอบนำ�เสนอ (Prototype) โดยผู้ท่ี 
ผ่�นเข้�รอบชิงชนะเลิศจำ�นวน 30 ทีม ได้สิทธิในก�รร่วม
กิจกรรมแคมป์บ่มเพ�ะ (3 วัน 2 คืน) เพ่ือเป็นก�รสนับสนุน
เพ่ิมพูนคว�มรู้ผ่�นหลักสูตรต่�งๆ อย่�งรอบด้�น ผ่�น 
ก�รกระบวนก�รบ่มเพ�ะธุรกิจท่ีมีแบบแผน ส�ม�รถ 
ต่อยอดหรือมุ่งสู่ก�รเป็นผู้ประกอบก�รและดำ�เนินธุรกิจ 
ได้อย่�งมั่นคง เมื่อ 22 - 24 เมษ�ยน พ.ศ. 2559  
ณ ห้องแกรนด์รัชด� อ�ค�รธ�รทิพย์ ชั้น 5 โรงแรม 
เจ้�พระย�ป�ร์ค กรุงเทพมห�นคร

สำ�หรับผลง�นแอปพลิเคชันภ�ครัฐ ท่ีได้รับร�งวัล มี
จำ�นวนท้ังส้ิน 17 ร�งวัล โดยผู้ได้รับร�งวัลชนะเลิศท้ัง 2 ประเภท 
จะได้รับถ้วยร�งวัลพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี โล่ประก�ศเกียรติคุณ ประก�ศนียบัตร 
และเงินทุนสนับสนุน 70,000 บ�ท ร�ยละเอียดดังน้ี

1. ร�งวัลชนะเลิศประเภทสุดยอดแนวคิด (ประเภท
นักศึกษ�) ได้แก่ ทีม ViaBus จ�กผลง�น ViaBus เป็น
แอปพลิเคชันที่พัฒน� ติดต�ม รถโดยส�รส�ธ�รณะ 
แบบเรียลไทม์ - รองรับทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ 
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2. ร�งวัลชนะเลิศ ประเภทสุดยอดนวัตกรรม (ประเภท
นักพัฒน�อิสระและผู้ประกอบก�รซอฟต์แวร์ไทย) 
ได้แก่ ทีม Treconweb จ�กผลง�น SmartHealth for 
Chronic Kidney Disease เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ 
โรคไตเพ่ือวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รตรวจวัดคว�มดันโลหิต 
ตรวจปัสส�วะ และตรวจเลือด ของผู้รับก�รตรวจ 
คัดกรองและผู้ป่วย เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Hospital 
Information System โดยนำ�รอ่งใช ้ง�นในโรงพย�บ�ล 
สมเด็จพระยุพร�ชเ ลิงนกท� ท่ีมีจำ �นวนผู้ป่วย 
โรคไตเร้ือรังม�กกว่� 3,000 คน 

นอกจ�กน้ียังมีร�งวัลพิเศษ และ ร�งวัลพิเศษแบ่งต�ม 
ผู้สนับสนุนทั้งภ�ครัฐและเอกชน เช่น 

• ร�งวัลสุดยอดแอปพลิเคชันด้�นสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
ทมี Sweet Duck จ�กผลง�น ระบบแจง้เตือน หมอกควัน 
ไฟป่� สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม 

• ร�งวัล The Best Enterprise Mobile Application  
Award ได้แก่ ทีมอ�ต�ปี จ�กผลง�น โครงก�ร 
“สังคมแบ่งปันประสบก�รณ์ท่องเท่ียว สุดประทับใจ” 
สนับสนุนโดย บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด 

• ร�งวัลยอดเย่ียมด้�นเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิต สังคม 
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ทีม Cancer Crush จ�กผลง�น 
Cancer Crush

• ร�งวลัยอดเย่ียมเสรมิสร�้งคว�มรู ้ก�รบรกิ�ร สวัสดกิ�ร 
ได้แก่ ทีม MTT Innovation จ�กผลง�น Bangkok 
eService  เป็นต้น

ทั้งนี้ EGA ยังมุ่งหวังท่ีจะพัฒน�แอปพลิเคชันภ�ค
รัฐใหม่ๆ และแอปพลิเคชันภ�ครัฐท่ีเน้นก�รให้บริก�ร  
ทีป่ระช�ชนใชง้�นไดจ้รงิ เพ่ือให้ประช�ชนเข�้ถึงง�นบรกิ�ร
ของภ�ครัฐได้ง่�ย รวมถึงลดทอนข้ันตอนในก�รเข้�รับ 
บริก�ร จ�กภ�ครัฐ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำ�คัญของนโยบ�ย 
ก�รสร้�งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยก�รนำ�ชุดข้อมูลภ�ครัฐ 
ใน data.go.th ม�ใชต้อ่ยอดพัฒน�เปน็แอปพลเิคชนัตอ่ไป
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ความร่วมมือ

MOU on Awareness 
Raising and Promotion of 
Big Data in Thailand

Industrail Technology  
Research Institute (Taiwan) 
และ EGA 
วันที่ลงนาม 1 ต.ค. 58

1

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือในการ
เชื่อมโยงขอ้มูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออำานวยความ
สะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ

2
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,  
สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ EGA
วันที่ลงนาม 17 ธ.ค. 58

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ 1) 3
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จำากัด และ EGA
วันที่ลงนาม 17 ต.ค. 58

ข้อตกลงย่อย การจัดกิจกรรม  
International Open Data Day

สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น  
ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ EGA
วันที่ลงนาม 8 ก.พ. 59

4

MOU on International Cooperation 
in Developing Big Data 
for e - Government

National Computing and Information 
Service, EGA
วันที่ลงนาม 23 มี.ค. 59

5

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล 
การใช้จ่ายภาครัฐ 4 หน่วยงาน  
(Thailand Government Spending)

กรมบัญชีกลาง, สำานักงบประมาณ, สำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ EGA 
วันที่ลงนาม 19 เม.ย. 59

6

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับ 2) 

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จำากัด และ EGA
วันที่ลงนาม 21 ต.ค. 59

7

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสัมมนา 
ระหว่างประเทศ 2016 Asia Pasific Open  
Data Summit & PRAGMA31

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และ EGA
วันที่ลงนาม 1 ก.ค. 59

9

โครงการนำาร่องการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัล 
ภาครัฐ ระหว่าง EGA, สำานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ, สรรพากร, กรมการจัดหางาน

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, กรมสรรพากร,  
กรมการจัดหางาน และ EGA  
วันที่ลงนาม 13 ก.ค. 59

10

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสนับสนุน “การพัฒนา 
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง” (Famer One) 

8

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล 
และการพัฒนานครอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี  
(Digital EMS and Smart City Project)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อุบลราชธานี, สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ, TOT และ EGA  
วันที่ลงนาม 6 ก.ค. 59

11

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี, EGA
วันที่ลงนาม 13 มิ.ย. 59
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำาต้นแบบ 
การจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) 

กรมทางหลวง และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเนคเทค และ EGA
วันที่ลงนาม 7 ก.ค. 59

12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล 
และการพัฒนานครอัจฉริยะจังหวัดมหาสารคาม  
(Digital EMS and Smart City Project)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อบจ. มหาสารคาม 
สนง. สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม และ EGA
วันที่ลงนาม 7 ส.ค. 59

13

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(Thailand Digital Government Academy) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับ EGA

14.1 บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซ่ิง (ประเทศไทย) จำากัด
14.2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
14.3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.4 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
14.5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

14.6 มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสาร) 

14.7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.9 INTERNATIONAL ACADEMY OF CIO and EGA
14.10 ASEAN CHIEF INFORMATION OFFICER  

 ASSOCIATION

14

วันที่ลงนาม 29 ก.ค. 59

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำาร่อง 
การดำาเนินการตามแนวทางการบูรณาการ 
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 

EGA ร่วมกับ 19 หน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย, กระทรวง
สาธารณสุข, สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, สำานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, เป็นต้น 
วันที่ลงนาม 22 ก.ย. 59

15

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการ
จัดการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำากัด) มหาชน) และ EGA 
วันที่ลงนาม 28 ก.ย. 59

16

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนา 
นวัตกรรมการให้บริการไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

กรมวิชาการเกษตร และ EGA
วันที่ลงนาม 28 ก.ย. 59

17

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประสานความร่วมมือใน
การจัดทำาระบบการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (iVote) 

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, กรมการปกครอง, 
สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ EGA
วันที่ลงนาม 12 ต.ค. 59

18

Letter Of Intent For Acadamic  
And Professional Cooperation

ASEAN Chief Information Officer Association and EGA
วันที่ลงนาม 29 ก.ค. 59

19

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ในการส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จำากัด และ EGA 
วันที่ลงนาม 21 ธ.ค. 59

20

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) โดยการใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (Governnment Cloud Service)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ EGA 
วันที่ลงนาม 20 ธ.ค. 59

21
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พธิลีงนามบันทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมือในการเชือ่มโยงขอ้มลูในรปูแบบอเิล็กทรอนิกส์ เพือ่อำานวยความสะดวก
ในการขออนุญาตของทางราชการ

EGA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงประชารัฐ และแถลงข่าวการจัดต้ัง
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)

กรมการปกครอง จับมือ EGA จัดสัมมนา การบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center 
System) และการใช้ระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยง 
หนว่ยงานภาครฐั (Government Information Network: GIN)

EGA จับมือ สพฉ. และจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้าบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล ขับเคลื่อนอุบลฯสู่นครอัจฉริยะ
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กระทรวงเกษตร และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จบัมือ EGA พฒันาฐานขอ้มูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)  

หวังดึงข้อมูลเกษตรกรตั้งต้นเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลใหญ่จากส่วนราชการทั้งประเทศ

EGA ประเดิมทำา Big Data ภาครัฐแห่งแรกเลือกข้อมูลการจราจรกรมทางหลวงเป็นต้นแบบ

EGA ร่วมลงนาม MOU กับ 18 หน่วยงาน พร้อมบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
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กิจกรรมการส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์

EGA เปิดตัว “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน” โดยมีพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งช่องทาง GovChannel เป็นศูนย์กลางในการเข้า
ถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เปน็ผูก้ลา่วรายงานแนวทางการดำาเนนิการพัฒนาชอ่งทาง 
การเข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลของบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาโปรแกรมการใช้งานให้มีความน่าสนใจ 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

EGA เปดิตวับรกิารใหม ่“ภาษีไปไหน” ภายใต ้GovChannel โดย พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปดิเผยวา่  
“รัฐบาลไทยได้เปิดตัวระบบภาษีไปไหน ทำาให้เป็นรัฐบาลแรกของประเทศไทยท่ีทำาให้ประชาชนได้รับรู้ว่าภาษีของประชาชน 
ทุกคนถูกจบัจา่ยไปกับโครงการใดบา้งทีเ่ว็บไซต ์govspending.data.go.th” ทัง้น้ีระบบภาษไีปไหนจะมกีารพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง  
โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ กรมบัญชีกลาง สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
สำานักงบประมาณ และ EGA ร่วมกันทำาข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือที่ในอนาคต 
ระบบจะมีข้อมูลงบประมาณที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

1

2

EGA เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 
ภาครัฐ(Thailand Digital Government Academy) โดยมี  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
ในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายการเตรียม 
ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการก้าวไปสู่ 
Digital Thailand และเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม บันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง EGA และหน่วยงานพันธมิตร  
ท้ังในและต่างประเทศ ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
ด้านดิจิทัล เมื่อวันศุกร์ที่  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
ณ ห้อง Lotus Suite 5 - 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

3
ดร.ศักด์ิ เสกขุนทด และผู้บริหาร EGA ร่วม

นำาเสนอระบบเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในช่ือ  
www.bikefordad2015.com ให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  
5 ธันวาคม 2558 “ป่ันเพ่ือพ่อ BIKE FOR DAD”  
เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ตึกสันติไมตรี  
ทำาเนียบรัฐบาล 

4

สำานักราชเลขาธิการ โดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ EGA และ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “สุขแท้ที่แม่ให้” เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิต์ิ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยไดร้บัเกียรต ิ
จากท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และคุณจันทนี ธนรักษ์  
รองราชเลขาธิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดตัวแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

5
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EGA ร่วมงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ
นานาชาติ “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” โดยมีพลเอก  
ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานเปดิงาน 
สัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ ดังกล่าว 
ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัล 
ไทยแลนด์” ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางไอรดา เหลอืงวิไล รองผูอ้ำานวยการสำานกังาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานพันธมิตร จัด
งาน GovChannel Roadshow 2016: Smart Citizen  
Smart City รว่มขบัเคลือ่นราชการทนัสมยั เพ่ือประชาชน
ทนัสมยั โดยม ีดร.โชคชยั เดชอมรธัญ ผูว่้าราชการจงัหวัด
มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานฯ เมื่อ 8 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี จ.มหาสารคาม 

EGA ร่วมกับ สำานักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน และสำานกังาน
ประกันสังคม แถลงข่าวเปิดตัวระบบบูรณาการ
ศนูยก์ลางบรกิารภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจหรอื Biz Portal 
ซึ่งเป็นระบบกลางในการติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจ โดยมี 
จุดประสงค์เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ ประชาชน  
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐให้ได้รับทราบ 
ขั้นตอนในการขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบ Biz Portal  
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ 
กรมพัฒนาธุรกิจ

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำานวยการสำานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้สัมภาษณ์ทางสื่อโทรทัศน์ใน
รายการต่างๆ อาทิเช่น

• รายการ “เดนิหน้าประเทศไทย” ตอน “การเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐอย่างเท่าเทียม” เมื่อวันที่  
22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

(www.youtube.com/watch?v=XfzEnkv1lh0)

• รายการ Thailand Today ในหัวข้อ “ขับเคลื่อน 
ประเทศไทย 4.0 ทางช่อง (NBT World)”สถานี 
วิทยุโทรทัศนแ์หง่ประเทศไทยภาคภาษาองักฤษ 
ดำาเนินรายการโดยคุณกุสุมา โยธาสมุทธ เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องส่งสถานี
วิทยุโทรทัศนแ์หง่ประเทศไทยภาคภาษาองักฤษ 
(NBT World) สำานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

(www.youtube.com/watch?v=-n-84WQRt6I)

• รายการ Think ต่างการเมือง “รัฐบาลได้นำา 
เทคโนโลยีมาทำาให้การบริการ การให้ข้อมูล
สะดวกและถูกใจประชาชน ตอน Open  
Government รัฐบาลแบบเปิด” ในวันเสาร์ที่  
24 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 22.15 น. ทาง
ไบรท์ทีวี Bright TV ดิจิทัลทีวีและเคเบิล ช่อง 20 

(www.youtube.com/watch?v=EG3QY2mZuTw)
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รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 436,279,196.60 371,786,625.11

เงินลงทุนระยะสั้น 7 1,330,000,000.00   2,021,077,800.00 

ลูกหนี้ระยะสั้น 8 17,120,489.77 15,500,761.11

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 5,820,974.89 12,329,624.09

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,789,220,661.26 2,420,694,810.31

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์ 10 350,587,298.30 189,202,220.51

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 86,761,894.64 60,311,532.26

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,467,001.90 5,049,792.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 442,816,194.84 254,563,544.77

รวมสินทรัพย์ 2,232,036,856.10 2,675,258,355.08

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 12 592,019,749.80 508,603,195.66

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
ที่ถึงกำาหนด ชำาระภายในหนึ่งปี

13 431,593.33 2,669,270.65

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14 40,793,242.71 34,802,146.83

เงินรับฝากอื่น 15 109,509,532.62 0.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 22,363,222.25 7,638,875.56

รวมหนี้สินหมุนเวียน 765,117,340.71 553,713,488.70

รวมหนี้สิน 765,117,340.71 553,713,488.70

1,466,919,515.39 2,121,544,866.38

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 17 72,873,472.86 72,873,472.86

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,394,046,042.53 2,048,671,393.52

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,466,919,515.39 2,121,544,866.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายศักดิ์ เสกขุนทด)
ผู้อำานวยการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์)
ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานกลาง
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558

รายได้

รายได้จากรัฐบาล 

รายได้จากงบประมาณ 18 1,159,669,400.00 1,309,101,500.00

รวมรายได้จากรัฐบาล 1,159,669,400.00 1,309,101,500.00

รายได้จากแหล่งอื่น 

รายได้จากการให้บริการ 19 91,357,722.81 105,526,982.59

รายได้ดอกเบี้ยรับ 20 47,267,033.71 75,019,180.26

รายได้อื่น 1,993,024.39 6,792,392.00

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 140,617,780.91 187,338,554.85

รวมรายได้ 1,300,287,180.91 1,496,440,054.85

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการ 21 80,970,271.66 58,572,131.35

ค่าใช้จ่ายโครงการตามภารกิจ 22 1,447,807,941.46   1,168,357,430.06 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 23 192,577,602.87 181,363,315.31

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 24 13,379,019.95 10,422,598.64

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 25 1,482,601.82 943,369.38

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 5, 26 61,780,370.19 75,913,301.87

ค่าสาธารณูปโภค 5, 27 10,573,754.82 11,053,451.33

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 28 145,485,582.35 85,422,491.60

ค่าใช้จ่ายอื่น 367,602.67 5,014,979.91

รวมค่าใช้จ่าย 1,954,424,747.79 1,597,063,069.45

รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (654,137,566.88) (100,623,014.60)

ต้นทุนทางการเงิน 487,784.11 94,687.87

รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (654,625,350.99) (100,717,702.47)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ทุน รายได้สูง(ต่ำา) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ 
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557   72,873,472.86   2,149,389,095.99   2,222,262,568.85 

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด   -   (100,717,702.47) (100,717,702.47)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558   72,873,472.86   2,048,671,393.52   2,121,544,866.38 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558   72,873,472.86   2,048,671,393.52   2,121,544,866.38 

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด   -   (654,625,350.99) (654,625,350.99)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559   72,873,472.86   1,394,046,042.53   1,466,919,515.39 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

1. ความเป็นมา

สำานักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) (EGA) ได้จัดตั้ ง เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2554  
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยให้มีการโอนบรรดาอำานาจ  
หน้าที ่  กิจการ   ทรพัย์สนิ   สทิธิ   หนีแ้ละงบประมาณของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาตติามพระราชบญัญัติ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เฉพาะในส่วนของสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐและบรรดา
ภารกิจท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ มาเป็นของ EGA โดยมีภารกิจหลัก 
คือ การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและบูรณาการการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน 

EGA จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เลขที่ 108 ถนนรางน้ำา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

2.1  พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2.2  ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2.3  ให้คำาปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2.4  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

3. เกณฑ์การจัดทำางบการเงินและนโยบายการบัญช ี

3.1  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้  

ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ืองการนำาเสนองบการเงิน ตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลางที่ 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

3.2  เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

3.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 

เมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันท่ีได้มา รวมถึง 
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่จะครบกำาหนดไม่เกินสามเดือนนับจากวันสิ้นปีบัญช ี

3.4  อาคารและอุปกรณ์  
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน ณ วันท่ีซ้ือหรือได้มาหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่า 

และจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ประเภทอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ต่อเม่ือมีราคาทุนต่อหน่วยต้ังแต่ 5,000 บาทข้ึนไป 
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ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังกำาหนดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้ 

             รายการ	 																						อายุการให้ประโยชน์	(ปี)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า   20 
อุปกรณ์สำานักงาน    5 และ 10 
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่   5 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ   5 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์        2 , 3 และ 5 
อุปกรณ์งานบ้านงานครัว   5 

รายจา่ยท่ีเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรอืการปรบัปรงุสนิทรพัย์ให้ดีขึน้ซึง่ทำาให้ราคาเปลีย่นแทนในปจัจบุนั
ของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระสำาคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ สำาหรับค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

3.5  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนแสดงดว้ยราคาทนุ ณ วันทีซ่ือ้หรอืไดม้าหกัคา่ตดัจำาหน่ายสะสม และจะรบัรูเ้ปน็สนิทรพัย์ 

ไม่มีตัวตนก็ต่อเมื่อมีราคาทุนต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ EGA ส่วนใหญ่ 
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรในการใช้ซอฟแวร์สำาเร็จรูปต่าง ๆ 

การตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ซ่ึงไม่เกิน  3  ปี
3.6  การรับรู้รายได้

• รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
• รายได้จากการให้บริการรับรู้ตามเงื่อนไขของสัญญา
• รายได้ดอกเบี้ยรับเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

3.7  การรับรู้ค่าใช้จ่าย
• ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรับรู้ตามวันที่ส่งมอบงานในสัญญา  
• ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณรับรู้ตามวันท่ีส่งมอบงานในสัญญาโดยให้สัมพันธ์กับการรับรู้รายได้
• ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรสื่อสารสำาหรับผู้ว่าจ้างรับรู้ตามช่วงระยะเวลาที่กำาหนดในสัญญา 

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ 

ในการจัดทำางบการเงินน้ี ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน
ในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ด้วยเหตุน้ีผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ท่ีสำาคัญ คือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีต้ังสำารองเก่ียวกับ
พนกังานและค่าใชจ้า่ยในการดำาเนินการของ EGA อย่างไรก็ตาม ผูบ้รหิารของ EGA เชือ่วา่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดข้ึนจรงิจะใกล้เคยีง 
กับจำานวนที่ประมาณการและบันทึกไว้

5. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 ได้มีการจัดประเภทใหม่  
ส่งผลให้งบแสดงการดำาเนินงานทางการเงินสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 ต้องทำาการจัดประเภทรายการใหม่  
ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนี้
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ก่อนจัดประเภทใหม่ 			การเปลี่ยนแปลง หลังจัดประเภทใหม่

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 26,835,339.86 49,077,962.01 75,913,301.87

ค่าใช้จ่ายอื่น 54,092,941.92 (49,077,962.01) 5,014,979.91

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย

2559 2558

เงินสดย่อย

เงินงบประมาณ 35,000.00 35,000.00

เงินนอกงบประมาณ 15,000.00  15,000.00  

รวม 50,000.00 50,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินงบประมาณ 294,925,085.38 308,173,327.72

เงินนอกงบประมาณ 141,304,111.22    63,563,297.39  

รวม 436,229,196.60 371,736,625.11

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 436,279,196.60 371,786,625.11

7. เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย

2559 2558

เงินฝากประจำา 4 - 12 เดือน (เงินงบประมาณ) 960,000,000.00 1,621,077,800.00

เงินฝากประจำา 4 - 12 เดือน (เงินนอกงบประมาณ)   370,000,000.00   400,000,000.00

รวม 1,330,000,000.00 2,021,077,800.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กับเงินลงทุนระยะส้ัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เม่ือรวมกันแล้วมีเงินคงเหลือ 
จำานวน 1,766,279,196.60 บาท ซ่ึงเงินดังกล่าวมีรายการหน้ีสินหมุนเวียนท่ีรอการจ่ายชำาระจำานวน 765,117,340.71 บาท  
มีรายการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับงานจำานวน 116,316,606.14 บาทมีรายการที่อยู่ในกระบวนการ 
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างจำานวน 157,605,108.80 บาท และรายการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการในปีงบประมาณ 2560 
ตามแผนเงินนอกงบประมาณ จำานวน 287,521,783.01 บาท ซึ่งเมื่อหักรายการดังกล่าวแล้วจะมีเงินคงเหลือจำานวน  
439,718,357.94 บาท
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8. ลูกหนี้ระยะสั้น  ประกอบด้วย

2559 2558

ลูกหนี้การค้า 16,723,699.35 15,106,145.79

ลูกหนี้อื่น 12,745.00 7,483.32 

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง      384,045.42      387,132.00

รวม 17,120,489.77 15,500,761.11

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำานวน 16,723,699.35 บาท เป็นลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐทั้งจำานวน

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2559 2558

วัสดุคงเหลือ 194,674.97 249,716.84

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำาหนด 1,998,274.17 3,101,776.00

ลูกหนี้กรมสรรพากร             - 486,335.47

เงินประกันผลงาน 1,789,647.56 1,755,168.32

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 1,838,378.19  6,736,627.46

รวม 5,820,974.89 12,329,624.09
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10. อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

2559 2558

ราคาทุน      5,519,457.95 3,129,763.82

ค่าเสื่อมราคาสะสม      2,121,057.99    308,407.29

มูลค่าตามบัญชี 3,398,399.96 2,821,356.53

ในปี 2559 มีงานระหว่างก่อสร้างท่ีแล้วเสร็จ จำานวน 248,006,799.53 บาท ซึ่งโอนไปเป็นสินทรัพย์และ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

2559 2558

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  10,348,553.91 12,796,918.84

อุปกรณ์สำานักงาน  3,596,711.91 828,190.40

อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่            - 21,500.00

อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  530,000.00 29,464,593.93

อุปกรณ์งานบ้านงานครัว  37,108.67               -

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  178,055,935.58 35,025,770.07

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  54,738,992.42 48,642,067.83

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำากว่าเกณฑ์  202,308.06 497,668.00

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ       497,188.98    1,057,778.00

งานระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ      248,006,799.53 128,334,487.07

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2559 2558

ราคาทุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม      92,326,719.85      30,322,147.07

เพิ่มในงวด  64,336,689.42  62,170,822.38

ลดในงวด   (4,477,693.69)   (166,249.60)

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 152,185,715.58 92,326,719.85

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม  32,015,187.59  15,512,683.18

เพิ่มในงวด   37,886,315.04   16,668,751.01

ลดในงวด (4,477,681.69)   (166,246.60)

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 65,423,820.94 32,015,187.59

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 86,761,894.64 60,311,532.26

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 2559 เท่ากับ 37,886,315.04 บาท
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 2558 เท่ากับ 16,668,751.01 บาท
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ในป ี2559 โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ิมขึน้ในงวดจำานวน 64,336,689.42 บาท โดยรบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้งในงวด 
จำานวน 54,738,992.42 บาท และปี 2558 จำานวน 62,170,822.38 บาท โดยรับโอนจากงานระหว่างก่อสร้างจำานวน 
48,642,067.83 บาท

12. เจ้าหนี้ระยะสั้น  ประกอบด้วย

2559 2558

เจ้าหนี้บุคคลภายนอก 591,910,537.30 508,479,348.71

เจ้าหนี้พนักงาน       109,212.50      123,846.95

รวม 592,019,749.80 508,603,195.66

13. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2559 2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

- ภายใน 1 ปี 440,091.00 2,914,700.65

หัก ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน    8,497.67   245,430.00

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 431,593.33 2,669,270.65

14. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย

2559 2558

ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่าย 40,793,242.71 34,802,146.83

ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปี 2559 ค้างจ่ายทั้งจำานวนท่ีได้บันทึกรับรู้ตามกรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี  
23 กันยายน 2559 จำานวนเงินทั้งสิ้น 40,793,242.71 บาท โดยจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ จำานวน 40,043,242.71 บาท 
และจ่ายจากเงินในงบประมาณ จำานวน 750,000.00 บาท ทั้งน้ีมีหลักเกณฑ์การจ่ายท่ีพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
ประจำาปี

15. เงินรับฝากอื่น

วันท่ี 30 กันยายน 2559 EGA มีเงินรับฝากอ่ืนคงเหลือ จำานวน 109,509,532.62 บาท ซึ่งเป็นเงินได้รับเงินจากการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันจากสำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้ดำาเนินโครงการ 
ยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) ประจำาปีงบประมาณ 
2559 จำานวน 109,962,500.00 บาท เป็นเช็คสั่งจ่าย สรอ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ 
เลขที่ 10069148 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดย EGA ได้รับเช็คและนำาเข้าบัญชีแล้วในวันที่ 11 เมษายน 2559 สถานะ 
การใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันแล้ว จำานวน 452,967.38 บาท
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16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2559 2558

เงินประกันผลงาน 18,628,025.13 5,385,789.65

บัญชีพักภาษีขาย   1,094,073.77   988,252.52

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 2,641,123.35 1,264,833.39

รวม 22,363,222.25 7,638,875.56

17. ทุน

ทุนของ EGA เกิดจากการโอนบรรดาอำานาจ หน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และงบประมาณของสำานักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เฉพาะ 
ในสว่นของสำานกับรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐั (สบทร.) มาเปน็ของสำานกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน)  
ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 จำานวนเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ท่ี EGA รับโอนมาต้ังข้ึนเป็นทุนมีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 72,873,472.86 บาท

18. รายได้จากงบประมาณ  

EGA ได้รับเงินงบประมาณประจำาปี 2559 ท้ังส้ินจำานวน 1,159,669,400.00 บาท โดยได้รับโอนเงินคร้ังท่ีหนึ่ง  
จำานวน 670,287,900.00 บาท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ได้รับโอนเงินครั้งที่สอง จำานวน 489,381,500.00 บาท เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2559 

19. รายได้จากการให้บริการ  ประกอบด้วย

2559 2558

รายได้จากการให้บริการ Network  33,621,371.07  46,304,768.41

รายได้จากการให้บริการ Non Network  57,736,351.74  59,222,214.18

รวม 91,357,722.81 105,526,982.59

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเปน็รายได้ท่ีเกิดจากการให้บรกิารทีน่อกเหนือจากภารกิจหลกัของ EGA โดย EGA จะทำาสญัญา
การให้บริการและเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

20. รายได้ดอกเบี้ยรับ 

รายได้ดอกเบีย้รบัเกิดจากการฝากเงนิในบญัชเีงนิฝากธนาคารของสถาบนัการเงนิในประเทศ จำานวน 47,267,033.71 บาท 
แบ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับจากแหล่งเงินในงบประมาณ จำานวน 37,906,978.97 บาท และรายได้ดอกเบี้ยรับจากแหล่งเงิน
นอกงบประมาณ จำานวน 9,360,054.74 บาท
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21. ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย

2559 2558

ต้นทุนการให้บริการ Network   18,307,197.09   20,831,095.95

ต้นทุนการให้บริการ Non Network 62,663,074.57 37,741,035.40

 รวม 80,970,271.66 58,572,131.35

22. ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

2559 2558

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาความครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยง เพื่อการบูรณาการบริการภาครัฐรองรับรัฐบาล
ดิจิทัล (Sharing)

1,397,442,874.95 1,121,991,879.89

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง
บริการของภาครัฐ เพื่อก้าวไปสู่ Digital Economy  
(Connectivity)

30,493,317.43 37,585,913.79

ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation)

19,871,749.08      8,779,636.38

รวม 1,447,807,941.46 1,168,357,430.06

ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาความครอบคลุมและเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง เพ่ือการบูรณาการ
บริการภาครัฐรองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) จำานวน 1,397,442,874.95 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนา 
เครอืข่ายสือ่สารขอ้มลูเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐั (GIN) จำานวน 916,459,950.85 บาท โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud) 
จำานวน 428,448,713.97 บาท โครงการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (GCERT) จำานวน 6,664,499.98 บาท  
และโครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาครัฐ (G - SaaS) จำานวน 45,869,710.15 บาท

ค่าใช้จ่ายตามยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐ เพ่ือก้าวไปสู่  
Digital Economy (Connectivity) จำานวน 30,493,317.43 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ดา้นขอ้มลู เพ่ือสนับสนนุการเชือ่มโยงข้อมลูและบูรณาการระบบสารสนเทศของหนว่ยงานภาครฐั (e - Government Platform)  
จำานวน 4,836,273.75 บาท โครงการศนูยก์ลางบรกิารภาครฐัสำาหรบัประชาชน (G - Channel) จำานวน 23,174,249.02 บาท 
โครงการพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure) จำานวน 2,482,794.66 บาท 

ค่าใช้จ่ายตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อม
ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) จำานวน 19,871,749.08 บาท ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) จำานวน 15,015,245.35 บาท และโครงการการจัดทำามาตรฐาน
สำาหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล Guideline and Standards (Web Standard) จำานวน 499,270.00 บาท และโครงการ 
ยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Capability) 
จำานวน 4,312,591.16 บาท และโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation 
Center) จำานวน 44,642.57 บาท
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23. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

2559 2558

เงินเดือน      128,345,825.43      120,020,442.47

ค่าตอบแทนพิเศษ 36,704,639.83 34,761,036.56

เงินประจำาตำาแหน่ง   1,873,326.44   1,976,064.52

ค่าล่วงเวลา   974,706.75   2,186,786.62

ค่าจ้าง     3,804,185.55     2,452,953.68

ค่าจ้างที่ปรึกษา 3,715,000.00 3,041,935.48

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ     1,476,796.39     678,486.74

ค่าเบี้ยประกันชีวิต     145,213.19     142,116.76

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ   7,884,318.50   7,398,443.37

ค่ารักษาพยาบาล   2,684,628.52   3,227,176.07

เงินช่วยการศึกษาบุตร     306,083.72     255,566.75

ค่าพาหนะประจำาตำาแหน่ง 801,247.45 824,016.13

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น         3,861,631.10         4,398,290.16

รวม     192,577,602.87     181,363,315.31

ค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปี 2559 จำานวนเงินทั้งสิ้น 40,793,242.71 บาท โดยจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ จำานวน 
40,043,242.71 บาท และจ่ายจากเงินในงบประมาณ จำานวน 750,000.00 บาท

24. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

2559 2558

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ 8,563,509.98 4,076,119.75

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ 3,742,439.97 3,862,208.63

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก   1,073,070.00   2,484,270.26

รวม       13,379,019.95       10,422,598.64
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25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

2559 2558

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ

        ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 3,900.00 8,000.00

        ค่าที่พัก 15,424.65 3,400.00  

        ค่าใช้จ่ายอื่น         109,624.00         134,838.09

 รวม        128,948.65        146,238.09

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ

        ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง           167,292.00           157,800.00

        ค่าที่พัก         316,044.98         280,714.97

        ค่าใช้จ่ายอื่น         870,316.19         358,616.32

รวม         1,353,653.17         797,131.29

            รวมทั้งสิ้น         1,482,601.82         943,369.38

26. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ประกอบด้วย

2559 2558

ค่าวัสดุ     726,149.98     887,719.37

ค่าซ่อมแซมและค่าบำารุงรักษา 3,865,401.33 2,688,196.79

ค่าจ้างเหมาบริการ 18,053,303.63 17,563,389.30

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 8,500.00 12,400.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 14,097.00 10,510.00

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำากว่าเกณฑ์ 1,889,961.54 370,676.45

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 3,820,767.40 4,164,153.50

ค่ารับรองและพิธีการ 69,997.39 181,519.81

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 19,778,632.13 20,855,403.60

ค่าเช่าที่จอดรถ    810,924.13    677,413.30

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร     585,183.25     582,300.59

ค่าเช่าอุปกรณ์สำานักงาน   509,594.80   2,682,863.00

ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,496,493.22 1,149,640.00

ค่าตรวจสอบบัญชี - สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 400,000.00 360,000.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 9,499,424.44 23,337,014.16

ค่าใช้สอยอื่นๆ   251,939.95    390,102.00     

รวม 61,780,370.19 75,913,301.87
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27. ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

2559 2558

ค่าไฟฟ้า 10,068,386.90 10,546,560.54

ค่าน้ำาประปา     63,383.42     59,110.88

ค่าโทรศัพท์   339,562.24   381,212.91

ค่าไปรษณียากร     102,422.26     66,567.00

รวม 10,573,754.82 11,053,451.33

28. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ประกอบด้วย

2559 2559

ค่าเสื่อมราคา

• ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า    2,157,861.36    1,881,694.26

• อุปกรณ์สำานักงาน    2,337,607.63    1,567,216.75

• อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่        40,699.99        29,123.50

• อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ         6,027,349.36         1,252,547.17

• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  96,956,176.71  63,959,326.79

• อุปกรณ์งานบ้านงานครัว        79,572.26       63,832.12

รวมค่าเสื่อมราคา 107,599,267.31 68,753,740.59

ค่าตัดจำาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์   37,886,315.04 16,668,751.01

รวม 145,485,582.35 85,422,491.60

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้รวมค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามสัญญาเช่าการเงินปี 2559  
จำานวน 1,812,650.70 บาท และปี 2558 จำานวน 308,407.29 บาท

29. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

EGA ได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจ่ายเงินสมทบ 
เขา้กองทุนเปน็รายเดือนในอตัรารอ้ยละ 4 - 10 ของเงนิเดือน ตามอายุงานของพนกังาน กองทุนสำารองเลีย้งชพีน้ี บรหิารโดย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีมูลค่ากองทุนเป็นจำานวนทั้งสิ้น  
76,599,483.75 บาท มีรายละเอียดการเคลื่อนไหวใน ปี 2559 ดังนี้

2559 2558

เงินสะสม 33,249,944.57 27,010,192.00

ผลประโยชน์เงินสะสม 8,251,788.68 5,368,627.73

เงินสมทบ 31,858,478.29 26,452,554.14

ผลประโยชน์เงินสมทบ      3,239,272.21      1,921,683.65

มูลค่ากองทุนเป็นจำานวนทั้งสิ้น  76,599,483.75  60,753,057.52

จำานวนพนักงานประจำา                 249 คน                 227 คน

จำานวนลูกจ้าง                   21 คน                   23 คน

จำานวนพนักงานทั้งสิ้น          270 คน          250 คน

จำานวนพนักงานเข้าร่วมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ                 220 คน                 194 คน
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ในปีงบประมาณ 2560 EGA มีแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีจำานวน 1,863,454,951.00 บาท 
แต่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินประจำาปี 2560 จำานวน 1,401,971,000.00 บาท ส่วนท่ีเหลืออีกจำานวน 
461,483,951.00 บาท อยู่ระหว่างดำาเนินการของบกลางจำานวน 133,061,498.00 บาท และอยู่ระหว่างดำาเนินการ 
ของบโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship) (ระยะท่ี 2)  
จำานวน 52,500,000.00 บาท และไดน้ำาเงินเหลอืจา่ยจากปงีบประมาณ 2559 และก่อนปงีบประมาณ 2559 มาใชส้นบัสนุน
เพิ่มเติมจำานวน 275,922,453.00 บาท จึงมีผลทำาให้เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2559 และก่อนปีงบประมาณ 2559  
คงเหลือสุทธิรวมจำานวนทั้งสิ้น 29,210,559.80 บาท
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ประวัติคณะกรรมการ EGA

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• ประธานกรรมการ

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

• คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่นๆ
• ประธานกรรมการสำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 

กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

• ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.  
ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี

• กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

• กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย  
(Board of Governors, Kenan Institute of Asia)

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยมหิดล

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37

•  ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์  
The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์  
The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์  
The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย 

นายวรากรณ์  สามโกเศศ  
อายุ 69 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• รองอัยการสูงสุด 

• ผู้ตรวจการอัยการ สำานักงานอัยการสูงสุด

• อธิบดีอัยการ สำานักงานที่ปรึกษากฎหมาย 

• อธิบดีอัยการ สำานักงานคณะกรรมการอัยการ

ประสบการณ์อื่นๆ
• กรรมการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• กรรมการเนติบัณฑิตยสภา

• กรรมการกฤษฎีกา 

• ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• อาจารย์พิเศษ สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท Master Of Law, Harvard University

• เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม)  
สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 
อายุ 62 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปตท. เทคโนโลยีสารสนเทศ;  

สถาบันวิจัยและพัฒนา; Sustainability 

• กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จำากัด

• Chairman Technology Innovation Management Group 
(TIMG, TMA)

ประสบการณ์อื่นๆ
• กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด

• กรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ

• อนุกรรมการ (อ.ก.พ.) วิสามัญเก่ียวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพ 
กำาลังคนภาครัฐ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

• President: Asean CIO Association

• อนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ สมาคมสโมสรนักลงทุน

• กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

• กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• นายกสมาคม CIO16

• ประธานชมรมไอซีทีรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

• นายกสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย

ประวัติการศึกษา
• Certificate: Confederation of British Industry: gas turbine  

compressor, Instrumentation, Process Control & Automation, UK

• Certificate: Banff School of Advance Management, Canada 

• Certificate: GE Management School, USA 

• Certificate: Sasin & Kellogg School of Management, USA

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 

นายไชยเจริญ อติแพทย์ 
อายุ 63 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ด้านการบริหารจัดการและสาธารณสุข

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

• อธิบดีกรมอนามัย

ประสบการณ์อื่นๆ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41

• ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ Tulane University, USA

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
อายุ 67 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ด้านบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำานวยการสถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 

• เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ประสบการณ์อื่นๆ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

• กรรมการกฤษฎีกา 

• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ประวัติการศึกษา
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง  

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 27

• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 4

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 92

• ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 8

• Certificate in Organization Method & Job Evaluation,  
Royal Institute of Public Administration ประเทศอังกฤษ

• MPA, North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปรีชา วัชราภัย  
อายุ 67 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำานวยการสูง ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน  

กรมการปกครอง

• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบข้อมูล กรมการปกครอง

• นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที ่
ผู้อำานวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน  
กรมการปกครอง

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ  
อายุ 57 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการโดยตำาแหน่ง

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

• ผู้อำานวยการสำานักกิจการอวกาศแห่งชาติ

• ผู้อำานวยสำานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

• ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางทรงพร โกมลสุรเดช  
อายุ 57 ปี

7
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการโดยตำาแหน่ง

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำา

• เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

• รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

• ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

• ผู้อำานวยการกองกฎหมายต่างประเทศ 

• ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
และทรัพย์สินทางปัญญา

ประสบการณ์อื่นๆ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 6) สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟ ู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

• กรรมการในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

• กรรมการร่างกฎหมายประจำา (ระดับ 10)

• กรรมการในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• คณะดำาเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย

• กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน กรมการค้าต่างประเทศ

• กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำากัด

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Comparative Law  

(Southern Methodist University)

• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 
อายุ 60 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการโดยตำาแหน่ง

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ  

• รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

• ที่ปรึกษาสำานักงบประมาณ

• ผู้อำานวยการสำานักจัดทำางบประมาณด้านสังคม 1

• ผู้อำานวยการสำานักจัดทำางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4

ประสบการณ์อื่นๆ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  
อายุ 59 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการโดยตำาแหน่ง

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
8 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

ประสบการณ์อื่นๆ
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
พ.ศ. .... วุฒิสภา

• ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและงบประมาณ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำาริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ

• กรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

• กรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

• กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  
สำานักงานประกันสังคม

ประวัติการศึกษา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย  
อายุ 62 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการโดยตำาแหน่ง

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประสบการณ์อื่นๆ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• กรรมการบริหารสำานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และประธานอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

• กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำากัด

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก สาขา Digital Communications,  

Imperial College of Science and Technology  
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

• ปริญญาโท สาขา Digital Communications,  
Imperial College of Science and Technology  
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
Imperial College of Science and Technology  
(เกียรตินิยมอันดับ 1)  
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  
อายุ 63 ปี
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)



ประวัติคณะกรรมการ

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการโดยตำาแหน่ง

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

• รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• ผู้อำานวยการโครงการระบบคุณภาพสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

• นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

ประวัติการศึกษา
• Advanced Management Program (AMP174),  

Harvard Business School

• ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต  
มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
อายุ 50 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์
• กรรมการและเลขานุการ

• ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง:  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำานวยการ สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

• ผู้อำานวยการ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• รองผู้อำานวยการ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ประสบการณ์อื่นๆ
• Thailand’s Representative in NAM  

(Non Alliance Movement) ’s ICT Meeting

• Thailand’s Representative in APT  
(Asia Pacific Telecommunication) Meeting

• Thailand’s Representative in APAN  
(ASIA Pacific Advanced Network) Meeting

• Network Expert for APEC TEL

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก Electronics Systems Engineering  

Essex University, UK 

• ปริญญาโท Computer Studies Essex University, UK 

• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายศักดิ์ เสกขุนทด 
อายุ 50 ปี
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)



EGA ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

ISO/IEC 27001:2013
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