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OPENAND
CONNECTED

เป็นไปได้หรือไม่ว่า
ภายใน 5 ปี 

การขอสำาเนาเอกสาร
จากภาครัฐจะหายไป 
ประชาชนถือไปแค่

บัตรประชาชนก็สามารถ
ทำาธุรกรรมภาครัฐได้เลย
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สารจากประธานกรรมการ
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 Open Data 
เป็นหนทางเดียว

ที่จะต่อสู้กับ
คอร์รัปชัน
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สารจากประธานกรรมการ
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

นายวรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยทีีพ่ฒันาอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนัเข้ามามีส่วนส�าคญั 
ในการขับเคลื่อนชีวิตของผู้คนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ  

องค์กร และหน่วยงานของภาครัฐเองต่างก็น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

ยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานให้สามารถเข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ยิ่งมีการ 

ให้บริการมากเท่าไรก็ยิ่งมีข้อมูลของผู้ใช้งานเพ่ิมมากขึ้นตามมา  

ข้อมูลจ�านวนมหาศาลจงึเกดิข้ึน และหากจะเจาะจงไปทีข้่อมลูภาครฐั 

ยิ่งมีจ�านวนและมูลค่าสูงตามไปด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน�ามา

ใช้ประโยชน์ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังสามารถน�าไปต่อยอด

ในเชงินวตักรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างไม่จบสิน้ อนัเป็นการขบัเคลือ่น 

เศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven Economy) ที่จะน�าประโยชน์ 

มาสู่สังคมอย่างมหาศาล

การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยข้อมลูนัน้ เมือ่พจิารณาในภาพรวม 

ของประเทศแล้ว สรุปได้ว่าหน่วยงานภาครฐัต้องมกีารเปิดเผยข้อมลู  

(Open Government Data) ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและน�าข้อมูล 

ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่จ�ากัด แต่สิ่งส�าคัญที่สุดอยู่ที่การรวบรวม 

ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ นั้นมาจาก 

หน่วยงานที่มีการจัดเก็บในรูปแบบที่หลากหลายและกระจัดกระจาย  

การจะน�าข้อมลูดงักล่าวมาเปิดเผยให้เป็นสาธารณะ หรือเป็นข้อมลูเปิด 

ของภาครฐัได้ จึงต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเปิดเผย

ข้อมูลที่เหมาะสมและตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ นอกเหนือจากการ

จัดการข้อมูลตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้แล้ว การเปิดเผยข้อมูลยังมี

พลังของการเปิดเผยข้อมูลนี้เองจะช่วย
กำาจัดสิ่งที่เรียกว่า ‘คอร์รัปชัน’  

ให้หมดไปจากประเทศได้ เปรียบเทียบให้
ชัดเจนก็เหมือนคนโกงที่กลัวความโปร่งใส 

ยิ่งสังคมยังเต็มไปด้วยคำาถามมากมาย  
ยิ่งต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน 

สามารถตรวจสอบได้

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานภาครัฐ กล่าวคือ 

(1) สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐได้ 

(2) สามารถตรวจสอบคอร์รัปชันได้ 

(3) ช่วยให้ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจดีขึ้น 

(4) ท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น 

พลังของการเปิดเผยข้อมูลน้ีเองจะช่วยก�าจัดสิ่งที่เรียกว่า  

“คอร์รปัชนั” ให้หมดไปจากประเทศได้ เปรยีบเทยีบให้ชดัเจนกเ็หมอืน 

คนโกงท่ีกลัวความโปร่งใส ยิ่งสังคมยังเต็มไปด้วยค�าถามมากมาย  

ยิ่งต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

การสร้างสงัคมใหม่ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลให้เกดิขึน้  

ก็คือการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ 

เชือ่มระบบท่ีมคีวามหลากหลายของแต่ละองค์กรให้ท�างานร่วมกนัได้  

(Inter-Operate) ซึ่งเป็นการผสมผสานชุดข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

เข้าด้วยกนัและเป็นการเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐัให้เป็นหนึง่เดยีวกนั 

(Connected Government) ทัง้หมดทีก่ลา่วมาตัง้แต่ข้างต้นอาจเป็น

ค�านิยามของค�าว่า “ข้อมูลเปิด” ได้ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น

ข้อยกเว้น” ซึ่งการด�าเนินงานในส่วนนี้ต้องอาศัยการผลักดันจาก 

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ในการ 

ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการเปิดเผย เชื่อมโยง และน�าพา 

ภาครัฐให้ก้าวไปสู่ยุคของการเปิดเผยข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึง 

และมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบและขบัเคลือ่นสงัคมแห่งความโปร่งใส 

ไปด้วยกัน
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สารจากผู้อำานวยการ
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

การสร้าง 
สภาพแวดล้อมทั้งระบบ

ของ Open Data  
ถือเป็นเรื่องท้าทาย

อย่างยิ่งของเรา
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สารจากผู้อำานวยการ
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

นายศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำานวยการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ได้รับความสนใจและ 

มีการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ 

ทั่วโลก ส�าหรับในประเทศไทยก็มีส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

(องค์การมหาชน) (EGA) เป็นองค์กรที่พยายามผลักดันหน่วยงาน 

ภาครัฐให้มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ 

การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล นอกจากจะ

ต้องพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานส�าหรับ 

การปรับเปลี่ยนองค์กรและพัฒนาบุคลากรภาครัฐแล้ว สิ่งส�าคัญ 

อีกประการหนึง่คือ การน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่ 

ยกระดับการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน และสามารถต่อยอดไปถงึการสร้างนวตักรรม

ใหม่ ๆ  เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐจึงเป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยกัน ถือเป็นนวัตกรรมการบริหาร

งานของหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่ ภารกิจหลักของ EGA จึงต้องเป็น

หน่วยประสานงานให้เกิดระบบ Open Data ในเมืองไทย ผ่านภารกิจ 

ต่าง ๆ เช่น การสร้าง API หรือชุดเครื่องมือส�าหรับนักพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลทั้งในฝั่งผู้ให้และผู้รับ การสร้างระบบค้นหา หรือ Search  

Engine ทีม่คีวามทนัสมัย ท�าให้การค้นหาข้อมูลทีต้่องการท�าได้ง่ายขึน้  

และเร่งปรับปรุงชุดข้อมูลให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการเปิดเผย 

ข้อมลูภาครฐัเพือ่สร้างรฐับาลแบบเปิดนัน้ EGA ได้ร่วมมอืกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องในการสร้างช่องทาง หรือ Portal กลางของหน่วยงาน 

ภาครัฐเพื่ออ�านวยความสะดวก คือ “ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับ

ประชาชน (GovChannel)” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได ้

เข้าถึงข้อมูลภาครัฐผ่าน 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 

บนโทรศัพท์มือถือ และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government  

Smart Kiosk)

นอกจากนีย้งัมเีวบ็ไซต์ศนูย์กลางข้อมลูภาครฐั คอื https://www.

data.go.th ท่ีคอยอ�านวยความสะดวกและเปิดพื้นท่ีให้หน่วยงาน 

ภาครฐัสามารถน�าข้อมลูท่ีครอบครองมาเปิดเผยในรปูแบบเครือ่งมอื 

อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงสามารถน�าไปประมวลผลเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ต่อไปได้ และ EGA ยังสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community 

Engagement) เพื่อช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กร  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการผลักดัน 

การสร้างนวตักรรมด้านการน�าข้อมลูภาครฐัไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อ 

สาธารณชน สุดท้ายนี้ EGA ได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพในการท�างาน 

กบัหน่วยงานภาครฐั เพือ่สร้างความร่วมมอืให้เกดิการเปิดเผยข้อมลู 

ในรูปแบบ Open Data และต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ (New Business 

Model) ที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นในประเทศไทย 

ในอนาคต ประเทศไทยต้องเร่งสร้าง Ecosystem หรือ  

สภาพแวดล้อมท้ังระบบของ Open Data ซึง่หน่วยงานภาครฐัทกุแห่ง

ต้องมีความพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล ต้องได้ข้อมูลที่มีความจ�าเป็น

ต่อประชาชน และมีมาตรฐาน สามารถน�าไปใช้งานต่อได้ โดย EGA

จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูล  

สร้างรัฐบาลแบบเปิดท่ีมีความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถเข้ามา 

มีส่วนร่วมได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐจึงเป็น 
การนำาเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานด้วยกัน ถือเป็นนวัตกรรม
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่ 

ภารกิจหลักของ EGA จึงต้องเป็น 
หน่วยประสานงานให้เกิดระบบ Open Data 

ในเมืองไทยผ่านภารกิจต่าง ๆ
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85 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
86 งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�น
 ท�งก�รเงิน
87 งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลง
 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
88 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

102 ประวัติคณะกรรมก�ร
110 ก�รเข้�ร่วมประชุมของ
 คณะกรรมก�ร ประจำ�ปี 2560

การบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมการส่งเสริม
และการประชาสัมพันธ์

Policy Driven 

คณะกรรมการรายงานการเงิน

102-11184-101
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รายนาม คณะกรรมการ

นายวรากรณ์ สามโกเศศ
Chairman of Executive Board

นายเข็มชัย ชุติวงศ์
Executive Board Member

นายปรีชา วัชรภัย
Executive Board Member

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
Executive Board Member

นายไชยเจริญ อติแพทย์
Executive Board Member

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
Executive Board Member

2

1

5

6

3

4
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นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
Executive Board Member

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 
Executive Board Member

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
Executive Board Member

นายปรีชา วัชรภัย
Executive Board Member

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
Executive Board Member

7

8

9

10

11

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
Executive Board Member

นายศักดิ์ เสกขุนทด
Executive Board Member and Secretary
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ประวัติความเป็นมา

ต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

(EGA) ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยเป็นองค์การมหาชนภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีภารกิจส�าคัญด้านการพัฒนา 

และการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ยกระดับการบริหารงาน 

ของภาครัฐให้ก้าวสู ่ความทันสมัยที่มาพร้อมกับความสะดวกและรวดเร็วควบคู ่ไปกับ 

การปรับบริการให้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย 

และทัว่ถงึ อีกท้ังยงัพฒันาให้เกดิการบรูณาการระหว่างหน่วยงานภาครฐัด้วยการเชือ่มโยงข้อมลู 

ของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

25
พฤศจิกายน 

2553

21 
กุมภาพันธ์ 

2554

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง 

ส�านักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) เพือ่ด�าเนนิการขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาล 

อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำา
องค์กร
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• รับโอนภารกิจจากส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สือ่สารเฉพาะในส่วนของบรรดาภารกจิทีเ่กีย่วกบัการพฒันาเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจ�านวน

โครงการที่รับโอนมาทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารใน 

ภาครัฐ (MailGoThai)

2) โครงการขยายผลระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย

มาตรฐาน TH e-GIF

3) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาครัฐ นอกจากน้ี ใน พ.ศ. 2555 ยังได้รับมอบโครงการพัฒนา 

เครอืข่ายสือ่สารข้อมลูเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐั (GIN) มาด�าเนนิการ 

ต่อจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย

• รับโอนภารกิจจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เฉพาะในส่วนของส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

(Government Information Technology Services: GITS)

• รวมถงึบรรดาเจ้าหน้าทีท่ัง้หมดของส�านกับรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครฐั (สบทร.) ก็ได้โอนย้ายไปปฏบิตัหิน้าที่ในส�านกังาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เน่ืองจากเป็นบุคลากรที่มี

ความรูค้วามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ท่ีพร้อมท�างานด้านรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ได้ทันที

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

พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2540

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

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)
Electronic Government Agency (EGA)

การรับโอนภารกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 อนุมัติให้มีการโอนบรรดาอ�านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ 

ของส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ไปเป็นของส�านกังาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
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วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

VISION

เป้าหมาย/
วิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย”

Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life

ความพร ้อมท่ีจะรองรับการ

เปลีย่นแปลงในการพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(Transformation) ความพร้อมที่จะ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา 

รัฐบาลดิจิทัล (Transformation at  

the National Level for Digital  

Government)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการโครงสร้าง 

พื้นฐานด้าน ICT ส�าหรับบริการภาครัฐให ้

ครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพ รองรับรฐับาล 

ดิจิทัล (Sharing) 

ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ด้าน ICT ของภาครัฐ (Efficiency)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับและเพ่ิม 

ประสิทธิภาพ โดยน�าบริการของภาครัฐไปสู่ 

ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital Economy  

(Delivery) 

บริการภาครัฐท่ีมีคุณค ่าและ 

ตอบสนองความต ้องการใช ้ งาน  

(Value Added Service)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วม

และส ่ง เสริมให ้หน ่วยงานภาครัฐและ 

ผู ้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(Transformation)  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Efficiency

Value Added Service

Transformation

SHARING DELIVERY TRANSFORMATION

S D Tยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3
บูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน

ด้าน ICT สำาหรับบริการภาครัฐ
ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

รองรับรัฐบาลดิจิทัล

ยกระดับและเพิ่มประสิทธภาพ 
โดยนำาบริการของภาครัฐ
ไปสู่ประชาชนเพื่อกาวไป

สู่ Digital Economy

สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐ และผู้รับ

บริการมีความพร้อมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล
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DGA’s Evolution

อำ�น�จหน้�ที่ของ
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)

อำ�น�จหน้�ที่ของ
สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน)

DGA MILESTONE 
2018 - 2019

เดินหน้าภารกิจใหม่...เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

e-Government
 Out-Sourcing 
 Agency-Centric 
 Infrastructure 
 Agency Vendor

มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. พัฒน�บริห�รจัดก�รและให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นส�รสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับ 
 รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์
2. ศึกษ�วิจัยพัฒน�และเสนอแนะแนวท�งม�ตรก�รและม�ตรฐ�นด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์
3. ให้คำ�ปรึกษ�บริก�รด้�นวิช�ก�รและบริห�รจัดก�รโครงก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ  
 และก�รสื่อส�รในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นรัฐบ�ล 
 อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รที่เกี่ยวข้อง

มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. พัฒน�บริห�รจัดก�รและให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ 
 ก�รให้บริก�รหรือแอปพลิเคชันพื้นฐ�นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบ�ลดิจิทัล
2. จัดทำ�ม�ตรฐ�น แนวท�ง ม�ตรก�ร หลักเกณฑ์ วิธีก�รท�งเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
 กระบวนก�รดำ�เนินง�น เพื่อให้ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบก�รทำ�ง�นระหว่�งกัน 
 ของหน่วยง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและมีคว�มสอดคล้องกัน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รบูรณ�ก�รและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นของรัฐ  
 ก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ครัฐผ่�นเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นศูนย์กล�งก�รแลกเปลี่ยน 
 ทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภ�ครัฐ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยง�นของรัฐให้บริก�รดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
5. พัฒน�บริก�รดิจิทัลภ�ครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงบริก�ร  
 ได้อย่�งสะดวกรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย
6. ให้คำ�ปรึกษ�และสนับสนุนหน่วยง�นของรัฐในก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รด้�นเทคโนโลยี   
 ดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้บริก�รวิช�ก�รและจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะ คว�มรู้  
 คว�มส�ม�รถเจ้�หน้�ที่ของรัฐด้�นรัฐบ�ลดิจิทัล
7. ศึกษ�วิจัย สร้�งนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนง�นวิช�ก�ร ง�นวิจัยและนวัตกรรม 
 ในก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล
8. สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นของรัฐที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�กรอบก�รจัดสรร  
 งบประม�ณบูรณ�ก�รประจำ�ปีที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นด้�นรัฐบ�ลดิจิทัล ตลอดจน 
 สนับสนุนก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�นและแผนระดับช�ติ
9. ดำ�เนินก�รอ่ืนเพื่อพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย

ศูนย์กล�งก�รแลกเปล่ียนทะเบียน
ข้อมูลดิจิทัลภ�ครัฐ 

(Government Data Exchange) 
(ลดก�รขอสำ�เน�เอกส�รร�ชก�ร)

ระบบบริก�รดิจิทัลภ�ครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)

ศูนย์ข้อมูลกล�งภ�ครัฐ 
(Government Data Center)
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“เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล”
(Transform Government to the Digital Age)

 Out-Sourcing 
 Agency-Centric 
 Infrastructure 
 Agency Vendor Digital Government

 Co-Sourcing 
 Citizen-Centric 
 Platforms 
 Agency Partner

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ก�รพัฒน�แพลตฟอร์ม  
ดิจิทัลในรูปแบบเปิด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ก�รนำ�ข้อมูลดิจิทัลไปใช้  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมใหม่  
ในก�รดำ�เนินง�นดิจิทัลภ�ครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ก�รสร้�งคว�มพร้อม
ให้หน่วยง�นภ�ครัฐ 
เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลง
ในก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ก�รปรับเปลี่ยน DGA  
ไปสู่ก�รเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงก�รพัฒน�แพลตฟอร์ม  
เพื่อสนับสนุนและอำ�นวย 
คว�มสะดวกในก�รให้บริก�ร 
แก่ภ�คประช�ชนและ 
ภ�คธุรกิจ
• Government Data   
 Exchange  
• One Stop Service

โครงก�รพัฒน�แพลตฟอร์ม  
เพื่อก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ
• Unified Government  
• Communication  
• Government ERP  
• Government MIS

ศูนย์ข้อมูลเปิดภ�ครัฐ 
(Open Government Data)
และกรอบก�รกำ�กับดูแลข้อมูล

(Data Governance Framework)

ระบบติดต่อส่ือส�รภ�ครัฐ
(Unified Government 

Communication)

โปรแกรมก�รเปล่ียนผ่�นบริก�ร
ภ�ครัฐสู่ยุคดิจิทัล

(Digital Transformation Program)

Government Secure
Intranet

(IT as a Utility)

โครงก�ร Government Data
and Analytics Service 
Center  
• Data Governance   
 Framework  
• Open Government Data
• Big Data Analytics

โครงก�ร Digital Government
Infrastructure Ecosystem  
• Government Secure   
 Intranet (GIN, G-Cloud,
 Government Data Center   
 Standards and   
 Regulations)

โครงก�ร Digital Government
Transformation  
• สถ�บันพัฒน�บุคล�กร   
 ด้�นดิจิทัลภ�ครัฐ (TDGA)
• Policy Standards and    
 Regulations

โครงก�รเพิ่มศักยภ�พ 
ด้�นดิจิทัลภ�ยใน DGA
(People, Process, 
Technology, Digital 
Workplace)

Cyber Security
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ข้อมูลโครงสร้างคณะอนุกรรมการ

1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
1.1 นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ประธานอนุกรรมการ

1.2 นายจิระ พรรณราย อนุกรรมการ

1.3 นางอรวรรณ ชยางกูร อนุกรรมการ

1.4 นางปิยดา เจิมหรรษา อนุกรรมการ

1.5 ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการ

1.6 ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ เลขานุการ

1.7 ผู้จัดการส่วนกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง
2.1 นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานอนุกรรมการ

2.2 นายรอม หิรัญพฤกษ์ อนุกรรมการ

2.3 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ อนุกรรมการ

2.4 พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด อนุกรรมการ

2.5 นายสรายุทธ์ นาทะพันธ์ อนุกรรมการ

2.6 นายสุจินดา สุขุม อนุกรรมการ

2.7 ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการ

2.8 ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เลขานุการ

2.9 ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร
3.1 นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานอนุกรรมการ

3.2 เลขาธิการ ก.พ.ร. อนุกรรมการ

3.3 นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล อนุกรรมการ

3.4 นายไชยเจริญ อติแพทย์ อนุกรรมการ

3.5 นายมนู อรดีดลเชษฐ์ อนุกรรมการ

3.6 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ อนุกรรมการ

3.7 นางเมธินี เทพมณี อนุกรรมการ

3.8 ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการ

3.9 รองผู้อ�านวยการ (นางไอรดา เหลืองวิไล) อนุกรรมการ

3.10 ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เลขานุการ

3.11 ผู้จัดการส่วนยุทธศาสตร์องค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
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4. คณะกรรมการตรวจสอบ
4.1 นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการ

4.2 นางจารุพร ไวยนันท์ กรรมการ

4.3 นางเจริญศรี มิตรภานนท์ กรรมการ

4.4 นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการ

4.5 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการ

4.6 นางไอลดา สุขนาค กรรมการ

4.7 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
5.1 นายปรีชา วัชราภัย ประธานอนุกรรมการ

5.2 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ

5.3 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อนุกรรมการ

5.4 นายมนูณ สรรค์คุณากร อนุกรรมการ

5.5 นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต อนุกรรมการ

5.6 ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ

5.7 ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
6.1 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ประธานอนุกรรมการ

6.2 นางประดิษฐา จงวัฒนา อนุกรรมการ

6.3 นายวัลลภ มานะธัญญา อนุกรรมการ

6.4 นายสรายุทธ์ นาทะพันธ์ อนุกรรมการ

6.5 ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการ

6.6 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกลาง เลขานุการ

6.7 ผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ

7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการ EGA
7.1 นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานอนุกรรมการ

7.2 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ อนุกรรมการ

7.3 พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด อนุกรรมการ

7.4 ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

ข้อมูลโครงสร้างคณะอนุกรรมการ 
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รายนามที่ปรึกษาสำานักงานและผู้บริหาร

2

1

19สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (EGA)

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 
ที่ปรึกษาส�านักงาน

นางจารุพร ไวยนันท์ 
ที่ปรึกษาส�านักงาน

นายศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
และรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์
รองผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลโครงสร้างคณะอนุกรรมการ 

21 1 3

3

1

2

2

ที่ปรึกษาสำานักงาน
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นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกลาง

นายอุสรา วิสารทานนท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ

นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ

รายนามผู้บรหิาร

20 ร�ยง�นประจำ�ปี 2560

4

4

5

5

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

2

2

1

1

3

3
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นายสมหวัง สุนทรอุทัย
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายพณชิต กิตติปัญญางาม
ผู้อ�านวยการฝ่ายนวัตกรรม

นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

นายอาศิส อัญญะโพธิ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน

5

6

8

7

21สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (EGA)

4

4

5 76 8
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ดร.วษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ี เป็นประธานมอบรางวลั

เลศิรฐัประจ�าปี 2560 (Public Sector Excellence Awards: PSEA) 

สาขาบริการภาครัฐ ใน “งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2560 พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นรางวัล

แห่งความเป็นเลิศที่บอกถึงความส�าเร็จด้านการพัฒนาระบบการให้

บริการประชาชน โดยนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อ�านวยการ  

เป็นตวัแทนเข้ารบัรางวลัในประเภทนวตักรรมบรกิาร จากระบบข้อมลู

การใช้จ่ายภาครัฐ “Thailand Government Spending หรือ  

ภาษีไปไหน?” ซ่ึงเป็นบริการปฏิวัติแนวคิดจากเดิมท่ีมีเพียงภาครัฐ

เท่านัน้ทีส่ามารถเข้าถงึข้อมลูด้านงบประมาณแผ่นดนิ สูก่ารเปิดเผย

งบประมาณและการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเข้าใจง่าย ท�าให้ทุกคนได้ทราบ

ท่ีมาท่ีไปในฐานะเจ้าของภาษี จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันา 

ระบบราชการ เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรม  

เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพฯ 

EGA “รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำาปี 2560”

รางวัล

รางวัลแห่งความภาคภูมิ ใจ
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ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)  

โดยนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อ�านวยการ เข้ารับโล่ประกาศ

เกยีรตคิณุผูท้�าคณุประโยชน์ด้านแรงงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานประจ�าปี  

2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพล  

ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

นายนิเวช มิง่มติรโอฬาร ผูอ้�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏบิตักิาร 

เป็นตวัเเทนส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) (EGA) 

เข้ารบัโล่เกียรตคิณุ “รางวลัหน่วยงานท่ีให้บรกิารเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

พ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 ประจ�าป ี พ.ศ. 2560” 

(IPv6 Awards 2017) จากนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง EGA เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีด�าเนินงาน

รองรับองค์ประกอบ IPv6 ในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC 

อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สอดคล้องกับ 

การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 26  

กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

กรุงเทพฯ

EGA รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
“ผู้ทำาคุณประโยชน์ด้านแรงงาน” 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

EGA รับโล่เกียรติคุณ “รางวัลหน่วยงานที่
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและ
บริการที่รองรับ IPv6 ประจำาปี พ.ศ. 2560” 
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Technology Trend: 
Open Government Data to Open Government

“การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ” หรือ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หลายคนอาจเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ แต่หากจะให้เจาะจงลงไปถึงความหมาย 

หรือรายละเอียด อาจจะยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปหรือความหมายที่แท้จริงของค�าว่าการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐว่าหมายถึงอะไร และท�าไม 

เวลาพูดถึงค�านี้จึงต้องพ่วงมากับค�าว่า “รัฐบาลแบบเปิด” 

ค�าว่า “การเปิดเผยข้อมลูภาครฐั” องค์การสหประชาชาตไิด้ให้ความหมายไว้ว่า คอื ข้อมลูของรฐับาลท่ีถกูเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ 

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง น�าไปใช้ต่อ หรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจ�ากัดใด ๆ และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐยังถือเป็นกุญแจส�าคัญ 

ในการสนับสนุนการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ 

สหประชาชาติด้วย 

Technology
Trend
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ดูรายละเอียดผลสำารวจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/content/890/11677/

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนี้จะถูกประเมินและจัดอันดับจากดัชนีต่าง ๆ  ในหลายประเทศ เช่น Open Knowledge International ได้จัดท�า 

ดัชนีชี้วัดชื่อ “Global Open Data Index” ส�าหรับประเมินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในหลายด้าน เช่น กฎหมาย การพยากรณ์อากาศ  

การปล่อยมลพิษ ผลการเลือกตั้ง งบประมาณรายจ่ายของรัฐ การจดทะเบียนบริษัท อีกองค์กรหนึ่งที่ส�ารวจการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของ 

ประเทศต่าง ๆ คือ World Wide Web Foundation โดยใช้ดัชนีชี้วัดชื่อ “Open Data Barometer” 

การจัดอันดับเหล่านี้จึงเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญประการหน่ึงในเร่ืองของความโปร่งใสและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนต่อการท�างาน

ของรัฐบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายส�าคัญของรัฐบาลยุคใหม่ที่จะต้องเป็น “รัฐบาลแบบเปิด” ทุกคนสามารถเข้าถึง มีส่วนร่วม และสามารถ 

น�าข้อมลูต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดให้เกดินวัตกรรมหรอืแนวทางใหม่ให้แก่ประเทศชาต ิ ซึง่เป็นไปตามสทิธขิองประชาชนในการเข้าถงึ 

ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐครอบครองตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อีกด้วย 

3. ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย (Free of Charge)  
เพ่ือให้ประช�ชนไม่ว่�จะมีฐ�นะท�งเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่�งไรส�ม�รถเข้�ถึงได้โดย 
เสมอภ�คกัน

โดยคุณลักษณะที่สำาคัญ 5 ประการ ในการจำาแนกประเภทของข้อมูลเปิดตามคำานิยามของ 
World Wide Web Foundation ได้แก่

1. ส�ม�รถเข้�ถึงได้ผ่�นช่องท�งออนไลน์ 
(Available Online) 

5. ทุกคนได้รับอนุญ�ตให้นำ�ข้อมูลไปใช้ 
และใช้ซ้ำ�ได้ (Open-Licenced)

4. ประมวลผลด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-readable)

2. รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจ�ยให้อยู่
ในชุดข้อมูล (Dataset) เดียวกัน และ
ส�ม�รถนำ�ไปวิเคร�ะห์ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่�ย

World 
Wide 
Web 

Foundation
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ผลการดำาเนินงาน 
ประจำาปีงบประมาณ 2560
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การด�าเนินงานของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ 

มหาชน) (EGA) อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยมีภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ในเรื่องต่าง ๆ ในลักษณะของข้อสั่งการและมติ ครม. เพื่อขับเคลื่อน 

หน่วยงานภาครัฐให้เกิดแนวทางการด�าเนินงานใหม่ ๆ หรือเพ่ือให ้

เกิดแนวทางการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ

พันธกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ตามทิศทางของเทคโนโลยีระดับโลก 

โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ รวมไปถึงบริการ

ภาครฐัทีส่ามารถเชือ่มต่อหน่วยงานภาครฐัและประชาชนเข้าด้วยกนั

การด�าเนินงานของ EGA ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา  

จงึด�าเนนิการอยูภ่ายใต้กรอบนโยบายของรฐับาลและแผนยทุธศาสตร์ 

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

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

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

ทั้ง 3 ฉบับ มีการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การสนับสนุนให้เกิดปัจจัยต่าง ๆ ที่ส�าคัญทั้งระบบ เพื่อส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล 

ได้โดยเร็ว

มติ ครม.

1

2

3

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2558)

ยุทธศาสตร์ที่ EGA มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้    

วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการ

ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคง

ปลอดภัย (Enabling Complete and Secure 

e-Government)”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัย  

โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดความซ�้าซ้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมและผลักดันให้

เกิดสถาป ัตยกรรม หรือมาตรฐานของระบบรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเอกภาพ มีธรรมาภิบาล และ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) 
ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

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

จุดมุ่งหม�ยสำ�คัญเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ 

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

ผลการ
ดำาเนินงาน
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Government 
to Government  

Government 
to Business  

Government 
to Citizen

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

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2558 - 2562) 

ที่ผ่านมา EGA สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

ภาครฐัให้เป็นรฐับาลดจิทิลัมาอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้เกดิระบบ 

หรือโครงสร้างพื้นฐานที่หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็นต้องใช้ให้อยู่บน 

แพลตฟอร์มเดียวกัน ท�าให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลของ 

หน่วยงานภาครฐัและเชือ่มโยงข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบัให้บรกิารประชาชน  

จนสามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพรวมได ้เกิดการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถบริหารจัดการความ

ปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระงบประมาณ

ภาครัฐลงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การด�าเนินงานในปีที่ผ่านมานอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้

หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน

ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ 
“ขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ 

ให้มคุีณภาพ มคีวามโปร่งใส เน้นการมส่ีวนร่วม 

เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน (Enabling 

and Open Government for the People)”

วิสัยทัศน์ 
“ขบัเคลือ่นความเชือ่มโยงภาครัฐสูบ่ริการ

ที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย (Driving the  

Connected Government for Smarter Work 

and Better Life)” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส�าหรับ

บริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพรองรับรัฐบาล

ดิจิทัล (Sharing)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Transformation ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

พืน้ฐาน ICT ของภาครฐัไปสูร่ะบบรฐับาลอิเลก็ทรอนกิส์ยคุใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพโดยน�าบริการ

ของภาครฐัไปสูป่ระชาชนเพือ่ไปสู ่Digital Economy (Delivery)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Connecting สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อ 

น�าไปสู่การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 Collaboration ขบัเคลือ่นรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์

อย่างมส่ีวนร่วมด้วยนวตักรรมบรกิารรปูแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Readiness ผลักดันให้เกิดความพร้อม 

เพื่อรองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร ์ที่  3 สร ้างการมีส ่วนร ่วมและส ่งเสริมให ้

หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับ 

การเปลีย่นแปลงในการพฒันารฐับาลดจิทัิล (Transformation)

ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี

ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

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

คือ การพัฒนาบริการภาครัฐที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การอำานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ประกอบการที่ต้องการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย

คือ การพัฒนาบริการภาครัฐให้อยู่ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ลดความ 
เหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ และอำานวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อกับภาคราชการ 

G2G G2B G2C

ส�าคัญให้รัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) โดยใช้

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุค

ดจิทัิลมาเป็นตวัช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูภาครฐัได้อย่าง

ไร้ขีดจ�ากัด และภาครัฐเองก็สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน 

เพื่อให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีมีประสิทธิภาพ และ 

น�าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

บริการท่ีเกิดขึ้นจึงเป ็นไปในลักษณะ Government to  

Government, Government to Business และ Government to  

Citizen ซึง่เป็นการสนบัสนนุให้หน่วยงานภาครฐัมบีรกิารท่ีตอบสนอง 

ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่ง EGA มีการ 

ด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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EGA ได้พัฒนาและให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการท�างานร่วมกันของ

หน่วยงานภาครัฐบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ส�าคัญข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกันแล้ว ยังเป็นการบูรณาการข้อมูล 

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันด้วย 

EGA ได้ให้บริการแบบรัฐต่อรัฐ ได้แก่ 

Government to Government การให้บริการแบบรัฐต่อรัฐ

1. เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 

 (Government Information Network: GIN) 

2. ระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) 

3. ระบบสารบรรณ (e-Saraban) 

4. ระบบติดต่อสื่อสารออนไลน์ภาครัฐ (G-Chat)

5. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของ

 หน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)

6. ระบบประชมุทางไกลผ่านเครอืข่ายภาครฐั (GIN Conference)

7. Single Sign-On

8. e-CMS Version 2.0 on Cloud

9. Government API

10. Open Government Data

11. การให้บริการ Public API 

 ผ่านเว็บไซต์ https://api.data.go.th 

12. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 

 (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Sharing

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Delivery ยุทธศาสตร์ที่ 3  Transformationยุทธศาสตร์ที่ 3  Transformation

Government Digital Skill

Digital Government Transformation
Digital Government ACT

ICT Budget Consolidation
Website Standard

Digital Service Standard

Digital Government 
Innovation Center

ผู้บริหารระดับสูง (CEO)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

เจ้าหน้าที่ (IT Personnel)
ผู้บริหารหน่วยงานด้านนโยบาย IT

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน

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

• Common Infrastructure 
• Collaborative Service
• Business Process Improvement

• Citizen Centricity
• Social Inclusion
• Transparent & Open

Digital Government

Digital Government Platform

Government Information Infrastructure

G-SaaS

BusinessGovernment Citizen

G2G
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ส�าหรบัรายละเอียดของบริการต่าง ๆ  ของ EGA ทีใ่ห้บรกิารแก่หน่วยงานภาครฐัมดีงันี้

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network: GIN)

ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 

การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐใน

ลักษณะบูรณาการเป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมต่อระหว่าง

กระทรวงจนถงึระดบักรมและหน่วยงานราชการส่วนภมูภิาคทีร่องรบั

การใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งระบบงานภายในและการบริการ

ประชาชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสาร 

ของรัฐ โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งเชื่อมโยง 

ไปยังบริการกลางต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการใช้งาน 

เครือข่าย GIN อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดความซ�้าซ้อนในเชิง 

งบประมาณของประเทศ 

บรกิารทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในลกัษณะคลาวด์คอมพวิติง้  

(Cloud Computing) ที่มุ ่งเน้นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้เสมือนอยู่ในหน่วยงานเอง และ 

มีการใช้งานระหว่างกันได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดเชิงพื้นที่ครอบคลุม 

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

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

ภาครฐัจะสามารถลดระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจ้างและสามารถจดัการ

งบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่

หลากหลายของบคุลากรภาครัฐให้สามารถท�างานได้สะดวก คล่องตวั 

และสามารถส่งมอบการให้บริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน

ระบบสำ�คัญของหน่วยง�นภ�ครัฐ
ที่อยู่บนเครือข่�ย GIN

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

ระบบ Thailand 
National Single  
Window (NSW)  
ของกรมศุลก�กร

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

ระบบ CABNET  
ของสำ�นักเลข�ธิก�ร 
คณะรัฐมนตรี

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

แผน
ผล



31สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (EGA)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 

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

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

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการรับส่งข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความปลอดภัยของ

ข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบ

ได้รับการยกระดับให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความสะดวกและใช้งานง่าย

มีจำ�นวนผู้ใช้ง�น 400 หน่วยง�น

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

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

ระบบสำ�คัญที่อยู่บนระบบ

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

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

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

ระบบขนส่งและจร�จรอัจฉริยะ
ของศูนย์เทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งช�ติ 
(NECTEC) 

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

 ระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat)

ส�าหรบัใช้เป็นระบบตดิต่อสือ่สารแบบออนไลน์ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัผ่านอปุกรณ์สือ่สารแบบเคลือ่นที ่เพือ่ความมัน่คงปลอดภยั

ของข้อมูล 

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

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

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

ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) 

ระบบ Single Sign on 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสาร 

ในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้สิทธิเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น เป็นการลดความซ�้าซ้อนในการลงทุนและ 

การด�าเนินงานเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณด�าเนินการเอง  

ระบบประชมุทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐซ่ึงรองรับการใช้งานมลัตมิเีดยี  

ระบบการยืนยันตัวบุคคล หรือที่เรียกว่าเป็นระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication Service) เป็นบริการที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ 

ผู้ใช้งาน โดยสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) เพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าใช้งานหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ�้า
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ผลการดำาเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2560

มีจำ�นวนบัญชีผู้ใช้ง�น 462,948 คน
จ�ก 118 หน่วยง�น 

ก�รประชุม
ที่สำ�คัญ

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

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

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

ระบบที่สำ�คัญ ได้แก่

ระบบค้นห�จองชื่อและจดทะเบียนนิติบุคคล
ของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

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

ระบบ Single Sign on

แผน
ผล
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ระบบ e-CMS Version 2.0 on Cloud 

ระบบ Government API 

ระบบ Government API 

ระบบ e-CMS Version 2.0 on Cloud 

เป็นการสนบัสนุนให้เกดิผลการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ของหน่วยงานภาครฐั เพือ่ให้ทกุหน่วยงานของรฐั 

ใช้เป็นมาตรฐานและท�าให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 

ระบบที่สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ Strategic 

Partners เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

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

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

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

หน่วยง�นที่มีก�รเชื่อมโยง

2554
0

100

200

300

400
500

600

700

17 26 39

152

416

597

3310 18 23 23 23 238

2555 2556 2557 2558 2559 2560
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e-CMS SSO

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

ก�รเชื่อมโยง API ที่สำ�คัญ

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

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

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

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

การให้บริการ Public API ผ่านเว็บไซต์ api.data.go.th 

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

ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะ และเปิดโอกาสให้นักพัฒนา

แอปพลิเคชันสามารถน�าข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้สร้างนวัตกรรมได้ 

การให้บริการในรูปแบบ Public API ในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างชุดข้อมูลต่าง ๆ กับนักพัฒนาระบบ ภาคธุรกิจเอกชน คณาจารย์ 

และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนที่สนใจน�าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยให ้

ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดีขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้แข่งขันรายใหม่อย่าง Startup ได้น�าข้อมูลไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรม 

หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ

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

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

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

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

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

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

Open Government Data

ก�รจัดทำ� Open 
Government Data API 
ในรูปแบบของ Data Pool

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

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

มีก�รเผยแพร่ข้อมูลเปิดภ�ครัฐแล้วถึง 6 ชุดข้อมูล ได้แก่ 

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

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

ข้อมูลศูนย์พักพิงร�ยจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐ�นที่ตั้งศูนย์
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สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 
(Thailand Digital Government Academy) 

เป้าหมาย

1 2 3 4 5 6

มีวิสัยทัศน์การด�าเนินงาน คือ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส�าหรับข้าราชการและบุคลากรดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทย  

โดยมีพันธกิจหลัก ได้แก่ 

(1) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งในระดับบริหารและเจ้าหน้าที่ให้สามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(2) ส่งเสริมการน�านวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ 

(3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

พัฒนาการให้บริการประชาชน 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแบ่งเป็น 5 มิติการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ โดยมีเป้าหมายการอบรม 6 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลักสูตรทั้งหมด

ออกแบบมาส�าหรับบุคลากรภาครัฐในทุกระดับเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Digital Thailand ต่อไป 

.

.

มิติที่ 1 
รู้เท่�ทันและ
ใช้เทคโนโลยีเป็น

มิติที่ 3 
ใช้ดิจิทัลเพื่อ
ก�รประยุกต์
และพัฒน�

มิติที่ 5 
ใช้ดิจิทัลเพื่อ
ขับเคลื่อน
ก�รเปล่ียนแปลง
และสร้�งสรรค์

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

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

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

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

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

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

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

ผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technology 
Specialist)

ผู้ปฏิบัติงานอื่น 
(Other)

ผู้บริหารระดับสูง 
(Executive)

ผู้อำานวยการกอง 
(Management)

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

ผู้ทำางาน
ด้านนโยบาย 

และงานวิชาการ 
(Academic)

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

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผลการดำาเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2560

1,640

1,814

1,748
1,585 1,600

2,147

900
1,000

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

Thailand Digital Government Academy

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

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

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

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

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

แผน
ผล
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หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ที่ ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์จาก EGA

กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

กระทรวงกล�โหม 

กระทรวงก�รต่�งประเทศ

กระทรวงพลังง�น

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กระทรวงก�รคลังกระทรวงอุตส�หกรรม

กระทรวงมห�ดไทย

กระทรวงแรงง�น 

กระทรวงวัฒนธรรม

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

22
หน่วยงาน

15
หน่วยงาน

14
หน่วยงาน

16
หน่วยงาน

16
หน่วยงาน

13
หน่วยงาน

12
หน่วยงาน

22
หน่วยงาน

91
หน่วยงาน

94
หน่วยงาน

6
หน่วยงาน

7
หน่วยงาน

8
หน่วยงาน

7
หน่วยงาน

10
หน่วยงาน

10
หน่วยงาน

1
หน่วยงาน

3
หน่วยงาน

3
หน่วยงาน

11
หน่วยงาน

9
หน่วยงาน

9
หน่วยงาน

6
หน่วยงาน

6
หน่วยงาน

6
หน่วยงาน

กระทรวง
ส�ธ�รณสุข

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงคมน�คม

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี

กระทรวงพ�ณิชย์

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ
คว�มมั่นคงของมนุษย์

หน่วยง�นขององค์กร 
ต�มรัฐธรรมนูญ

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพย�กร
ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยง�นของศ�ล

หน่วยง�นของรัฐสภ�

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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นักธุรกิจที่ต้องการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ต่างก็ต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่ส�าคัญต่าง ๆ  ก่อนที่จะลงทุน รวมไปถึงการศึกษา 

สภาพความพร้อมและความคล่องตวัต่าง ๆ ข้อมลูผลการส�ารวจหนึง่ที่ได้รบัการยอมรบัและเป็นการจดัอนัดบัทีส่ะท้อนภาพความยากง่ายของ 

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

ตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงปิดกิจการ ดังนี้

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

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

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

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

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

การให้บริการแบบรัฐต่อภาคธุรกิจ Government to Business 

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

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

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

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อราชการเพียง 
1 ครั้งผ่านระบบเดียว 

เชื่อมทุกหน่วยงาน

ศูนย์กล�งบริก�รภ�ครัฐ
เพื่อภ�คธุรกิจ

มิติใหม่ก�รติดต่อร�ชก�ร  
ณ จุดเดียวแบบครบวงจร

แนวคิดระบบ Doing Business Portal สำ�หรับประเทศไทย
ที่ผ่านมานักลงทุนในประเทศหรือผู ้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ 

สูญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย และโอกาสในการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดาย  

เน่ืองจากหน่วยงานภาครฐัขาดการบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงาน  

และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 10 ด้าน ตามที่ UN ส�ารวจ 

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

จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาองค์ประกอบของการเร่ิมต้นธุรกิจให้ง่ายขึ้น  

สะดวกขึ้น และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่าง 

รวดเรว็ ทีส่�าคญัต้องพร้อมทีจ่ะรองรับนักลงทนุทีจ่ะเร่ิมประกอบธรุกจิ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด 

G2B
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แนวคิดระบบ Doing Business Portal ในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การติดต่อราชการได้เบ็ดเสร็จตามกระบวนงานทั้ง 10 ด้าน 

ของ Ease of Doing Business โดยใช้ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดขั้นตอนการ 

ด�าเนินงานตามตัวอย่างนี้ 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น EGA จึงได้พยายามพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) โดยร่วมมือกับ ส�านักงาน 

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

ในการติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เร่ิมต้นธุรกิจในการหาข้อมูล และขออนุญาตออนไลน์ 

ได้ภายในที่เดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการยื่นเอกสารซ�้าซ้อน ลดการขอเอกสารหลักฐานท่ีออกโดยราชการ และผู้ประกอบการสามารถ 

เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐได้จากจุดเดียว และใช้ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงาน เมื่อเทียบระหว่างการยื่นขอ

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

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

 คีย์ข้อมูลซ้ำ� ๆ และ
 ใช้เอกส�รจำ�นวนม�ก

*หมายเหตุ
 เลขข้�งหน้�คือลำ�ดับก�รติดต่อ

3.ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวล�น�น

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

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

ผู้ประกอบก�ร

ธุรกรรมกับภ�คเอกชนก�รออกใบอนุญ�ต พิธีศุลก�กร

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

สกย.

ธน�ค�ร

บริษัทขนส่ง

บริษัทประกันภัย

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

กรมก�รค้�ต่�งประเทศ

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

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

กรมวิช�ก�รเกษตร

สิ่งท่ีต้องเตรียม % เปลี่ยนแปลงจำ�นวน

6 1

16 4

5 5

262 125

1,008 664

320 320

20 18

47 28

18 18

จำ�นวน

ประสบก�รณ์เดิม

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

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

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

ประสบก�รณ์ใหม่

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

จำ�นวนข้อมูล

จำ�นวนข้อมูล

จำ�นวนข้อมูล

เอกส�รประกอบ

เอกส�รประกอบ

เอกส�รประกอบ

83%

52%

10%

75%

80%

60%

56%

34%

40%
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สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการพัฒนาระบบ
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐคือ 

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

บริการส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่

-  ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-  ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง

-  ระบบการขอติดตั้งสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการขอติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริการขอติดตั้ง 

 น�้าประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค และบริการขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที  

 จ�ากัด (มหาชน) 

-  การให้บริการแบบ Single Form  

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

 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โปร่งใส
 ตรวจสอบได้ ไม่มีก�รดึงเรื่อง

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

2. ระบบกรอกข้อมูลท่ีภ�ครัฐ 
 มีอยู่แล้วให้โดยอัตโนมัติ  
 สะดวก ไม่ผิดพล�ด

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

เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยลง 
และเป็นมิติ ใหม่ ในการให้บริการของภาครัฐ

ที่อำานวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ 
ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

OPENAND
CONNECTED
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การบริการแบบรัฐต่อประชาชน Government to Citizen

การให้บริการของ EGA นอกจากจะต้องพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว สิ่งส�าคัญอีกประการ

หนึ่งคือ การพัฒนาช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนให้มาก

ที่สุด 

GovChannel หรือศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน เป็นการบริการภาครัฐที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี  

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

ซึ่งประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น สามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใน 3 ช่องทาง คือ

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

govchannel.go.th

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

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

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

ช่องทางหลกัในการเข้าถงึข้อมลูและบริการส�าหรับประชาชน เพือ่เชือ่มโยงภาครฐัให้ชวีติง่ายและสะดวกรวดเรว็ขึน้ โดยมบีรกิารภาครฐัทีส่�าคญั 

ดังนี้  

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

ชัดเจนและสวยงาม โดยมีผลการด�าเนินงาน 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐจ�านวน 845 

บริการจาก 454 หน่วยงาน และมีผู้เข้าใช้

บริการ จ�านวน 1,907,820 ครั้งต่อปี

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

ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�านวย-

ความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีผลการด�าเนินงาน 

คู่มือประชาชนจ�านวน 692,870 คู่มือ และ 

มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน 491,724 ครั้งต่อปี

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

ที่ทุกคนสามารถน�าไปใช้ได้อิสระโดยมีชุด

ข้อมูลเปิดภาครัฐจ�านวน 1,036 ชุดข้อมูล  

มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน 186,213 ครั้งต่อปี

4. ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อ
ภาคธรุกจิ (Biz Portal) เป็นความร่วมมอื

ระหว่าง EGA กับส�านักงานคณะกรรมการ 

พฒันาระบบราชการ กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

ส�านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน และกรมสรรพากร โดย 

EGA ได้พัฒนา Biz Portal (https:// 

biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี  

29 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมให้บริการข้อมูล

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

ธนาคารโลกจ�านวน 34 ด้าน 

มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน 70,900 ครั้ง โดยมีระบบบริการส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ 

•  ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

•  ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง 

•  ระบบการขอติดตั้งสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการขอติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง/ส่วนภูมิภาค บริการขอติดตั้งน�้าประปาของ 

 การประปานครหลวง/ส่วนภูมิภาค และบริการขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

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

govspending.data.go.th ซึง่เป็นระบบสบืค้น

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโครงการ 

จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือ 

กับกรมบัญชีกลาง

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

อิ เล็ กทรอนิกส ์ภาค รัฐ  จ� านวน 268  

แอปพลิเคชัน และมีผู้เข้าใช้บริการ จ�านวน 

134,460 ครั้งต่อปี

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

•   มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน 55,863 ครั้ง  

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

ช่องทางที่ 2 ประชาชนใช้บริการภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

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

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

สื่อสารเคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ ด้วย โดยเป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภาครัฐซ่ึงมีการแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาและ 

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

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

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

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

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

นอกจากนี้ EGA ยังให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการแก่ประชาชนจ�านวน 268 แอปพลิเคชัน  

โดยแบ่งเป็น 11 หมวดหมู่ และมีผู้เข้าใช้บริการ 78,344 ครั้ง ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ดังนี้

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

1. แอปพลิเคชัน 
“สุขพอที่พ่อสอน (ระยะที่ 2)” 

3. แอปพลิเคชัน ร้องเรียนป่าไม้

2. แอปพลิเคชัน 
“สุขแท้ที่แม่ ให้”

5. แอปพลิเคชัน “ค้นหาฎีกา” 

4. แอปพลิเคชัน “ภาษี ไปไหน”

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

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

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

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

ช่องทางที่ 3 ประชาชนรับบริการภาครัฐผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ตามจุดให้บริการ

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

อีกหนึ่งช่องทางส�าหรับประชาชนที่ไม่มี

เครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐคือ ตู้บริการ 

อเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart  

Kiosk ซึง่คอยอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน 

โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการเข้าถึง 

ข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของรัฐ โดยตู้บริการนี้ 

จะตัง้อยู่ในพื้นที่ส�าคัญ 51 จุดในพื้นที่ 34 จังหวัด 

ทั่วประเทศ 

ปัจจบุนัมบีรกิารภาครฐั 18 บรกิารใน 4 รปูแบบ 

ได้แก่ การตรวจสอบข้อมลูส�าหรบัการตรวจสอบสทิธิ์  

การตดิตามผล และการดขู้อมลู บรกิารส�าคญัต่าง ๆ  

ทีพ่ร้อมให้บรกิารบนตูบ้ริการอเนกประสงค์ภาครัฐ  

อาทิ

7. แอปพลิเคชัน 
“Rama Appointment 
Phase 2” 

9. แอปพลิเคชัน 
“ต้นไม้ของชาวไทย”

8. แอปพลิเคชัน 
“Smart Job Phase 2”

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

ตู้ที่ติดตั้งใหม่ปี 2560

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

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

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

มห�ส�รค�ม
 • Big C มห�ส�รค�ม

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

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

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

สมุทรสงคร�ม
 • โรงพย�บ�ลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้�

สระบุรี
 • เทศบ�ลสระบุรี

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

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

นครศรีธรรมร�ช
 • เทศบ�ลเมืองทุ่งสง

ปทุมธ�นี
 • โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ

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

พิษณุโลก
 • โรงพย�บ�ลมห�วิทย�ลัยนเรศวร

เพชรบุรี
 • โรงพย�บ�ลพระจอมเกล้�

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

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

(Government 
Smart Kiosk) 

รวมทั้งสิ้น 40 ตู้ด้วยกัน

รายชื่อตำาแหน่งติดตั้ง
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 
(Government Smart Kiosk)

มากที่สุด 5 อันดับแรก มากที่สุด 5 อันดับแรก

ภาคตะวันออก 2 จังหวัด

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

ภาคอีสาน 10 จังหวัด

รวมทั้งหมด 51 ตู้

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

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

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

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

ชลบุรี   1 ตู้
สระแก้ว   1 ตู้

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

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

รพ.ร�ชวิถี 1 เครดิตบูโร

Big C ภูเก็ต ตรวจสอบสิทธิ์ 
รพ.ร�ชวิถี1

เซ็นทรัลศ�ล�ย� เงินสะสมประกันสังคม

เซ็นทรัลเวสต์เกต สิทธิ์ก�รรักษ�

Big C นครสวรรค์ ข้อมูลบุคคล

จุดติดตั้งตู้ Government 
Smart Kiosk 

ที่มีจำ�นวนก�รเข้�ใช้ง�น

บริก�รบนตู้ Government 
Smart Kiosk 

ที่มีจำ�นวนก�รเข้�ใช้ง�น
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บันทึก
ความ

ร่วมมือ

บันทกึข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมอืในการจดัท�าระบบลงคะแนนเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร

ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (i-Vote)

บันทกึข้อตกลงเร่ืองการด�าเนินการเพิม่คณุภาพการบรกิารด้านสขุภาพผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั

บันทึกข้อตกลงด้านการให้บริการจัดท�าและส่งมอบใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax  

Invoice by E-mail

บนัทกึข้อตกลงโครงการให้บรกิารผ่านศนูย์กลางบรกิารภาครฐัส�าหรบัประชาชน (Government Access 

Channel)

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนา 

ระบบบริการข้อมูลเปิด (Open Data)  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บันทึกข้อตกลงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 

ด�าเนินงานของหน่วยงานในระบบหลักประกันสุขภาพ

บันทึกข้อตกลงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส�าหรับ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงก�รต่�งประเทศ 
สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงส�ธ�รณสุข

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง 
(กกต.)

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน
สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน)

12
ตุล�คม
2559

5 
มกร�คม 
2560

28 
กุมภ�พันธ์

2560

28 
กุมภ�พันธ์

2560

15
ธันว�คม
2559 

9
กุมภ�พันธ์

2560

8
มีน�คม
2560 

กรมสรรพ�กร, สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

19
เมษ�ยน
2560 

15
มิถุน�ยน
2560

9
กรกฎ�คม

2560 

11
พฤษภ�คม

2560 

12
กรกฎ�คม

2560

7
สิงห�คม
2560
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ�านวยความสะดวกใน 

การขออนุญาตของทางราชการ

บันทึกข้อตกลง Cooperation in the field of  

e-Governance

บันทึกข ้อตกลงการพัฒนาย ่านนวัตกรรมใน 

ประเทศไทย (Thailand Innovation Districts)

บันทึกข้อตกลง Cooperation in  

the field of e-Governance

บันทึกข้อตกลงโครงการให้บริการจัดการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  

โดยให้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน (Govchannel)

บันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลจากระบบบริการโรงพยาบาลมายังตู้บริการ

อเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กรมที่ดิน

สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) 

สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) 

e-Governance Academy of Estonia

ธน�ค�รกรุงไทย

กระทรวงส�ธ�รณสุข

19
เมษ�ยน
2560 

15
มิถุน�ยน
2560

9
กรกฎ�คม

2560 

11
พฤษภ�คม

2560 

12
กรกฎ�คม

2560

7
สิงห�คม
2560
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EGA to Digital Transformation
การด�าเนนิงานทีถ่อืว่าเป็นส่วนส�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการสนบัสนนุให้เกดิผลสมัฤทธิต่์อหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคธรุกจิ และ 

ประชาชน กค็อื การสร้างความพร้อมให้ก้าวไปสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทัิลอย่างต่อเนือ่งด้วยกระบวนการด�าเนนิงานต่าง ๆ เช่น การมุ่งศึกษา 

วิจัยด้านนโยบาย (Policy Research) มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Standard) และการพัฒนา 

ต้นแบบนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งการด�าเนินงานทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงาน 

ภาครัฐในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ การด�าเนินงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีรายละเอียด 

ที่ส�าคัญดังนี้

EGA to Digital 
Transformation
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1. โครงการจัดทำาแนวทาง มาตรฐาน และข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Transformation) 

ปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) แล้วเสร็จ และขยายการพัฒนา

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็น 26 ขีดความสามารถภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2560 

- 2564)

แผนดังกล่าวถอืเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์หลกัของแผนดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และเป็นส่วนส�าคญัในการยกระดบังานบรกิารภาครฐั 

สูค่วามเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล รวมทัง้พฒันาบริการภาครฐัท่ีตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธรุกจิได้ ยิง่ไปกว่านัน้ 

EGA ยังได้มีการส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ประจ�าปี 2560 (Thailand Digital  

Government Readiness Framework) พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และรายงานสถานภาพ 

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (e-Government Status Report) ประจ�าปี 2559 ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ยกระดับ 

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐไปสู่เวอร์ชัน 2 ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2. โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) 
ปัจจุบัน EGA พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Prototype) แล้วเสร็จจ�านวน 3 ต้นแบบ ประกอบด้วย 

(1) ต้นแบบ Blockchain ฐานข้อมูลของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

(2) ต้นแบบ Data Pool ในการรวบรวมข้อมูลเปิดและข้อมูลสาธารณะที่พร้อมใช้งานมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

(3) ต้นแบบ Big Data Analytics จากข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

นอกจากนี้ยังใช้ต้นแบบ Big Data Analytics มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติและพรรคการเมือง เพื่อให้ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของ Visualization Website และพัฒนา API ให้สามารถน�าไปต่อยอดและ 

ใช้ประโยชน์ได้ 

 ก�รบูรณ�ก�รข้อมูลภ�ครัฐเพื่อยกระดับบริก�ร  ก�รยืนยันตัวตนและก�รบริห�รจัดก�รสิทธิ 
 ก�รให้ข้อมูล  ก�รรับฟังคว�มคิดเห็น  โครงสร้�งพื้นฐ�นก�รให้บริก�รอิเล็กทรอนิกส์  ศักยภ�พบุคล�กรภ�ครัฐ 

ขอบเขตของก�รดำ�เนินง�นโครงก�รในระยะแรก

 คว�มปลอดภัยส�ธ�รณะ 
 ก�รบริห�รจัดก�รช�ยแดน 
 ก�รป้องกันภัยธรรมช�ติ 
 ก�รจัดก�รในภ�วะวิกฤต

 ก�รลงทุน 
 ก�รค้� (นำ�เข้�/ส่งออก) 
 วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 
 ก�รท่องเที่ยว  
 ภ�ษีและร�ยได้  
 ก�รให้คว�มช่วยเหลือ 
 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พแรงง�น 
 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พภ�คก�รเกษตร,

 ก�รศึกษ�, ส�ธ�รณสุข, ส�ธ�รณูปโภค,
 ก�รคมน�คม

 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 
 ก�รบริห�รสินทรัพย์ 
 ทรัพย�กรมนุษย์และ

  ก�รจ่�ยเงินเดือน 
 ก�รเงินและก�รใช้จ่�ย

คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

ประสิทธิภ�พภ�ครัฐ

ง�นบริก�รเพื่อเศรษฐกิจ
และก�รพัฒน�สังคม

ขีดคว�มส�ม�รถรองรับต่�ง ๆ
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Research and Innovation
Open and Connected Government เป็นแนวคดิของการด�าเนนิงานภาครฐัท่ีใช้เทคโนโลยดีจิทัิลเข้ามาขบัเคลือ่นเพือ่สร้างความเปิดเผย 

(Open) และการเชื่อมโยงแบบบูรณาการ (Connected) เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างความ 

โปร่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วม EGA ได้ยึดแนวคิด Open and Connected Government เป็นแกนหลักท่ีส�าคัญในการพัฒนา 

นวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัลในปีงบประมาณ 2560

Open Data for Open Government
สิ่งที่รัฐบาลไทยได้ผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด คือ การท�างานอย่างโปร่งใส ซึ่งไม่ใช่เพียงการเปิดเผยข้อมูล แต่เป็นการ 

ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากข้อมูลภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วม โครงการ https://data.go.th จึงถือ

ก�าเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2556 ในเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซึ่งใน

ปัจจุบันมีชุดข้อมูลกว่า 1,063 ชุดข้อมูล

เพื่อก�าหนดทิศทางที่ชัดเจนและเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ EGA จึงได้ด�าเนินโครงการก�าหนดชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High 

Value Datasets) โดยคัดเลือกจากชุดข้อมูลที่มีคุณลักษณะที่ส�าคัญ เช่น สร้างความโปร่งใส กฎหมายก�าหนดให้เปิดเผยเป็นข้อมูลตาม 

ภารกิจของหน่วยงาน ลดต้นทุน และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีการจัดล�าดับความส�าคัญของชุดข้อมูลจากความพร้อมในการ 

เปิดเผยข้อมูล ซึ่งการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูงจะส่งผลต่อการจัดอันดับความเปิดเผยและโปร่งใสของประเทศ รวมไปถึงตอบสนอง 

ความต้องการน�าข้อมูลไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

หนึง่ในชดุข้อมลูทีม่คีณุค่าสงูซึง่ส่งผลต่อความเปิดเผยและโปร่งใสของภาครฐั คอื ข้อมลูเกีย่วกบัสถติกิารเลอืกตัง้ EGA จงึได้มคีวามร่วมมอื 

กบัส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) เพ่ือเปิดเผยข้อมลูการเลอืกตัง้ผ่านเวบ็ไซต์ศนูย์กลางข้อมลูเปิดเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ http:// 

opendata.ect.go.th ซึ่งแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Visualization เพื่ออ�านวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล

การเลือกตั้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อีกหนึ่งความพยายามในการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลของภาครัฐคือ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบ API (Application  

Programming Interface) โดย EGA ได้พัฒนาระบบต้นแบบบริการข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ Public API ที่เว็บไซต์ http://api.data.go.th  

โดยปัจจุบันมีข้อมูลด้านภัยพิบัติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลสถิติการเลือกตั้ง จากส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะ API จะเอื้ออ�านวยต่อการน�าข้อมูลไปใช้โดยระบบสารสนเทศอื่น ๆ อย่างสะดวก  

รวดเร็ว และทันเวลา

เว็บไซต์ศูนย์กล�งข้อมูลเปิดเกี่ยวกับก�รเลือกตั้ง 
http://opendata.ect.go.th ซึ่งแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Visualization

 Research and 
Innovation
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Data Community Engagement
การขับเคลื่อนและการสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาผลงานท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนเป็น 

สิ่งส�าคัญ เนื่องจากเมื่อมีข้อมูลเป็นจ�านวนมาก เราจ�าเป็นจะต้องมีผู้ใช้งานเพื่อท�าให้ข้อมูลเหล่านั้นมีคุณค่า โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ทางด้านการใช้ข้อมูลหลาย ๆ โครงการจึงเกิดขึ้นในปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนของผู้ใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขับเคลื่อนการดึง 

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัจากภาคเอกชนมาใช้กบัภาครัฐยคุใหม่ อนัถอืเป็นบทบาทส�าคญัที ่EGA ด�าเนนิการผลกัดนัระบบข้อมลูภาครฐั เพือ่พฒันา 

ให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Economy)

วันเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสากล หรืองาน International Open Data Day เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้ด้านข้อมูลเปิดที่ EGA 

ร่วมกันจัดพร้อมกับชุมชนผู้ใช้ข้อมูลอื่น ๆ ในหลายเมืองทั่วโลกเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้า 

เซน็ทรลัเวลิด์ โดยปีนี้จัดควบคู่กับงานสัมมนา Big Data Conference เน้นการเสวนาด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวโน้มของ

เทคโนโลยี

นอกจากนี้ EGA ยังส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้โครงการ Asia Open Data Partnership (Cross Countries 

Hackathon) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการก�าหนดปัญหาภาครัฐของแต่ละประเทศ ร่วมกันเสนอชุดข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา อีกทั้ง

ยังเป็นการส่งเสริมให้นักพัฒนาของไทยก้าวสู่การแข่งขันระหว่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน  

ด้วยความร่วมมือของ 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย โดยมี EGA เป็นเจ้าภาพซึ่งเน้นแนวความคิดหลักคือ  

ความโปร่งใสในภาครัฐ (Government Transparency)
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Digital Transformation Program
การยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric)  

และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ภาครัฐเองต้องมีการปรับตัวหรือท�าการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) เพื่อให้

เกิดความพร้อมของหน่วยงานในการก้าวสู่ “รัฐบาลดิจิทัล”

EGA ในฐานะของหน่วยงานพฒันาบุคลากรด้านดจิทัิลของภาครฐั ได้รเิริม่โครงการเปลีย่นผ่านภาครฐัสูย่คุดจิทัิล (Digital Transformation  

Program) ซึ่งมีแนวคิดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร (Digital Literacy) ปรับ Mindset และอบรมทักษะ กระบวนการ

ที่เน้นการท�างานที่คล่องตัว รวดเร็ว โดยให้ความส�าคัญกับประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลักด้วยหลักการที่เป็นสากล เช่น Design Thinking, 

Rapid Prototype, UX/UI Design, Agile Development, Service Design

การน�าร่องหน่วยงานภาครัฐภายใต้ (ร่าง) มาตรฐานบรกิารดจิทัิลภาครฐัด้วยโครงการ Digital Transformation Program จงึน�าหน่วยงาน 

น�าร่องทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ 

ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิมาเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดอืน ซึง่ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัคอื ท้ัง 5 หน่วยงานสามารถออกแบบ 

นวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

• ปรับ mindset ละล�ยพฤติกรรม
• เข้�ใจคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�ร
• ตั้งเป้�หม�ยของบริก�รที่ชัดเจน
• พัฒน�แนวปฏิบัติในก�รวิเคร�ะห์
 คว�มต้องก�รและก�รตัง้เป�้หม�ยของบรกิ�ร

• พัฒน� Service Concept เป็น Solution
• ออกแบบและพัฒน�บริก�รต้นแบบ 
 (Prototype)
• พัฒน�ม�ตรฐ�นและแนวปฏิบัติ
 สำ�หรับก�รพัฒน�บริก�รดิจิทัล 

Design Thinking
Humanization & Experience Design
Customer-centered Service Design
UX/UI Design
Solution Design/Product Development
Agile Development

• Alpha Prototype
• ภ�พ Output ที่ชัดเจน
• แผนก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน

Discovery & Goal Setting 
Workshop

Bootcamp & 
Prototype Workshop

Demo & Launch 
Rapid Prototype

GOAL Discover

Define 
Problem

Set Goal

Research 
& Realize 
Customer

Analyze & 
Conclude 

Idea

< / >
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Digital Innovation for Open 
and Connected Government
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
(Government Big Data Infrastructure)

การด�าเนนิโครงการข้อมลูขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data) ของ EGA นัน้มจีดุประสงค์เพือ่ให้ข้อมลูมหาศาลจากทุกหน่วยงาน 

ภาครัฐสามารถน�ามาใช้วิเคราะห์และประมวลผลร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการ 

ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 Government Big Data Analytics
EGA ได้วางแผนพัฒนาบริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐในรูปแบบ Analytic Tools as a Service เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ลดความซ�้าซ้อนในการจัดซ้ือเคร่ืองมือ และสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลเปิดหรือข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน
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ระบบต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
เพื่อน�าร่องการวิเคราะห์ข้อมูลของภาครัฐและใช้ผลท่ีได้จาก 

การวิเคราะห์ก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการเพื่อตอบโจทย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศ EGA ได้ด�าเนินการวิเคราะห ์

ชดุข้อมลูผูม้รีายได้น้อยจากฐานข้อมลู จปฐ. (ข้อมลูความจ�าเป็น 

พืน้ฐาน) ของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับข้อมูลการศึกษาจาก

เวบ็ไซต์ https://data.go.th เพือ่ตอบโจทย์ คนจนอยู่ที่ไหน เป็นใคร 

และต้องการอะไร ซ่ึงระบบที่ได้จะเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์ข้อมลู

ภาครัฐแบบบูรณาการข้ามกระทรวงเพื่อขยายผลในระยะต่อไป

Government Big Data Roadmap
EGA ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สดช.) ได้จดัท�าแนวทางการพฒันา Big Data ภาครฐั 

ทั้งในระยะสั้น 1 ปี 6 เดือน และในระยะยาว 5 ปี รวมถึงก�าหนดกลไกการขับเคลื่อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนา Big Data 

ของภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

Innovation   
 

 
เทคโนโลยี   

 

 
 Infrastructure

 EGA NECTEC สส
ช.

Demand (ตัวอย่าง)
* ภาครัฐ (PMOC)
ความยากจน: สศช. พม.
ภัยพิบัติ: กระทรวงมห�ดไทย
* ภาคเอกชน
* ภาคประชาชน

Supply (ตัวอย่าง)
* ความยากจน: พช. 
ก.คลัง กฟภ. กสทช. สสช. 
พม. ธปท. สรรพ�กร 
กสก. ทต. สปส. และอื่น ๆ

* ภัยพิบัติ: ปภ. สสช. 
กสทช. มท. อต. GISTDA 
และอื่น ๆ (รวมถึงข้อมูล
จ�กภ�คเอกชน)

Institutional 
ธรรม�ภิบ�ล

และก�รจัดก�ร
สดช. EGA คณะทำ�ง�น

ดศ. กพร. สงป.

EGA DEPAEGA สดช. 
สพธอ. สคก. 

Government Analytic 
Center
* Government Cloud
* Government Network
* Government Infrastructure
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(ร่าง) กรอบแนวคิดการจัดทำาสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ 
(Government Enterprise Architecture Framework)

สถาปัตยกรรมองค์กรเป็นพืน้ฐานของการพัฒนารฐับาลดจิทิลัทีม่กีารใช้เทคโนโลยเีพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของภาครฐั

โดยเชื่อมโยงการท�างานของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบบูรณาการเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน EGA ได้จัดท�าร่างกรอบแนวคิดการจัดท�า

สถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐข้ึนเพ่ือเป็นกรอบแนวทางส�าหรับการบริหารจัดการและการออกแบบการด�าเนินงานและระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศแบบบรูณาการทัง้ภายในหน่วยงานภาครัฐและระหว่างหน่วยงานภาครฐั ท�าให้หน่วยงานภาครฐัสามารถใช้โครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลั 

ภาครฐัร่วมกนั และเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการรองรับการพัฒนาระบบบรกิารดจิทัิลใหม่ ๆ  เพือ่ให้สามารถบรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มากขึ้น

Blockchain for Government Services
Blockchain เป็นนวัตกรรมทางดิจิทัลในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมอย่างปลอดภัย น่าเชื่อถือ EGA ได้ท�าการศึกษากระบวนการ 

ทางธุรกิจและจัดท�าสถาปัตยกรรมของ Blockchain ที่เหมาะสมกับระบบงานการให้บริการทางด้านสุขภาพ โดยร่วมมือกับทางส�านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการน�าข้อมูลทางด้านสุขภาพมาใช้เพื่อท�าการทดสอบและเป็นหน่วยงานน�าร่องระบบต้นแบบ ซึ่งจะ 

มีการพัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2561

โครงการศึกษาการกระจายข้อมูลและระบบป้องกันภัยพิบัติด้านอุทกภัย 
สำาหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

เนื่องด้วยประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพด�าเนินงานเรื่อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ ตามแผนแม่บท 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนปี 2563 (ASEAN ICT Masterplan 2020) และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

มีโอกาสพบกับภัยพิบัติด้านอุทกภัยอยู่หลายครั้ง โดยจากสภาพความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้คนจ�านวนมาก  

หรอืไม่ สามารถรูไ้ด้ล่วงหน้าเพือ่เตรียมการรับมอืได้ทนัท่วงท ีEGA จงึด�าเนนิการจดัท�าการศกึษาเกีย่วกบัการกระจายข้อมลูและระบบป้องกนั 

ภยัพบิตัด้ิานอุทกภยัส�าหรบักลุม่ประเทศอาเซียน เพือ่ศกึษาวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู การกระจายข้อมลู วธิกีารจดัการข้อมลูบนระบบป้องกนั

ภัยพิบัติของแต่ละประเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบป้องกันภัยพิบัติกลางของอาเซียน โดยโครงการ 

รวมไปถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560  

นบัเป็นจดุเริม่ต้นของการเช่ือมโยงข้อมลูภยัพิบัติในระดบันานาชาต ิเพือ่เป็นประโยชน์ท้ังความมัน่คงต่อชวีติและทรพัย์สนิแห่งภาคพืน้อาเซยีน 

ร่วมกัน

V Node 
with document 
storage

Virtual Hospital 
#1 (รพ. ตติยภูมิ) + HIS

Virtual Hospital #3 
(รพ. ปฐมภูมิ) + no HIS

Virtual Hospital #2 (รพ. ทุติยภูมิ) + HIS

• eRefer Portal
• Dashboard & Report

Patient

Using web-based 
eRefer with 
NHSO’s document 
storageV Node 

with document 
storage

V Node 
with document 

storage
Virtual NHSO

V Node 

EGA ยังมีการด�าเนินโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็น Connected Government เช่น
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Virtual Hospital #3 
(รพ. ปฐมภูมิ) + no HIS “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชัน 

ภาครัฐ ชิงถ ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี 2560” หรือ “Mobile Enterprise  

d-Government Awards 2017: MEGA 2017” เป็นโครงการที่จัด 

ต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 3 ซ่ึงถือเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีซึง่พระองค์ได้ทรงมอบ 

ถ้วยพระราชทานเป็นครั้งที่สองในปีนี้ ทรงตระหนักถึงประโยชน์และ

ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่น�ามาใช้ในการยกระดับ 

คุณภาพชีวิต น�ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและ 

การพัฒนาประเทศ ดังนั้นรางวัลจึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้ 

ผู้เข้าประกวดได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์

โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ EGA ร่วมกับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (สนช.), ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทัิล (DEPA) 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) ศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), 

บริษัทไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บริษัทกูเกิ้ล 

(ประเทศไทย) และบริษัทจีเอ็มโอ แซดดอทคอม เน็ตดีไซน์  

Mobile Enterprise d-Government Awards 2017:  
MEGA 2017
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มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 367 ทีม 256 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทสุดยอดแนวความคิด จ�านวน 247 ทีม 173 ผลงาน และประเภท 

สุดยอดนวัตกรรม จ�านวน 120 ทีม 83 ผลงาน เพื่อหวังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนักพัฒนาโมบายโซลูชันในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 

การศึกษา และท�าให้เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน  

ส่งเสรมิพัฒนาผู้ประกอบการหรืออตุสาหกรรมผูพั้ฒนาซอฟต์แวร์ไทย และยกระดบัการใช้งานบรกิารภาครฐัผ่านโมบายโซลชูนัอนัจะสอดคล้อง 

กับแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างและส่งเสริมบริการรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยผลงานจากการประกวดจะน�ามาต่อยอดให้เกิด 

การบริการขึ้นจริง เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยโครงการจะแตกต่างจากการจัดประกวดซอฟต์แวร์มือถือทั่วไป 

อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากการประกวดซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่กระบวนการ แต่เป็นการดึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากภาคเอกชนมาใช้ 

กับแอปพลิเคชันภาครัฐยุคใหม่ ร่วมกับสิ่งที่ภาครัฐมีคือฐานข้อมูลที่เข้าถึงการบริการประชาชนทั้งประเทศในทุกภาคส่วน ซึ่งจะท�าให ้

ภาคเอกชนเองสามารถคิดค้นแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ได้อย่างดี
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บทบาทของ EGA ที่มีต่อ Startup Ecosystem 
การแข่งขันปีน้ี EGA มุ่งเน้นแนวคิดหรือธีมหลักคือ Data Economy หรือการจัดสรรระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาเป็นระบบ 

เศรษฐกิจใหม่ ทีจ่ะขับเคลือ่นทัง้ภาครัฐและเอกชนไปด้วยกนั นอกจากนี ้บทบาทของ EGA ยงัเริม่ตัง้แต่การมุง่หวงัสร้างหน่ออ่อนจากนกัศกึษา 

ที่ก�าลังส�าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ให้มีความคุ้นชินกับการเข้ามามองเรื่องรัฐบาลดิจิทัลและพัฒนาร่วมกัน นอกจากเป้าหมาย 

การเพิ่มจ�านวนนักพัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐดังกล่าวแล้ว สิ่งที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม และ EGA เห็นตรงกันคือ การท�าให้

ผลงานหรือแนวคิดที่เกิดจากโครงการ MEGA 2017 สามารถน�าไปต่อยอดและเติบโตไปสู่การเป็น Tech Startup ได้ จะถือเป็นความส�าเร็จ

อย่างยิ่งยวด ซึ่งโครงการในปีนี้ได้สร้างกระบวนการเช่นเดียวกับสิ่งที่ Tech Startup จะต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นการ Pitch การสร้างที่ปรึกษาหรือ 

Mentor และการน�าเสนอผลงานต่อนักลงทุนจริง ๆ ซึ่งเป็น Ecosystem ที่ผู้ประกวดต้องประสบ ดังนั้นมาตรฐานในกระบวนการประกวดจะ

สูงขึ้น และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงของบริษัท Startup และมีส่วนในการสร้าง Human Capital ดังรูปภาพประกอบด้านล่างซึ่งแสดง 

สภาพแวดล้อมของการแข่งขันทั้ง 2 ระดับ

แคมป์บ่มเพาะ (Incubation)
นอกจากการประกวดแล้ว MEGA 2017 ยังมีกิจกรรม “แคมป์

บ่มเพาะ” (Incubation) ให้แก่นักศึกษา โดยมีการบ่มเพาะรวม 

ทั้งหมด 3 ครั้งส�าหรับผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละรอบ 

เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจและดงึศกัยภาพสงูสดุในตวัผูเ้ข้าประกวดและ 

ทีมงาน ตลอดจนเสริมสร้างความรู ้เรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือ 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ส�าคัญ แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของโลก  

เพื่อเป็นการบ่มเพาะเพิ่มทักษะทางธุรกิจ ก้าวสู่กลุ่ม Startup ต่อไป 

การต่อยอดผลงาน
1. การต่อยอดทางธรุกจิ (Business Opportunity) กบัหน่วยงานภาครัฐ มีการผลักดันโซลูชันกลุ่มนี้ให้มีมากขึ้นในเชิงพาณิชย์ เนื่องจาก

มีการสนับสนุนให้มีเจ้าของเงินทุน (Venture Capital) เข้ามาในทุกรอบของการจัดประกวดการแข่งขัน

2. การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน โดย EGA ได้จัดให้มีการน�าผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรอบ แยกตามความถนัด  

เช่น หมวด Health Tech ก็จะพาผู้เข้าแข่งขันไปพูดคุยเรื่องข้อมูลกับทางหน่วยงานที่ดูแลทางด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล  

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น 

Accelerator Student

Focus 
Group

Problem 
Analyst

Domain 
Expert 
Discussion

Mentoring &
Pitching Exhibition

Incubation
- User Experience and 
 User Interface
- Prototype Learning
- Google Design Sprints
- Scrum & Agile
- Technic for Pitching
- Coding
- User Interview
- Usability Testing
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โดย MEGA 2017 ในครั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรม (รุ่นผู้ประกอบการ) คือ บริษัทซีคด็อก จ�ากัด จากผลงาน 

“แอปพลเิคชนัค้นหาแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน นัดหมายออนไลน์” ได้รบัรางวลัถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราช- 

กุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลชนะเลิศประเภทสุดยอดแนวคิด (รุ่นนักศึกษา) ผู้ได้รับรางวัลคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในชื่อ “ว่าง (Wang)” ผลงาน “ตลาด

ข้อมูล หรือ Data Market” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

นอกจากนี้ยังมีในส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้ ซึ่งทุกรางวัลในหมวดพิเศษนี้จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและ

ประกาศนียบัตร อาทิ  

- รางวัลยอดเยี่ยม หมวดการขนส่งและการเดินทาง จากบริษัทเวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด จากผลงาน “ViaBus แอปพลิเคชัน 

ติดตามและน�าทางรถโดยสารแบบเรียลไทม์”

- รางวัลยอดเยี่ยม หมวดเมืองน่าอยู่ จากบริษัทเอซีไอ ซอฟต์แวร์ จ�ากัด ในชื่อผลงาน “Deep Eyes”

เป็นต้น 

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าประกวดระดับผู้ประกอบการ (Accelerator)

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าประกวดระดับระดับนักเรียน นักศึกษา (Idea Student)
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน
สรุป 

ผลประเมิน 

หมายเหตุ            
(ผลประเมิน 

รายองค์ประกอบ)

1. Function
Base

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

สูงกว่าเป้าหมาย

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

20 บริก�ร 36 บริก�ร

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

20 บริก�ร 20 บริก�ร

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

6 แผน 6 แผน

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

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100

2 บริก�ร 3 บริก�ร

การประเมิน
ผลการดำาเนินงาน

ชื่อองค์การมหาชน
Functional 

Base
Agenda 

Base
Area Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

สรุป 
ผลประเมิน

องค์กร

คะแนน
ITA

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

สูงกว่�เป้�หม�ย สูงกว่�เป้�หม�ย
-

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

ชื่อผู้อำานวยการองค์การมหาชน

ผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะ สรุปผลประเมิน
สัญญาจ้าง

ผลการประเมิน
องค์กร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

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

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

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำานวยการองค์การมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำาปีงบประมาณ 2560 สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำาปีงบประมาณ 2560 สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

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

 (Biz Portal)
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน
สรุป 

ผลประเมิน 

หมายเหตุ            
(ผลประเมิน 

รายองค์ประกอบ)

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

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

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

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

ไม่มีประเด็นสำ�คัญ
ต้องชี้แจง

3.  Area Base ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 - - - -

4.  Innovation         
     Base

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

ร้อยละ 80 
และองค์ก�รมห�ชน 

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

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

ภ�ยในปีงบประม�ณ 
2560 

ร้อยละ 83.37  
และร�ยง�นผล 

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

ครั้งที่ 6/2560 วันที่  
23 มิถุน�ยน 2560 

ว�ระที่ 4.7 สูงกว่าเป้าหมาย

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

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

  คะแนนประเมินตั้งแต่  
4.0000 ขึ้นไป

ระดับคะแนน 4.9333

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

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

เว็บไซต์ภ�ครัฐ 
เวอร์ชัน 2 

ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ  
เวอร์ชัน 2 แล้วเสร็จ

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

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

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย

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

หมายเหตุ  *ITA : Integrity and Transparency Assessment หรอืระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสการดำาเนนิงานของ 
 หน่วยงาน ประเมินโดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ
 *ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 หากองค์การมหาชนใดไม่มีประเด็นสำาคัญต้องชี้แจง ให้ถือว่ามีการดำาเนินงานตามเป้าหมาย
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ความคุ้มค่าในการดำาเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจำาปีงบประมาณ 2560

การศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการด�าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบการศึกษาของหน่วยงานในระดับนานาชาติ  

เช่น OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), European Commission, McKinsey & Company,  

Deloitte และ Accenture เป็นต้น ซ่ึงการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลประโยชน์ของการด�าเนนิงานของส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การ

มหาชน)(EGA) เป็นโครงการที่ด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 10 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บูรณ�ก�รโครงสร้�ง 

พื้นฐ�นด้�น ICT  
สำ�หรับบริก�รภ�ครัฐ 

ให้ครอบคลุมและ 
มีประสิทธิภ�พรองรับ

รัฐบ�ลดิจิทัล (Sharing)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับและเพิ่ม

ประสิทธิภ�พโดยนำ�
บริก�รของภ�ครัฐไปสู่
ประช�ชน เพื่อก้�วไปสู่ 

Digital Economy  
(Delivery) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้�งก�รมีส่วนร่วมและ 

ส่งเสริมให้หน่วยง�นภ�ครัฐ 
และผู้รับบริก�รมีคว�มพร้อม 
ที่จะรองรับก�รเปลี่ยนแปลง
ในก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 

โครงการ
1. GIN
2. G-Cloud
3. MailGoThai
4. G-SaaS

โครงการ
5. Digital Government Platform
6. Government Information  
 Infrastructure
7. GovChannel 

โครงการ
8.  Government Digital Skills
9.  Digital Government 
  Transformation
10. Digital Government 
  Innovation Center 
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ความคุ้มค่าในการดำาเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำาปีงบประมาณ 2560 
จากรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการด�าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 พบว่า  

EGA เกดิผลประโยชน์จากการด�าเนินงานซ่ึงเป็นประโยชน์ทางตรงรวมท้ังสิน้ 3,612,297,627 บาท คดิเป็นร้อยละ 82.9 ของผลประโยชน์รวม 

และผลประโยชน์ทางอ้อมรวมทั้งสิ้น 756,314,704 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.1 ของผลประโยชน์รวม โดยกิจกรรมที่มีผลประโยชน์รวมสูงสุด 

3 ล�าดับแรก ได้แก่ 

การประเมนิความคุม้คา่ในการดำาเนนิงานของรฐับาลอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็การประเมนิความคุม้คา่ 
ถึงผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อมของการดำาเนินงาน และสามารถนำาเสนอ 
ได้เป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 

1. ผลประโยชน์ทางตรงในรูปตัวเงิน 

คือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการมี

บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ 

ค�านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น งบประมาณ 

ที่หน่วยงานภาครัฐใช้ในการลงทุน รายได ้

ที่สูงข้ึนของภาครัฐ ต้นทุนค่าบริการของ 

ภาครัฐท่ีลดลง ต้นทุนค่าพิมพ์เอกสารและ 

การจัดส่งเอกสารที่ลดลง เป็นต้น

2. ผลประโยชน์ทางอ้อมทีไ่ม่อยูใ่นรปู

ตวัเงนิ คอื ผลประโยชน์ทีม่ไิด้เกดิขึน้โดยตรง

จากการมีบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ 

เป็นผลกระทบต่อเน่ืองจากการใช้บริการ 

หรือการมีบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 

ไม่สามารถค�านวณเป็นตวัเงนิได้ เช่น บรกิาร

ภาครัฐที่มีคุณภาพมากขึ้น ความปลอดภัย

ของข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น การบริการท่ีมีการ

ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น

3. ผลประโยชน์ด้านการประหยัด คือ  

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการให้บริการรัฐบาล 

อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการประหยัดใน 

ด้านต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับช่วงก่อน 

การมีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวลาที่

ประหยัดได้ และทรัพยากรที่ประหยัดได้จาก

การใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

มีผลประโยชน์รวม มีผลประโยชน์รวม มีผลประโยชน์รวม

1,295,878,127 บาท 1,174,065,942 บาท 459,699,224 บาท 

2 31
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการด�าเนินงานเป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์ (Benefit) กับค่าใช้จ่าย (Cost) โดยการด�าเนินงาน 

ทีคุ่ม้ค่าจะต้องมผีลประโยชน์ทีส่งูกว่าค่าใช้จ่ายหรอืงบประมาณที่ได้รบั และจากผลการประเมนิการใช้งานจากหน่วยงานที่ใช้บรกิารของ EGA 

(พิจารณาผลการด�าเนินงานของ 3 โครงการ ได้แก่ GIN, G-Cloud และ MailGoThai) พบว่า การให้บริการของ EGA เกิดผลประโยชน์สุทธิ 

มลูค่า 1,352,139,149 บาท ซึง่อาจกล่าวได้ว่าการด�าเนนิงานโครงการ GIN, G-Cloud และ MailGoThai ส่งผลให้เกดิการประหยดังบประมาณ

มากกว่าการให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด�าเนินการเองถึง 1,352,139,149 บาท ท้ังน้ีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจะมีผลการวิเคราะห์เฉพาะ 

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 เท่านั้น เนื่องจากการด�าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นการด�าเนินงานท่ีไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ ซึ่ง 

น�าเสนอในหัวข้อถัดไป

การวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ (ผลประโยชน์หักด้วยค่าใช้จ่าย) ของโครงการภายใต้การด�าเนินงานของ EGA มีรายละเอียดดังนี้

ผลประโยชน์ที่ ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ 
ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้จะเป็นการด�าเนินงานในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้

หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) ซึ่งการด�าเนินงาน

ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ ดังนี้

1. ส่งเสริมความโปร่งใสและการจ�ากัดการทุจริต 

2. สร้างโอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมหรือธุรกิจประเภทใหม่

3. สร้างพลังและการมีส่วนร่วมของสังคมและท้องถิ่น

4. พัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการ

5. สร้างเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐ

6. เพิ่มประสิทธิภาพและความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

7. พัฒนาการบูรณาการการท�างานของรัฐ

8. ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท�างานของภาครัฐ

9. ส่งเสริมการด�าเนินงานของรัฐบาลให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

10. เพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการของภาครัฐให้ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น  

ผลประโยชน์     ต้นทุน ความคุ้มค่ารวม
ยุทธศ�สตร์ที่ 1

ยุทธศ�สตร์ที่ 1

ยุทธศ�สตร์ที่ 2

ยุทธศ�สตร์ที่ 2

1,819,823 ล้านบาท
789,336,509 ล้านบาท

251,082,113 ล้�นบ�ท

358,586,493 ล้�นบ�ท

Digital Government 
Platform

Government Information 
Infrastructure Gov Channel

16,021,220 ล้�นบ�ท 414,728,796 ล้�นบ�ท

721,834,548 ล้�นบ�ท 379,222,489 ล้�นบ�ท 467,683,992 ล้�นบ�ท

G-SaaS
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รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

EGA ได้จัดท�ารายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ซึ่งสามารถสะท้อนถึงภาพรวมระดับความพร้อมและสถานะการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเน้ือหา

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น
  รัฐบาลดิจิทัล

ภาพรวมความพร้อมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน 

ภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี้

• การก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ โดย 

หน่วยงานภาครัฐมีการเช่ือมโยงแผนระดับชาติสู่การน�าไปปฏิบัต ิ

ของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้จัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดรับ 

กับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

• การวางโครงสร้างพื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาครัฐภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

• การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงกระบวนการท�างาน

ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระบบ

บริหารจัดการภายใน 

• การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐ โดยมีการจัดท�า 

มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและจัดตั้งสถาบันฝึกอบรม 

ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐ 

• การจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 

งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงบประมาณด้าน

การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลยังคง 

มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย

บทที่ 2 กฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริม
  การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

รฐับาลให้ความส�าคญักบัการยกระดบัประสทิธิภาพการให้บรกิาร

และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จาก

กฎหมาย มาตรฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยสามารถสรุปภาพรวมของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้ 3 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการส่งเสรมิการเป็นรฐับาลดจิทิลั (Digital Government 

Promotion) เป็นกฎหมายที่มีการก�าหนดหรือรับรองกิจกรรม สิทธิ  

และข้อมูลทางดิจิทัลให้มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับกิจกรรมและ

ข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร โดยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

แนวทางการด�าเนินงาน รวมท้ังแนวนโยบายความมั่นคงปลอดภัย 

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลให้มีความน่าเชื่อถือ

2) ด้านการสนับสนุน/รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Government Support) เป็นกฎหมายที่จัดท�าเพื่อลดความเสี่ยงหรือ

ปัญหาเมื่อน�าดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานของรัฐ 

โดยจะเป็นการบัญญัติบทลงโทษ หรือป้องปรามหากเกิดการกระท�า 

ความผิดในทางดิจิทัล

3) ด้านการด�าเนินงานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Operability) เป็นกฎหมายท่ีระบุแนวทางในการด�าเนินงานของ 

หน่วยงานรัฐที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีมาตรฐาน  

เพือ่สร้างความชดัเจนและมกีารด�าเนนิงานทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

บทที่ 3 การพัฒนาบริการภาครัฐ
ภาครัฐมีความพยายามในการพัฒนาบริการสาธารณะในการ

อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยแีละพฒันาระบบ 

เครอืข่ายสือ่สารข้อมลูเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐัทัง้หมดเข้าด้วยกนั  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ 

บรกิารของภาครฐั รวมถงึเรือ่งร้องเรยีนต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวกรวดเรว็  

โดยปัจจุบันมีการให้บริการดิจิทัลในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1) บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีท้ังในรูปแบบ 

ของการให้ข้อมูลและท�าธุรกรรม จ�านวน 301 รายการ

2) บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านโมบายแอปพลิเคชัน  

มีจ�านวนทั้งสิ้น 268 โมบายแอปพลิเคชัน

3) ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)  

มีจ�านวนบริการทั้งสิ้น 18 บริการ

Policy Driven 
การขับเคลื่อน

นโยบาย
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บทที่ 4 ตัวชี้วัดระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
นานาชาติให้ความส�าคัญกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เนื่องจากเป็นกลไกส�าคัญในการยกระดับการบริหารงานของภาครัฐ และ 

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จ�านวน 7 ตัวชี้วัดที่มีการรายงานล่าสุด ณ 

ปีปัจจุบัน 

โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

บทที่ 5 ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบริการภาครัฐ อันน�าไปสู่บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลง

การให้บรกิารของภาครฐัทีต่อบโจทย์ทกุภาคส่วน ทัง้ภาคประชาชน ภาคธรุกจิ และการให้บรกิารระหว่างภาครฐั ซึง่บรกิารดจิทิลัช่วยประหยดั

งบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดการใช้กระดาษ ในขณะที่การส่งเสริม

ข้อมลูเปิดภาครฐัช่วยเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารภาครฐั สร้างชดุข้อมลูทีเ่ป็นประโยชนส์�าหรบัภาคธรุกจิและสร้างความโปร่งใสและการมสีว่นร่วม

กลุ่มที่ 1
ตัวชี้วัดด้�นก�รพัฒน�
รัฐบ�ลดิจิทัล

UN E-Government 
Development Index (2559)

อันดับ 77/193

Waseda-IAC International 
D-Government Ranking 

(2560)
อันดับ 21/65

Open Data Barometer 
(2559)

อันดับ 53/115

กลุ่มที่ 2
ตัวชี้วัดด้�นก�รส่งเสริม
รัฐบ�ลดิจิทัล

Global Cybersecurity Index (2560) อันดับ 22/165

กลุ่มที่ 3
ตัวชี้วัดด้�นสภ�วะก�รแข่งขัน
ของประเทศ

IMD World Competitiveness  
(2560)

อันดับ 27/63

WEF Global 
Competitiveness
(2560 - 2561)
อันดับ 32/137

Ease of Doing Business
(2561)

อันดับ 26/190

ดูรายละเอียดผลสำารวจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2105/
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การด�าเนนิงานส�ารวจระดบัความพร้อมการพัฒนารฐับาลดจิทิลัของหน่วยงานภาครฐั ประจ�าปี 2560 EGA มุง่เน้นให้ได้ข้อมลูทีส่ามารถ

สะท้อนระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศ และแสดงถึงความเชื่อมโยงของการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ส่วนกลางกับหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค โดยในปีนี้มีการพัฒนากรอบการส�ารวจและเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

โครงการสำารวจระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำาปี 2560

รูปที่ 1 กรอบก�รประเมินก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลของหน่วยง�นภ�ครัฐไทย ประจำ�ปี 2560

การพฒันากรอบการประเมนิระดบัความพร้อมรัฐบาลดจิทิลัของ 

หน่วยงานภาครฐัในปีนี ้ได้มกีารศกึษาและทบทวนกรอบการประเมนิฯ  

ที่ใช้ใน พ.ศ. 2559 ร่วมกับการศึกษาแผนนโยบายระดับชาติที่ 

เก่ียวข้อง เช่น ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ 

เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 

3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้ยังมีการทบทวนแนวทาง

การพฒันารฐับาลอิเลก็ทรอนกิส์จากประเทศต้นแบบ เช่น เอสโตเนยี 

สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ รวมถึงได้มีการศึกษา

ทบทวนการจัดอันดับของหน่วยงานต่างประเทศ เช่น UN, Waseda, 

WJP, OKI, และ World Wide Web Foundation รวมถึงน�า  

(ร่าง) มาตรฐานการให้บรกิารดจิทิลัและมาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครฐั มา

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรอบการส�ารวจฯ และตัวชี้วัดประจ�าปี 

2560 ซึ่งในช่วงของการพัฒนากรอบการส�ารวจฯ ตัวชี้วัด และ 

แบบส�ารวจนั้นได ้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ ่ม 

ผู ้เชี่ยวชาญและกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างความเข้าใจ  

การยอมรับ และน�าข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์มาปรับปรุงกรอบการ 

ส�ารวจฯ ตัวชี้วัด และแบบส�ารวจ ก่อนด�าเนินการส�ารวจ

กรอบการประเมนิการพฒันารฐับาลดจิทิลัของหน่วยงานภาครฐั

ไทย ประจ�าปี 2560 แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 มิติ และมีค่าน�้าหนัก 

ที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  
การพัฒนากรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปี 2560  

Policies / 
Practices

Digital Capabilities

Digital 
Leadership

Leadership 
Continuity Plan

Digital Literacy

Public Personnel
Capabilities

Proportion of Digital Service Customer Experience

Service Support

Operation Efficiency

Inter-Operability

Reliability Infrastructure

Data Management

ERP Development

Promote for Using Digital 
Service Big Data Analytic / 

Predictive Analytic

Social and Mobile 
Technologies

IOT, AI or Other 
Advanced 

Technologies

Public 
Services

Smart Back 
Office Practices

Secure and Efficient 
Infrastructure

Digital Government Policy

Cyber Security Policy20%

20% 30% 5%

10%

15%

Data Privacy and Sharing Effective Allocation of Budgets

Policy Harmonization 
with National Policy Level
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มิติที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) 

ค่าน�้าหนักร้อยละ 20 โดยประเมินความพร้อมในการจัดท�าแผน 

เพือ่รองรบัการพฒันาสูก่ารเป็นรัฐบาลดจิทิลั ว่ามคีวามสอดคล้องกบั

นโยบาย แผนระดับชาติ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

แนวทางการปกป้องคุ้มครองและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว รวมถึง

การจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มิติที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital  

Capabilities) ค่าน�้าหนักร้อยละ 20 โดยประเมินความเพียงพอ 

ของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรับผิดชอบและ 

ความต่อเนือ่งของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) และ 

การส่งเสริมทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  

Literacy) ของหน่วยงาน

มิติที่ 3 บริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย (Public Services) 

ค่าน�้าหนักร้อยละ 30 โดยประเมินสัดส่วนจ�านวนบริการในรูปแบบ

ดิจิทัลต่อบริการภาครัฐทั้งหมด การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง

ช่องทางการเข้าถึงและแนวทางการสนับสนุนบริการของภาครัฐ 

ระดับ 
คว�มพร้อม 
รัฐบ�ลดิจิทัล

คะแนนรวม Policies / 
Practices

Digital 
Capabilities

Public 
Services

Smart Back 
Office

Secure and 
Efficient 

Infrastructure

Smart 
Technological 

Practices

ภ�พรวม 
หน่วยง�นภ�ครัฐ
ระดับกรม 
หรือเทียบเท่�

60.2 60.9 70.4 53.3 50.1 67.3 47.2

ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า ตัวชี้วัดด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) มีระดับ

ความพร้อมมากที่สุด 70.4 คะแนน รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 

Infrastructure) 69.3 คะแนน ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policies / Practices) 60.9 คะแนน ด้านบริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย  

(Public Services) 53.3 คะแนน ด้านระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office Practices) 50.1 คะแนน และ

ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการน�ามาใช้ (Smart Technological Practices) มีคะแนนน้อยที่สุด 47.2 คะแนน 

ผลสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับจังหวัด
จากการส�ารวจหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) โดยเลือกส�ารวจจังหวัดละ 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย  

ส�านักงานจังหวัด ส�านักงานคลังจังหวัด ส�านักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ส�านักงานเกษตรจังหวัด ส�านักงาน 

การท่องเที่ยวจังหวัด ส�านักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด ส�านักงานขนส่งจังหวัด ส�านักงานพลังงานจังหวัด ส�านักงานที่ดินจังหวัด ส�านักงาน 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัด ส�านกังานสถติจิงัหวดั ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั ส�านกังานศกึษา

จังหวัด ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นหน่วยงาน 

ตวัแทนส�าคญัในการสะท้อนภาพความพร้อมรัฐบาลดจิทิลัของจงัหวดั รวมส่งแบบส�ารวจออก 1,444 หน่วยงาน และได้รบัแบบส�ารวจกลบัมา 

มิติที ่4 การบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart 

Back Office Practices) ค่าน�้าหนักร้อยละ 10 โดยประเมินการน�า

ระบบดิจิทัลและ ERP เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายใน รวมถึง

การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ 

มิติที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและม ี

ประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ค่าน�้าหนัก 

ร้อยละ 15 โดยประเมนิความเพยีงพอและความสามารถในการท�างาน

ได้ต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พร้อมทั้งการบริหาร

จัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน

มิติที่ 6 เทคโนโลยีอัจฉริยะและการน�าไปใช้ (Smart Techno-

logical Practices) ค่าน�้าหนักร้อยละ 5 โดยประเมินแนวทางการ

ประยุกต์ใช้ IoT, Big Data และ Mobile Technology ของหน่วยงาน 

จากกรอบการประเมนิและตวัชีว้ดัระดบัความพร้อมรฐับาลดจิิทัลน้ี 

น�าไปสู่การพัฒนาแบบส�ารวจ และ EGA ได้ด�าเนินการส�ารวจกับ

หน่วยงานภาครฐัท่ัวประเทศในระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 26 กรกฎาคม - 

20 พฤศจิกายน 2560

ผลสำารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
จากการส�ารวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ (รวมกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา) รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน องค์กรอิสระ จ�านวนรวมทั้งสิ้น 302 หน่วยงาน มีหน่วยงานตอบแบบส�ารวจฯ กลับมา 274 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 91) 

มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า มีค่าเท่ากับ 60.2 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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จ�านวนทั้งสิ้น 1,179 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 82) ซึ่งการส�ารวจหน่วยงานระดับจังหวัดจะยังไม่มีการส�ารวจด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและ

การน�ามาใช้ (Smart Technological Practices) ซ่ึงมคีะแนนระดบัความพร้อมรฐับาลดจิทัิลในภาพรวมของหน่วยงานระดบัจงัหวดั มค่ีาเท่ากบั 

36.2 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัระดบัจงัหวดั มติด้ิานระบบบรหิารจดัการภายในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (Smart Back Office Practices) มรีะดบั 

ความพร้อมมากที่สุด 41.7 คะแนน รองลงมาคือ ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) 38.7 คะแนน  

ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policies / Practices) 38.4 คะแนน ด้านบริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย (Public Services) 32.9 คะแนน  

และด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีคะแนนน้อยท่ีสุด 32.7 

คะแนน 

ประเด็นสำาคัญจากการสำารวจ 
ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ

• หน่วยงานภาครัฐควรจัดล�าดับความส�าคัญในการจัดสรร 

งบประมาณด้านดิจิทัลให้เหมาะสม ในปัจจุบันงบประมาณส่วนใหญ่ 

ถูกจัดสรรไปส�าหรับการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงควรเพ่ิม 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาบริการภาครัฐ และ 

การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ

ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล 
• หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ร้อยละ 89.0 ตระหนักรู ้ถึง 

ความส�าคญัด้านดจิิทลั โดยมกีารส่งเสริมการอบรมความรู้ด้านดจิทิลั  

หรือ Digital Literacy ให้แก่บุคลากร ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับจังหวัด ร้อยละ 46.6 เริ่มมีการจัดอบรมแล้วแต่ยังมีความถี ่

ในการอบรมด้านดิจิทัลน้อยกว่าหน่วยงานระดับกรม ดังนั้น ควรให้ 

ความส�าคัญในการจัดอบรมและให้ความรู้ด้านดิจิทัลให้ทั่วถึงและ 

เพียงพอมากขึ้น 

• หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลหรือหน่วยงานด้าน 

นโยบายควรให้ความส�าคญัในการก�าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ให้ชัดเจน และ

พัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อพัฒนาและ

ขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลในหน่วยงาน อีกทั้งสร้างความเข้าใจในการ

สื่อสารเก่ียวกับนโยบายและด�าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติได้อย่าง

สอดคล้องและต่อเนื่อง 

ด้านบริการภาครัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย 
• หน่วยงานระดับกรม 218 หน่วยงาน จาก 274 หน่วย มีการ 

ให้บริการรวมทั้งสิ้น 271 บริการ ในจ�านวนนี้ให้บริการรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ 223 บริการ ซึ่งการพัฒนาบริการของภาครัฐยัง 

ไม่สามารถให้บรกิารในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ได้เตม็รปูแบบ กล่าวคอื  

การให้บรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ส่วนมากยงัคงใช้แบบฟอร์มกระดาษและ 

ร้องขอส�าเนาเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน ดังนั้น จึงควรมีการ 

ก�าหนดนโยบายและการใช้กฎหมายเพือ่แก้ไขข้อจ�ากดัในการเปิดเผย 

ข้อมูลหรือยินยอมให้หน่วยงานอ่ืนใช้ข้อมูลร่วมกัน ให้เกิดการ 

บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ ควรมีการอบรม 

ให้ความรู ้แนวทางการพัฒนาการบริการดิจิทัลที่มีคุณภาพให้แก ่

หน่วยงาน โดยค�านึงถึงความต้องการการใช้บริการของประชาชน 

ก่อนการพฒันาบรกิาร (Citizen Centric Service) และค�านงึถงึรปูแบบ 

การเข้าถึงและใช้บริการที่ความสะดวกเป็นส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการส�ารวจภาคประชาชนในเขต กทม. ต่อการใช้บรกิารดจิทิลัของ 

ภาครัฐ พบว่า ประชาชนถึงร้อยละ 87 ต้องการให้ภาครัฐปรับเปลี่ยน 

การให้บริการเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณ คือ ม ี

จ�านวนบรกิารดจิทิลัทีม่ากขึน้ และด้านคณุภาพ คอื สามารถใช้บรกิาร 

ดิจิทัลโดยไม่ร้องขอส�าเนาเอกสาร
• หน่วยงานภาครัฐมีความสามารถในการใช ้ช ่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการให้บริการของ

หน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยหน่วยงาน

ภาครัฐระดับกรมที่มีบริการมีการใช้ Facebook 192 หน่วยงาน หรือ 

ร้อยละ 88 และใช้ YouTube 109 หน่วยงาน หรือร้อยละ 50  

ส่วนหน่วยงานระดับจังหวัดมีการใช้ Facebook 708 หน่วยงาน หรือ 

ร้อยละ 66 และใช้ LINE 534 หน่วยงาน หรือร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี 

ภาครัฐควรจัดท�าแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือยกระดับการ 

ให้บริการภาครัฐอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ระดับ
คว�มพร้อม 
รัฐบ�ลดิจิทัล

คะแนนรวม Policies / 
Practices

Digital 
Capabilities

Public 
Services

Smart Back 
Office

Secure and 
Efficient 

Infrastructure

ภ�พรวม 
หน่วยง�นภ�ครัฐ 
ระดับจังหวัด

36.2 38.4 38.7 32.9 41.7 32.7
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• หน่วยงานภาครัฐควรพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

บนเวบ็ไซต์ โดยมีเคร่ืองมอืทีอ่�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนหรอื 

ผู้ใช้บริการ เช่น เผยแพร่คู่มือการให้บริการ สื่อวิดีโอหรือเสียง ภาษา

ต่างประเทศ เป็นต้น

• หน่วยงานภาครัฐควรเปิดช่องทางการรับฟังความคดิเหน็ด้าน

นโยบายหรอืโครงการต่าง ๆ  จากทกุภาคส่วน พร้อมระบบการตดิตาม

สถานะ

• หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ร้อยละ 70 และหน่วยงานภาครัฐ

ระดบัจงัหวดั ร้อยละ 37 มกีารประเมนิความพงึพอใจในการใช้บรกิาร

อเิลก็ทรอนกิส์ และเกอืบทัง้หมดมกีารน�าผลการประเมนิฯ ไปวางแผน

ปรับปรุงการให้บริการ หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลจึงควรมีการ

ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต้องท�าการ 

ประเมินความพึงพอใจ และจัดท�าแผนปรับปรุงการให้บริการเพื่อ 

ยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยท�าการประเมินผ่าน 

ระบบออนไลน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวออกสู่สาธารณะ

ด้านระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการ 

ท�างานภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็น 

สิ่งจ�าเป็นในการผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แต่จาก 

การส�ารวจพบว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ให้ความส�าคัญในการ 

น�าแนวคิดเรื่อง ERP มาใช้ในหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานในระดับ

นโยบายอาจก�าหนดมาตรฐาน ERP ท่ีต้องมีในหน่วยงานภาครฐั หรอื

พัฒนาการให้บริการ ERP เป็นบริการกลางส�าหรับภาครัฐใช้ร่วมกัน 

และหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดควรเข้าถึงผ่านระบบ Single Sign-on 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัย
และประสิทธิภาพ

• หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ร้อยละ 92 และหน่วยงานระดับ

จังหวัด ร้อยละ 44 มีการส�ารองข้อมูลในภาวะฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม  

หน่วยงานยังคงต้องลงทุนด้านทรัพยากรและก�าลังคนในการดูแล  

ดังนั้น ภาครัฐควรบูรณาการการใช้ทรัพยากรดังกล่าว โดยผลักดันให้ 

ใช้บริการ G-Cloud และ Data Center ของหน่วยงานกลาง เพื่อให้ 

เกิดความคุ้มค่าของการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำามาใช้ 
• ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรู ้ความเข้าใจถึง

เทคโนโลยีอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Big Data และ 

IoT และส่งเสริมให้เกิดการน�ามาใช้อย่างแท้จริง

ดูรายละเอียดผลสำารวจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2037/
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
(Risk Management)

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดท�ากรอบแนวทาง 

การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามแนวทางการก�ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

การด�าเนินงานของส�านักงาน ทั้งนี้ EGA ได้ก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ตามคู่มือการบริหารและก�ากับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน ก�าหนดให้องค์การมหาชนควรด�าเนินการวิเคราะห์และประเมิน

ความเสี่ยงขององค์กร และเพื่อให้ครอบคลุมการด�าเนินงานขององค์กร EGA จึงจัดแบ่งประเภทความเสี่ยงเป็น 5 ด้าน โดยผลการบริหาร

จัดการความเสี่ยงองค์กรในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

8. ติดต�มและประเมินผล

1.  วิเคร�ะห์
 สภ�พแวดล้อม
 ภ�ยใน

2.  กำ�หนดวัตถุประสงค ์
 และเป้�หม�ย

3.  ระบุเหตุก�รณ์ 
 คว�มเสี่ยง

4. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

 5. ตอบสนองคว�มเสี่ยง

6. กิจกรรมก�รควบคุม

7.  จัดทำ�ส�รสนเทศ 
  และก�รสื่อส�ร

การบริหาร
ความเสี่ยง
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1. ด้านนโยบายและกลยุทธ์ 
ได้ค�านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านนโยบายและกลยุทธ์ พบว่า การด�าเนินงานตามแผน 

กลยุทธ์ในบางกลยุทธ์ที่ส�าคัญไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนส�านักงานตาม 

นโยบายภาครัฐทีเ่ปลีย่นแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานในกจิกรรมหลกัเดมิ ท�าให้ต้องมกีาร 

จัดสรรทรัพยากรใหม่ ส่งผลให้ภาพรวมของความส�าเร็จตามแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

EGA จึงมีแผนการประชุมหารือถ่ายทอดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างผู ้บริหารกับ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการในการด�าเนนิงาน เพือ่วเิคราะห์ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรค และรายงานความก้าวหน้า 

รวมทั้งยังมีการติดตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กบัส�านกังาน เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร ระบบงาน และเครือ่งมอืต่าง ๆ  ส�าหรบัรองรบั 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2. ด้านการปฏิบัติงาน 
ได้ค�านึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ความเสี่ยงท่ีท�าให้เกิดความเสียหาย 

อนัเนือ่งมาจากขาดการควบคมุการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล ขาดการควบคมุกระบวนการปฏบิตังิาน 

ภายใน ระบบงานหรือเหตุการณ์ภายนอก อันส่งผลต่อการด�าเนินงานของส�านักงาน เช่น การทุจริตจาก 

ภายนอก การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการภายนอกไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา เป็นต้น  

ซ่ึง EGA ได้มีการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

นอกจากน้ียังมีการจัดท�าระบบการควบคุมภายในของส�านักงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และในส่วนการส่งเสริมการท�างาน 

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในนั้น EGA มีการจัดท�า i-Connect เพื่อเป็น Core Value ในการ 

จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีในการท�างานร่วมกันในองค์กร 

3. ด้านการเงิน 
ความเสี่ยงทางการเงินในภาพรวม มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 

3.1) ความไม่สอดคล้องระหว่างงบประมาณกับแผนงาน 

EGA จึงมีการจัดเตรียมข้อมูลการของบประมาณในแต่ละปีล่วงหน้า เพื่อน�าส่งข้อมูลให้กับทาง

ส�านักงบประมาณตามระยะเวลาท่ีก�าหนด โดยข้อมลูดงักล่าวได้ผ่านการวเิคราะห์ถงึโครงการหรอืกจิกรรม

กับงบประมาณที่จะต้องใช้ พร้อมทั้งน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก่อนน�าส่ง 

3.2) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เพราะขาดการเร่งรัดโครงการให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนงาน ส�านักงานจึงจัดท�า

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ มกีารตดิตามและเร่งรดัผลการเบกิจ่ายเป็นประจ�าทุกเดอืน 

เพื่อให้การเบิกจ่ายและแผนงานที่ท�าบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด
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4. ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ EGA ในฐานะผู้ให้บริการที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น พระราชบัญญัติข้อมูล 

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นต้น  

ซึ่งให้ความส�าคัญในประเด็นความเสี่ยงการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ 

สัญญา ที่ท�าไว้กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญเนื่องจากเป็นระดับความเสี่ยงที่ถึงแม้จะ 

ไม่เกิดขึ้นบ่อย แต่หากเกิดขึ้นแล้วจะมีระดับความรุนแรงในเชิงความเสียหายต่อภาพลักษณ์หรือความ 

เสียหายด้านอื่น ๆ ส�านักงานจึงมีการส�ารวจและศึกษา ให้ความรู้ และมีการตั้งคณะท�างาน รวมถึง 

มีการเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ EGA ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ยังม ี

ผลบังคับใช้ผ่านการจัดประชุม อีเมล อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรับรู้ 

และปฏิบัติตาม

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ EGA ค�านึงถึงปัจจัยผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ ซึง่มผีลกระทบถงึระบบงานและการปฏบิตังิาน เช่น 

ความเสี่ยงจากมัลแวร์ ความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่เหมาะสม ความเสี่ยงจากการเข้าถึง

พื้นที่การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ทั้งนี้ EGA ได้มีการน�า 

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงปลอดภัย (Security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งาน

ของระบบงานและข้อมลู (Availability) รวมถงึการจดัท�าระบบบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิตามมาตรฐาน 

ISO 22301:2012 เพื่อการบริหารจัดการกับสถานการณ์หรือสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับการให้บริการของ 

EGA
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BR
A
N
Dกิจกรรมการส่งเสริม

และการประชาสัมพันธ์

NEWS

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขและ EGA เพิ่มคุณภาพการบริการ
ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 5 

มกราคม
2560

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  

สกลสตัยาทร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ และ EGA โดย ดร.ศกัดิ ์เสกขนุทด ผูอ้�านวยการ ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืเรือ่ง  

การด�าเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการบูรณาการด้านข้อมูล 

การแพทย์และสขุภาพ เมือ่วันที ่5 มกราคม 2560 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม อาคารรฐัประศาสนภกัดี  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
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รัฐบาลไทยประกาศแผนรัฐบาลดิจิทัล นายกรัฐมนตรี เชื่อ 5 ปี 
ไทยยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมผลักแผนสู่รูปธรรมทุกจุด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด

งานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย: Thailand Digital  

Government Vision 2017 - 2021” และเป็นประธานในพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส�าหรับ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill  

Development) ระหว่าง EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเจตจ�านงในการร่วมมือกัน 

พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี 

ท�าเนียบรัฐบาล

8 
มีนาคม
2560
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EGA และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “GovChannel  

Roadshow 2017: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการ 

ทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี  

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.พิเชฐ  

ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธเีปิด ร่วมด้วยผูว่้าราชการจงัหวดั ดร.ศกัดิ์  

เสกขุนทด ผู้อ�านวยการ และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อ�านวยการ  

พร้อมเปิดจุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government  

Smart Kiosk ที่สาขาบิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการ 

ให้บริการประชาชนแบบ Self-Service โดยใช้บัตรประชาชนเพียง 

ใบเดียว เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่  

แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยงาน GovChannel Roadshow 2017: Digital Local  

Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว 

ทนัใจ ในปี 2560 นี ้มกีารจดังานทัง้สิน้ 7 ครัง้ 7 จงัหวัดในทกุภมูภิาค 

ทั่วประเทศ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัด

นครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี และ 

จังหวัดอุบลราชธานี

24 
มีนาคม
2560

GovChannel Roadshow 2017: 
Digital Local Government 
ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ
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ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เป็น 

ประธานเปิด “การประชมุรบัฟังความคดิเหน็  

ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูล  

ภาครัฐ (Government Data Center  

Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐาน  

บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ” โดยมี ดร.ศักดิ์  

เสกขุนทด ผู้อ�านวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การด�าเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ  

ร่วมด้วยนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์  

รองผู้อ�านวยการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน  

2560 ณ ห ้องประชุมออดิทอ เรี ยม  

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซน็ทรา บาย 

เซ็นทาราศูนย ์ราชการและคอนเวนชัน 

เซน็เตอร์ แจ้งวัฒนะ  

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู ้ช ่วย

รฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิ

และสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด

และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “รัฐบาล 

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู ้บริหารระดับสูง 

(รอส.) รุ่นที่ 4” โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล 

ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการ กล่าวรายงานฯ ซึ่ง

หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูง 

อาทิ ท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการ 

จังหวัด อธิบดีฯ สามารถน�าความรู ้ที่ 

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ 

ในการก�าหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับ 

สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป ณ โรงแรม 

เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวลิด์ กรงุเทพฯ 

เมือ่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร 
หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (รอส.)” รุ่นที่ 4

26 
เมษายน
2560

5 
พฤษภาคม

2560

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการจัดท�าแผนแม่บท 

การอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิแบบครบวงจรระยะ 3 ปี (Doing Business Portal Master Plan 2018 - 2020) โดยความร่วมมอื 

ของ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือมุ่งหวังให้ 

ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบนโยบายและเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดท�าแผนแม่บทดังกล่าว รวมถึงสามารถน�าไปยกระดับ 

งานบริการภาครัฐด้านการลงทุนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนได้ 

ก่อนการประชมุคณะรัฐมนตรี ดร.ศกัดิ ์เสกขุนทด ผูอ้�านวยการ  

EGA เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  

ประชาสมัพนัธ์แอปพลเิคชนั “ภาษไีปไหน?” ระยะที ่2 หรอืระบบข้อมลู 

การใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่ง EGA ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น 

ส�านักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้

แอปพลเิคชนัดงักล่าวเป็นประโยชน์ในการให้บรกิารประชาชนตรวจสอบ 

ติดตามการใช้งบประมาณภาครัฐและสามารถแสดงความคิดเห็น 

ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา  

08.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีชวนโหลดแอปพลิเคชัน “ภาษี ไปไหน?” 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรัฐ

งานสัมมนาการจัดทำาแผนแม่บทการอำานวยความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ 3 ปี
(Doing Business Portal Master Plan 2018 - 2020)

7 
กันยายน
2560

12 
กันยายน
2560
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EGA ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการน�าบริการดิจิทัลภาครัฐ อาทิ  

ตู ้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)  

ศูนย์กลางให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว  

(Doing Business Portal) ให้บริการประชาชน ในงานแสดง 

ศักยภาพทางดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด Digital  

Transformation Thailand เมื่อวันที่ 21 - 24 กันยายน 2560  

ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

EGA ร่วมให้การสนบัสนนุโครงการพฒันานวตักรรมแอปพลเิคชนั 

“RDU รู้เรื่องยา” ซึ่งจัดท�าเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ซ่ึงเป็นแอปพลเิคชนัจากหน่วยงาน 

ภาครฐัทีน่�าร่องงานด้าน Health Tech ของเมอืงไทย โดยได้ออกแบบ 

และพฒันาสถาปัตยกรรมร่วมกบัหน่วยงานพันธมติรด้านสาธารณสขุ  

สามารถรองรับบริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ เมื่อวันท่ี  

24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Digital Thailand Big Bang 2017

EGA ร่วมให้การสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรม 
“RDU รู้เรื่องยา” 24 

กันยายน
2560

 21 - 24 
กันยายน
2560
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งบการเงิน

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2560 2559

สนิทรัพย์
สนิทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,131,619,333.97 436,279,196.60
เงินลงทุนระยะส้ัน 6 170,000,000.00 1,330,000,000.00
ลูกหนีร้ะยะส้ัน 7 11,107,856.75 17,120,489.77
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 8 7,301,523.11 5,820,974.89
รวมสนิทรัพยห์มนุเวียน 1,320,028,713.83 1,789,220,661.26

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวียน
อาคารและอปุกรณ์ 9 269,795,312.12 350,587,298.30
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 10 82,827,992.21 86,761,894.64
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน่ สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน่5,368,561.90 5,467,001.90
รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวียน 357,991,866.23 442,816,194.84

รวมสนิทรัพย์ 1,678,020,580.06 2,232,036,856.10
หน้ีสนิ

หน้ีสนิหมนุเวียน
เจ้าหนีร้ะยะส้ัน 11 456,385,720.67 592,019,749.80
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนด 12 -                     431,593.33
     ช าระภายในหนึง่ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13 46,237,100.48 40,793,242.71
เงินรับฝากอืน่ 14 67,090,853.84 109,509,532.62
หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ 15 26,896,419.68 22,363,222.25
รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 596,610,094.67 765,117,340.71

รวมหน้ีสนิ 596,610,094.67 765,117,340.71
1,081,410,485.39 1,466,919,515.39

สนิทรัพยส์ทุธิ/สว่นทนุ
ทุน 16 72,873,472.86 72,873,472.86
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,008,537,012.53 1,394,046,042.53

รวมสนิทรัพยส์ทุธิ/สว่นทนุ 1,081,410,485.39 1,466,919,515.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

                       (นายศักด์ิ  เสกขุนทด)                                                                                           (นางสาวเรขา ศรีสมบรูณ์)

- 1 -
ส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560

          ผู้อ านวยการส านกังานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์                              ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกลาง

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

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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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

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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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

 หมายเหตุ 2560 2559
หน่วย : บาท
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากรัฐบาล 

รายได้จากงบประมาณ 17 1,407,363,300.00 1,159,669,400.00
รวมรายไดจ้ากรัฐบาล 1,407,363,300.00 1,159,669,400.00

รายไดจ้ากแหลง่อ่ืน 
รายได้จากการใหบ้ริการ 18 112,795,243.69 91,357,722.81
รายได้ดอกเบีย้รับ 19 27,750,289.46 47,267,033.71
รายได้อืน่ รายได้อืน่ 1,327,822.95 1,993,024.39
รวมรายไดจ้ากแหลง่อ่ืน 141,873,356.10 140,617,780.91

รวมรายได้ 1,549,236,656.10 1,300,287,180.91
ค่าใชจ้า่ย

ต้นทุนการใหบ้ริการ 20 100,959,794.81 80,970,271.66
ค่าใช้จ่ายโครงการตามภารกจิ 21 1,341,047,883.98 1,447,807,941.46
ค่าใช้จ่ายบคุลากร 22 215,805,970.45 192,577,602.87
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 23 12,317,430.50 13,379,019.95
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 24 981,318.84 1,482,601.82
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 25 79,595,608.44 61,780,370.19
ค่าสาธารณูปโภค 26 10,298,515.40 10,573,754.82
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 27 170,249,577.02 145,485,582.35
ค่าใช้จ่ายอืน่ ค่าใช้จ่ายอืน่ 3,481,088.99 367,602.67

รวมค่าใชจ้า่ย 1,934,737,188.43 1,954,424,747.79
รายไดส้งู(ต่่า)กว่าค่าใชจ้า่ยก่อนตน้ทนุทางการเงิน (385,500,532.33) (654,137,566.88)

ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงิน 8,497.67 487,784.11
รายไดส้งู(ต่่า)กว่าค่าใชจ้า่ยสทุธิ (385,509,030.00) (654,625,350.99)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 0.00

- 2 -
ส่านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน
ส่าหรับปีสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2560

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

 หมายเหตุ 2560 2559
หน่วย : บาท
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุุทธิ/ส่วนทุน

ทนุ
รายไดส้งู(ต ่า)กว่า
ค่าใชจ้า่ยสะสม

รวมสนิทรัพยส์ทุธิ/ 
สว่นทนุ

ยอดคงเหลอื ณ วันที  1 ตลุาคม 2558 72,873,472.86         2,048,671,393.52     2,121,544,866.38     
รายได้ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด -                        (654,625,350.99) (654,625,350.99)

ยอดคงเหลอื ณ วันที  30 กันยายน 2559 72,873,472.86       1,394,046,042.53   1,466,919,515.39   

ยอดคงเหลอื ณ วันที  1 ตลุาคม 2559 72,873,472.86         1,394,046,042.53     1,466,919,515.39     
รายได้ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด -                        (385,509,030.00) (385,509,030.00)

ยอดคงเหลอื ณ วันที  30 กันยายน 2560 72,873,472.86       1,008,537,012.53   1,081,410,485.39   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ งของงบการเงินนี้

- 3 -
ส่านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี ยนแปลงสนิทรัพยส์ทุธิ/สว่นทนุ
ส่าหรับปสีิน้สดุวันที  30 กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

(654,625,350.99)

(385,509,030.00)

(654,625,350.99)

(385,509,030.00)
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1.  ความเป็นมา
ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยให้มีการโอนบรรดาอ�านาจ หน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และ 

งบประมาณของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  

เฉพาะในส่วนของส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และบรรดาภารกจิทีเ่กีย่วกบัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ด้านรฐับาลอิเลก็ทรอนกิส์ของส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารท่ีมอียูใ่นวันท่ีพระราชกฤษฎีกามผีลบงัคบัใช้ มาเป็นของ 

สรอ. โดยมภีารกจิหลกัคือ การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและบูรณาการการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน 

สรอ. จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ช้ัน 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เลขท่ี 108 ถนนรางน�้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

2. วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง 
2.1 พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

2.3 ให้ค�าปรกึษา บรกิารด้านวชิาการ และบรหิารจดัการโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัรฐับาล 

 อิเล็กทรอนิกส์

2.4 ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และจดัอบรมเพ่ือยกระดบัทกัษะความรูค้วามสามารถด้านรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 ที่เกี่ยวข้อง

3.  เกณฑ์การจัดทำางบการเงินและนโยบายการบัญชี 
3.1 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

  งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานและนโยบายการบญัชภีาครฐัท่ีกระทรวงการคลงัประกาศใช้ ซึง่รวมถงึหลกัการและนโยบาย 

 บัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตาม 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องการน�าเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

3.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

  งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายรวมถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม และเงนิลงทุน 

 ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันท่ีได้มา รวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีจะครบก�าหนดไม่เกิน 

 สามเดือนนับจากวันสิ้นปีบัญชี

3.4 อาคารและอุปกรณ์  

  อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า และจะรับรู้เป็น 

 สินทรัพย์ประเภทอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ต่อเมื่อมีราคาทุนต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

 กระทรวงการคลังก�าหนดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
(หน่วย : บาท ยกเว้นตามที่ ได้ระบุไว้)
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 รายการ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 20 

 อุปกรณ์ส�านักงาน 5 และ 10 

 อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 

 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2, 3 และ 5 

 อุปกรณ์งานบ้านงานครัว 5 

รายจ่ายที่เกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นซึ่งท�าให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

อย่างเป็นสาระส�าคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม และจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ก็ต่อเมื่อมีราคาทุนต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรในการใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปต่าง ๆ 

 การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ซึ่งไม่เกิน 3 ปี

3.6 การรับรู้รายได้

 - รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

 - รายได้จากการให้บริการรับรู้ตามเงื่อนไขของสัญญา

 - รายได้ดอกเบี้ยรับเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

3.7 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

 -  ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรับรู้ตามวันที่ส่งมอบงานในสัญญา  

 -  ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณรับรู้ตามวันที่ส่งมอบงานในสัญญาโดยให้สัมพันธ์กับการรับรู้รายได้

 -  ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรสื่อสารส�าหรับผู้ว่าจ้างรับรู้ตามช่วงระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา

 -  ต้นทนุการให้บริการทางอ้อม ซ่ึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบคุลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้สอยอ่ืน ๆ  เกดิจากการปันส่วนค่าใช้จ่าย 

  เพื่อให้ต้นทุนการให้บริการโดยรวมสะท้อนการด�าเนินงานจากสัญญาจ้าง

  โดยใช้เกณฑ์ในการปันส่วน ดังนี้

     ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ไม่รวมค่าจ้างที่ปรึกษา) ปันส่วนโดยใช้ชั่วโมงการท�างาน 

    ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ปันส่วนโดยใช้ชั่วโมงการท�างาน และการใช้พื้นที่ส�านักงาน

  
4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ 

ในการจัดท�างบการเงินนี้ ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมี

ผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ด้วยเหตนุีผ้ลท่ีเกดิขึน้จรงิจงึอาจแตกต่าง

ไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญคือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซ่ึงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30  

กันยายน พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งส�ารองเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการของ สรอ. อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร 

ของ สรอ. เชื่อว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับจ�านวนที่ประมาณการและบันทึกไว้
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย

2560 2559

เงินสดย่อย

เงินงบประม�ณ 35,000.00 35,000.00

เงินนอกงบประม�ณ 15,000.00  15,000.00  

รวม 50,000.00 50,000.00

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน

เงินงบประม�ณ 580,368,729.27 294,925,085.38

เงินนอกงบประม�ณ   551,200,604.70  141,304,111.22    

รวม 1,131,569,333.97 436,229,196.60

รวมเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,131,619,333.97 436,279,196.60

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 1,131,619,333.97 บาท ได้รวมเงินโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 67,090,853.84 บาท

6. เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย

2560       2559

เงินฝ�กประจำ� 4 - 12 เดือน (เงินงบประม�ณ) 170,000,000.00 960,000,000.00

เงินฝ�กประจำ� 4 - 12 เดือน (เงินนอกงบประม�ณ) -   .   370,000,000.00

รวม 170,000,000.00 1,330,000,000.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กับเงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เมื่อรวมกันแล้วมีเงินคงเหลือจ�านวน 

1,301,619,333.97 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวมีรายการหนี้สินหมุนเวียนที่รอการจ่ายช�าระจ�านวน 596,610,094.67 บาท มีรายการที่อยู่ระหว่าง

การส่งมอบและตรวจรบังานจ�านวน 164,425,406.72 บาท มรีายการท่ีอยู่ในกระบวนการพจิารณาผลการจดัซือ้จดัจ้างจ�านวน 34,774,646.00  

บาท และงบกลางค่าเช่าระบบ Cloud กรมประมงยกไปด�าเนินการในปีงบประมาณ 2561 5,392,300.00 บาท และรายการที่อยู่ระหว่าง 

ด�าเนนิการในปีงบประมาณ 2561 ตามแผนเงนินอกงบประมาณจ�านวน 271,945,609.19 บาท ซึง่เมือ่หักรายการดงักล่าวแล้วจะมเีงนิคงเหลอื 

จ�านวน 228,471,277.39 บาท 

7. ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย

2560       2559

ลูกหนี้ก�รค้� 10,376,676.75 16,723,699.35

ลูกหนี้อื่น 3,745.00 12,745.00

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง      727,435.00      384,045.42

รวม 11,107,856.75 17,120,489.77
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9. อาคารและอุปกรณ์  ประกอบด้วย

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2560 เท่ากับ 119,993,074.73 บาท

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2559 เท่ากับ 107,599,267.31 บาท

  

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

 2560 2559

วัสดุคงเหลือ 149,225.67 194,674.97

ภ�ษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนด 1,763,802.32 1,998,274.17

เงินประกันผลง�น 776,155.45 1,789,647.56

ดอกเบี้ยเงินฝ�กธน�ค�รค้�งรับ 4,612,339.67 1,838,378.19

รวม 7,301,523.11 5,820,974.89

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มลูค่าสทุธติามบัญชี 163,242,213.01 บาท รวมอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

1,560,259.97 บาท ประกอบด้วย

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน

2560 2559

ร�ค�ทุน 5,519,457.95 5,519,457.95

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม 3,959,197.98 2,121,057.99

มูลค่�ต�มบัญชี 1,560,259.97 3,398,399.96

รายการ ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

อุปกรณ์
สำานักงาน

อุปกรณ์โฆษณา
และเผยแพร่

อุปกรณ์ ไฟฟ้า
และวิทยุ

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
งานบ้านงาน

ครัว
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 2560 รวม 2559

ราคาทุน

ยอดยกม� ณ วันที่ 
1 ต.ค. 2559 49,268,533.54 19,861,816.44 563,451.10 30,801,513.93 479,558,098.70 453,998.42 63,935,372.50 644,442,784.63 384,071,681.17 

เพิ่มขึ้นในงวด 320,594.50 508,536.20 289,870.00 - 1,087,866.00 57,306.00 91,180,237.49 93,444,410.19 517,358,735.30 

รับโอนจ�กง�น
ระหว่�งก่อสร้�ง      6,139,230.44 2,165,826.80 - 10,319,630.30 60,885,237.70 41,355.00 (125,851,251.59) (46,299,971.35) (54,738,992.42)

จำ�หน่�ยสินทรัพย์ (7,362,503.46) (489,853.35) (2,400.00) (3,900.00) (3,350,414.79) - (4,319,231.80) (15,528,303.40) (202,248,639.42)

คงเหลือ ณ วันที่ 30 
ก.ย. 2560 48,365,855.02 22,046,326.09 850,921.10 41,117,244.23 538,180,787.61 552,659.42 24,945,126.60 676,058,920.07 644,442,784.63 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดยกม� ณ วันที่ 
1 ต.ค. 2559 6,956,919.13 7,896,228.50 411,229.00 7,305,800.49 271,051,755.41 233,553.80 - 293,855,486.33 194,869,460.66 

เพิ่มขึ้นในงวด 2,268,953.63 2,714,801.51 49,688.52 7,641,460.31 107,237,060.98 81,109.78 - 119,993,074.73 107,599,267.31 

จำ�หน่�ยสินทรัพย์ (3,738,651.97) (489,761.35) (2,399.00) (3,899.00) (3,350,241.79) - - (7,584,953.11) (8,613,241.64)

คงเหลือ ณ วันที่ 30 
ก.ย. 2560 5,487,220.79 10,121,268.66 458,518.52 14,943,361.80 374,938,574.60 314,663.58 - 406,263,607.95 293,855,486.33 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 30 ก.ย. 
2560 42,878,634.23 11,925,057.43 392,402.58 26,173,882.43 163,242,213.01 237,995.84 24,945,126.60  269,795,312.12 -   

ณ วันที่ 30 ก.ย. 
2559 42,311,614.41 11,965,587.94 152,222.10 23,495,713.44 208,506,343.29 220,444.62 63,935,372.50 - 350,587,298.30 
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10. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน  2560       2559

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 ตุล�คม      152,185,715.58      92,326,719.85

เพิ่มขึ้นในงวด 22,630.51  9,597,697.00

รับโอนจ�กง�นระหว่�งก่อสร้�ง 46,299,971.35 54,738,992.42

จำ�หน่�ยสินทรัพย์     (441,320.00)   (4,477,693.69)

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 198,066,997.44 152,185,715.58

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 ตุล�คม  65,423,820.94  32,015,187.59

เพิ่มขึ้นในงวด   50,256,502.29   37,886,315.04

จำ�หน่�ยสินทรัพย์   (441,318.00) (4,477,681.69)

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 115,239,005.23 65,423,820.94

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 82,827,992.21 86,761,894.64

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2560 เท่ากับ 50,256,502.29 บาท

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2559 เท่ากับ 37,886,315.04 บาท

11. เจ้าหนี้ระยะสั้น  ประกอบด้วย

2560 2559

เจ้�หนี้บุคคลภ�ยนอก 456,306,869.67 591,910,537.30

เจ้�หนี้พนักง�น 78,851.00 109,212.50

รวม 456,385,720.67 592,019,749.80
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12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2560 2559

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

- ภ�ยใน 1 ปี - 440,091.00

หัก ดอกเบี้ยจ่�ยต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน -    8,497.67

มูลค่�ปัจจุบันของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - 431,593.33

13. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย

2560 2559

ค่�ตอบแทนพิเศษค้�งจ่�ย 46,237,100.48 40,793,242.71

ค่าตอบแทนพเิศษค้างจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ประจ�าปี 2560 ค้างจ่ายทัง้จ�านวนที่ได้บนัทกึรบัรูต้ามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนพเิศษ  

ซึง่ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารส�านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิส์ เมือ่วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2560 จ�านวนเงินทั้งสิ้น 46,237,100.48 บาท  

โดยจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ จ�านวน 45,487,100.48 บาท และจ่ายจากเงินในงบประมาณ จ�านวน 750,000.00 บาท ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์ 

การจ่ายที่พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

14. เงินรับฝากอื่น

2560 2559

ยอดยกม� 109,509,532.62 -

บวก รับเพิ่ม 47,831,400.00 109,962,500.00

หัก เบิกจ่�ย 92,172,165.00 452,967.38

บวก ดอกเบี้ยรับ 1,922,086.22 -  

คงเหลือ 67,090,853.84 109,509,532.62

เงินรับฝากอื่นเป็นเงินที่ สรอ. ได้รับเงินจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันจากส�านักงานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เดมิ) เพือ่ใช้ด�าเนนิโครงการยกระดบัคณุภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล (Flagship Project) ได้รับเงินในปีงบประมาณ 2559 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 จ�านวน 109,962,500.00 บาท และได้รบัเงนิ 

ในปีงบประมาณ 2560 วนัที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จ�านวน  47,831,400.00 บาท

ดอกเบี้ยรับจ�านวน 1,922,086.22 บาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับของปี 2560 จ�านวน 1,404,559.07 บาท และเป็นดอกเบี้ยรับของ 

ปี 2559 จ�านวน 517,527.15 บาท
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15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

2560  2559

ร�ยได้ค่�บริก�รรับล่วงหน้� 3,545,566.59   

เงินประกันผลง�น 20,187,896.39 18,628,025.13

บัญชีพักภ�ษีข�ย   678,848.02   1,094,073.77

เจ้�หนี้กรมสรรพ�กร  2,484,108.68  2,641,123.35

รวม 26,896,419.68 22,363,222.25

16. ทุน
ทุนของ สรอ. เกิดจากการโอนบรรดาอ�านาจ หน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และงบประมาณของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เฉพาะในส่วนของส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาครัฐ (สบทร.) มาเป็นของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จ�านวนเงินและทรัพย์สิน 

อื่น ๆ ที่ สรอ. รับโอนมาตั้งขึ้นเป็นทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 72,873,472.86 บาท 

17. รายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย 

ร�ยได้จ�กงบประม�ณปีปัจจุบัน 2560 2559

ร�ยได้จ�กงบอุดหนุน    1,401,971,000.00   1,159,669,400.00

ร�ยได้จ�กงบกล�ง       5,392,300.00 -

รวมร�ยได้จ�กงบประม�ณปีปัจจุบัน-สุทธิ    1,407,363,300.00   1,159,669,400.00

รายได้จากงบกลาง จ�านวน 5,392,300.00 บาท ได้รับเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ส�าหรับโครงการพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud)  

ซึ่ง สรอ. ให้บรกิารกบักรมประมง และได้ด�าเนนิการแล้วในปี 2561 ภายใต้ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาความครอบคลมุและเพิม่ประสทิธภิาพ 

การเชือ่มโยง เพือ่การบรูณาการบรกิารภาครฐัรองรบัรฐับาลดจิทิลั (Sharing) (หมายเหตุ 29)

18. รายได้จากการให้บริการ  ประกอบด้วย
รายได้จากการให้บริการเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการที่นอกเหนือจากภารกิจหลักของ สรอ. โดย สรอ. จะท�าสัญญาการให้บริการ

และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

      2560        2559

ก�รให้บริก�รด้�นก�รสื่อส�รข้อมูลด้วยเครือข่�ยสื่อส�รคว�มเร็วสูง 
(Network Services)  33,692,743.96  33,621,371.07

ก�รให้บริก�รระบบง�นด้�นเทคโนโลยีแบบครบวงจร 
(ASP Services)   799,280.00    1,728,000.00

ก�รให้บริก�รระบบคว�มมั่นคงปลอดภัยข้อมูลภ�ครัฐ 
(Information Security Services)   2,925,300.00    3,254,508.12

ก�รให้บริก�รที่ปรึกษ�ก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�ประยุกต์ใช้ 
(System Integration Services)  34,629,720.06  27,919,867.95

ก�รให้บริก�รอื่น ๆ (Other Services)  40,748,199.67 24,833,975.67

รวม 112,795,243.69 91,357,722.81
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19. รายได้ดอกเบี้ยรับ 
 รายได้ดอกเบ้ียรับเกิดจากการฝากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบันการเงินในประเทศ จ�านวน 27,750,289.46 บาท  

แบ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับจากแหล่งเงินในงบประมาณ จ�านวน 18,204,282.65 บาท และรายได้ดอกเบี้ยรับจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ 

จ�านวน 9,546,006.81 บาท 

20. ต้นทุนการให้บริการ  ประกอบด้วย

2560 2559

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดซื้อทรัพย์สิน   2,946,397.95 1,219,645.05

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รโครงก�ร 37,517,393.45 35,377,968.29

ค่�พัฒน�ระบบ 4,889,709.16 4,666,962.63

ค่�เช่�วงจรสื่อส�ร 20,870,769.56 14,896,413.19

รวมต้นทุนท�งตรง 66,224,270.12 56,160,989.16

เงินเดือน         20,784,714.27 14,296,696.93

ค่�ตอบแทนพิเศษ 5,728,988.83 4,088,602.88

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง    265,724.91 208,673.56

ค่�ล่วงเวล�    74,949.82 108,574.52

ค่�จ้�ง 562,015.77 423,755.80

ค่�เบี้ยประกันสุขภ�พ      232,895.50 164,503.29

ค่�เบี้ยประกันชีวิต      20,357.47 16,175.59

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�นของรัฐ    1,288,429.84 878,249.93

ค่�รักษ�พย�บ�ล   488,714.32 299,046.11

เงินช่วยก�รศึกษ�บุตร      36,696.62 34,095.28

ค่�พ�หนะประจำ�ตำ�แหน่ง 127,751.88 89,252.55

ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กรอื่น 599,446.20 430,154.77

รวมค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร 30,210,685.43 21,037,781.21

ค่�วัสดุ 99,002.52 79,502.83

ค่�เช่�อสังห�ริมทรัพย์ - บุคคลภ�ยนอก 2,646,155.46 2,165,471.75

ค่�เช่�ที่จอดรถ 108,539.44 88,784.37

ค่�เช่�เครื่องถ่�ยเอกส�ร 52,566.54 64,069.03

ค่�เช่�อุปกรณ์สำ�นักง�น 71,974.10 55,793.20

ค่�เช่�โปรแกรมคอมพิวเตอร์   236,921.22   163,844.18

รวมค่�วัสดุและค่�ใช้สอย 3,215,159.28 2,617,465.36

ค่�ไฟฟ้� 1,240,587.71 1,102,341.52

ค่�น้ำ�ประป� 6,644.21 6,939.56

ค่�โทรศัพท์ 49,888.63 37,177.11

ค่�ไปรษณีย�กร 12,559.43 7,577.74

รวมค่�ส�ธ�รณูปโภค      1,309,679.98 1,154,035.93

รวมต้นทุนท�งอ้อม  34,735,524.69 24,809,282.50

รวมต้นทุนก�รให้บริก�ร 100,959,794.81 80,970,271.66
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21. ค่าใช้จ่ายโครงการ  ประกอบด้วย

2560 2559

ยุทธศ�สตร์ที่ 1 พัฒน�คว�มครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภ�พ
ก�รเชื่อมโยง เพื่อก�รบูรณ�ก�รบริก�รภ�ครัฐรองรับรัฐบ�ล
ดิจิทัล (Sharing)

1,321,099,133.22 1,397,442,874.95

ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภ�พ โดยเชื่อมโยง
บริก�รของภ�ครัฐ เพื่อก้�วไปสู่ Digital Economy 
(Connectivity)

9,733,219.66 30,493,317.43

ยุทธศ�สตร์ที่ 3 สร้�งก�รมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยง�น
ภ�ครัฐและผู้รับบริก�รมีคว�มพร้อมที่จะรองรับก�รเปลี่ยนแปลง
ในก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (Transformation)

10,215,531.10      19,871,749.08

รวม 1,341,047,883.98 1,447,807,941.46

           

ค่าใช้จ่ายตามยทุธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาความครอบคลมุและเพิม่ประสทิธภิาพการเชือ่มโยง เพือ่การบรูณาการบรกิารภาครฐัรองรบัรฐับาล 

ดิจิทัล (Sharing) จ�านวน 1,321,099,133.22 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงาน 

ภาครัฐ (GIN) จ�านวน 843,379,129.69 บาท โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud) จ�านวน 408,874,988.87 บาท โครงการความมั่นคง 

ปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (GCERT) จ�านวน 4,492,500.02 บาท และโครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาครัฐ  

(G-SaaS) จ�านวน 64,352,514.64 บาท

ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐ เพื่อก้าวไปสู่ Digital Economy  

(Connectivity) จ�านวน 9,733,219.66 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูล 

และบูรณาการระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ (e-Government Platform) จ�านวน 2,868,305.00 บาท โครงการศูนย์กลางบริการ 

ภาครฐัส�าหรบัประชาชน (G-Channel) จ�านวน 6,705,570.66 บาท โครงการพืน้ฐานข้อมลูภาครฐั (Government Information Infrastructure)  

จ�านวน 159,344.00 บาท 

ค่าใช้จ่ายตามยทุธศาสตร์ที ่3 สร้างการมส่ีวนร่วมและส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐัและผูร้บับรกิารมคีวามพร้อมท่ีจะรองรบัการเปลีย่นแปลง

ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) จ�านวน 10,215,531.10 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของโครงการยกระดับความสามารถและ

สร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) จ�านวน 639,780.00 บาท และโครงการจัดท�าแนวทาง  

มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) จ�านวน 7,611,380.10 บาท และโครงการพัฒนา 

ศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) จ�านวน 1,964,371.00 บาท
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22. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ประกอบด้วย

 2560       2559

เงินเดือน 146,911,425.45 128,345,825.43

ค่�ตอบแทนพิเศษ 40,493,889.16 36,704,639.83

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง 1,878,208.42 1,873,326.44

ค่�ล่วงเวล� 529,763.58 974,706.75

ค่�จ้�ง 3,972,464.41 3,804,185.55

ค่�จ้�งที่ปรึกษ� 2,269,483.87 3,715,000.00

ค่�เบี้ยประกันสุขภ�พ 1,646,162.15 1,476,796.39

ค่�เบี้ยประกันชีวิต 143,891.53 145,213.19

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�นของรัฐ    9,106,936.10   7,884,318.50

ค่�รักษ�พย�บ�ล    3,454,351.87   2,684,628.52

เงินช่วยก�รศึกษ�บุตร 259,380.63 306,083.72

ค่�พ�หนะประจำ�ตำ�แหน่ง 902,981.45 801,247.45

ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กรอื่น 4,237,031.83 3,861,631.10

รวม      215,805,970.45     192,577,602.87

ค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี 2560 จ�านวน 46,222,877.99 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40,493,889.16 บาท และต้นทุน 

การให้บริการ 5,728,988.83 บาท (หมายเหตุ 20) โดยจ่ายจากเงินนอกงบประมาณจ�านวน 45,487,100.48 บาท จ่ายจากเงินในงบประมาณ  

จ�านวน 750,000.00 บาท และเกิดจากรายการปรับลดค่าตอบแทนพิเศษปี 2559 บันทึกไว้สูงเกินไป จ�านวน 14,222.49 บาท

23. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ประกอบด้วย

2560 2559

ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รฝึกอบรมในประเทศ 7,090,633.25 8,563,509.98

ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รฝึกอบรมต่�งประเทศ 5,226,797.25 3,742,439.97

ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รฝึกอบรมบุคคลภ�ยนอก - 1,073,070.00

รวม       12,317,430.50 13,379,019.95
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24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ประกอบด้วย

2560 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
        ค่�เบี้ยเลี้ยงเดินท�ง 6,480.00 3,900.00
        ค่�ที่พัก 3,600.00 15,424.65
        ค่�ใช้จ่�ยอื่น 130,198.81 109,624.00

รวม 140,278.81 128,948.65
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
        ค่�เบี้ยเลี้ยงเดินท�ง 126,300.00 167,292.00
        ค่�ที่พัก 318,127.44 316,044.98
        ค่�ใช้จ่�ยอื่น 396,612.59 870,316.19

 รวม 841,040.03 1,353,653.17
รวมทั้งสิ้น 981,318.84 1,482,601.82

25. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย  ประกอบด้วย

2560 2559
ค่�วัสดุ 786,942.23 726,149.98
ค่�ซ่อมแซมและค่�บำ�รุงรักษ� 5,619,284.39 3,865,401.33
ค่�จ้�งเหม�บริก�ร 25,723,834.51 18,053,303.63
ค่�ธรรมเนียมท�งกฎหม�ย 6,500.00 8,500.00
ค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร 12,376.00 14,097.00
ค่�ครุภัณฑ์มูลค่�ต่ำ�กว่�เกณฑ์ 891,774.44 1,889,961.54
ค่�ใช้จ่�ยในก�รประชุม 4,079,132.38 3,820,767.40
ค่�รับรองและพิธีก�ร 106,369.56 69,997.39
ค่�เช่�อสังห�ริมทรัพย์ 20,807,734.02 19,778,632.13
ค่�เช่�ที่จอดรถ 853,487.16 810,924.13
ค่�เช่�เครื่องถ่�ยเอกส�ร 413,350.84 585,183.25
ค่�เช่�อุปกรณ์สำ�นักง�น  565,959.90 509,594.80
ค่�เช่�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,863,002.28 1,496,493.22
ค่�ตรวจสอบบัญชี - สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน 400,000.00 400,000.00
ค่�ประช�สัมพันธ์ 17,202,532.24 9,499,424.44
ค่�ใช้สอยอื่น ๆ 263,328.49 251,939.95

รวม 79,595,608.44 61,780,370.19

26. ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

2560       2559
ค่�ไฟฟ้� 9,755,216.41 10,068,386.90
ค่�น้ำ�ประป� 52,246.01 63,383.42
ค่�โทรศัพท์ 392,293.40 339,562.24
ค่�ไปรษณีย�กร 98,759.57 102,422.26

รวม 10,298,515.40 10,573,754.82
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27. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  ประกอบด้วย

      2560       2559

ค่�เสื่อมร�ค� - ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่� 2,268,953.63 2,157,861.36

  - อุปกรณ์สำ�นักง�น 2,714,801.51 2,337,607.63

  - อุปกรณ์โฆษณ�และเผยแพร่ 49,688.52 40,699.99

  - อุปกรณ์ไฟฟ้�และวิทยุ 7,641,460.31 6,027,349.36

  - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  107,237,060.98  96,956,176.71

 - อุปกรณ์ง�นบ้�นง�นครัว 81,109.78 79,572.26

รวมค่�เสื่อมร�ค� 119,993,074.73 107,599,267.31

ค่�ตัดจำ�หน่�ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 50,256,502.29 37,886,315.04

รวม 170,249,577.02 145,485,582.35

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้รวมค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามสัญญาเช่าการเงิน พ.ศ. 2560 จ�านวน  

1,838,139.99 บาท และ พ.ศ. 2559 จ�านวน 1,812,650.70 บาท

28.  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
สรอ. ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น 

รายเดือนในอัตราร้อยละ 4 - 12 ของเงินเดือน ตามอายุงานของพนักงาน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมูลค่ากองทุนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 94,321,424.12 บาท มีรายละเอียด 

การเคลื่อนไหวใน พ.ศ. 2560 ดังนี้

2560 2559

เงินสะสม 42,207,847.58 33,249,944.57

ผลประโยชน์เงินสะสม 9,991,979.93 8,251,788.68

เงินสมทบ 38,274,568.30 31,858,478.29

ผลประโยชน์เงินสมทบ      3,847,028.31      3,239,272.21

มูลค่�กองทุนเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น  94,321,424.12  76,599,483.75

จำ�นวนพนักง�นประจำ� 278 คน   249 คน

จำ�นวนลูกจ้�ง 24 คน 21 คน

จำ�นวนพนักง�นทั้งสิ้น 302 คน 270 คน

จำ�นวนพนักง�นเข้�ร่วมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 241 คน 20 คน

29.  คดีฟ้องร้องที่ค้างอยู่ศาลปกครอง
เมือ่วนัที ่24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส�านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) โดยพนกังานอัยการได้ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 

เพื่อขอให้บริษัทซิสเทกซ์ อินโฟโปร จ�ากัด ช�าระค่าปรับและค่าเสียหาย ตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สถาบัน 

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเงินจ�านวน 1,660,520.52 บาท ขณะนี ้

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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30. เรื่องอื่น ๆ
ส�าหรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ท่ีใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ปี 2555 - 2560 มีสถานะดังตารางต่อไปนี้
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แผน/ผลการใช้จ่ายเงินสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2560 ของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2561 

สรอ. มีแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีจ�านวน 1,763,094,253.02 บาท แต่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินประจ�าปี 

2561 จ�านวน 1,437,704,200.00 บาท ส่วนที่เหลืออีกจ�านวน 325,390,053.02 บาท ได้น�าเงินจากงบกลางมาสนับสนุนเพิ่มเติมจ�านวน 

5,392,300.00 บาท (หมายเหตุ 17) เงินนอกงบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติมจ�านวน 242,101,090.31 บาท และเงินเหลือจ่ายจาก

ปีงบประมาณ 2560 และก่อนปีงบประมาณ 2560 มาใช้สนับสนุนเพิ่มเติมจ�านวน 77,896,662.71 บาท

31. เหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน
ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอให้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ใน 

บางมาตรา และเปลี่ยนชื่อเป็นส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แก่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 10 ตุลาคม  

พ.ศ. 2560 เพื่อให้ สรอ. สามารถเป็นกลไกผลักดันการน�านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติให้บรรลุผลน้ัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ 

หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่) พ.ศ. ... ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และ 

ให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

(ฉบับที่) พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แล้วด�าเนินการต่อไปได้ โดยในวันที่  

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยจัดท�าเป็น 

ปรับปรุงทั้งฉบับโดยยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 แล้วตราขึ้นใหม่เป็น  

“ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ...” ต่อมาส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น�าร่าง 

พระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ตราพระราชกฤษฎีกานี้ว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561” และมีผลบังคับใช้เป็น 

กฎหมายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ต่อไป
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คณะกรรมการ
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการทำางาน
• อัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการสูงสุด 
• ผู้ตรวจอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด
• อธิบดีอัยการ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย
• อธิบดีอัยการ ส�านักงานคณะกรรมการอัยการ

ประสบการณ์อื่น ๆ
• กรรมการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 แห่งชาติ 
• กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
• กรรมการกฤษฎีกา 
• ศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• อาจารยพ์เิศษ คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
• อาจารย์พเิศษ คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
• อาจารย์พิเศษ 
 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การศึกษา
• ปริญญาโท 
 Master of Law, Harvard University
• เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม) 
 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายเข็มชัย ชุติวงศ์
Mr. Khemchai Chutiwongse

Executive Board Member
อายุ 63 ปี

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• ประธานกรรมการ

ประวัติการทำางาน
• อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
• คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
• ประธานกรรมการส�านักงานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิ
 กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
• ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.
 ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
 สยามบรมราชกุมารี
• กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
• กรรมการสถาบนัคนีนัแหง่เอเชยี (Board of Governors,  
 Kenan Institute of Asia)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
• ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ 
 The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ 
 The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ 
 The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลยี 

นายวรากรณ์  สามโกเศศ
Mr. Varakorn Samakoses 

Chairman of Executive Board
อายุ 70 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการทำางาน
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปตท. เทคโนโลยีสารสนเทศ; 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา; Sustainability 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท PTT ICT Solutions จ�ากัด
• Chairman Technology Innovation Management Group 
 (TIMG, TMA)
• President: ASEAN CIO Association

ประสบการณ์อ่ืน ๆ
• ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 สมาคมสโมสรนักลงทุน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด
• กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 (องค์การมหาชน)
• กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
• กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• อนุกรรมการ (อ.ก.พ.) วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
 การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลข้าราชการ  
 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• อนุกรรมการ (อ.ก.พ.) วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและ
 พัฒนาคุณภาพก�าลังคนภาครัฐ ส�านักงานคณะกรรมการ
 ข้าราชการพลเรือน
• นายกสมาคม CIO16
• นายกสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย
• ประธานชมรมไอซีทีรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

การศึกษา
• Certificate: Sasin & Kellogg School of Management, USA
• Certificate: GE Management School, USA 
• Certificate: Banff School of Advanced Management, 
 Canada
• Certificate: Confederation of British Industry: 
 Gas Turbine Compressor, Instrumentation, 
 Process Control & Automation, UK
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
 Cebu Institute Teachnology
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟา้ Cebu Institute Teachnology

นายไชยเจริญ อติแพทย์ 
Mr. Chaicharearn Atibaedya

Executive Board Member
อายุ 65 ปี

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ด้านบริหารจัดการและการสาธารณสุข

ประวัติการทำางาน
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• อธิบดีกรมอนามัย 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ
• กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

การศึกษา
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 (วปอ. รุ่นที่ 41)
• ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ Tulane University, USA 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
Mr. Narongsakdi Aungkasuvapala

Executive Board Member
อายุ 68 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

ประวัติการทำางาน
• ผู้อ�านวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
 ในราชการ (สปร.)
• เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์อ่ืน ๆ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
• กรรมการกฤษฎีกา
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา
 ระบบราชการ

การศึกษา
• Certificate in Organization Method & Job Evaluation, 
 Royal Institute of Public  Administration ประเทศอังกฤษ
• MPA, North Carolina State University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปรีชา วัชราภัย
Mr. Preecha Vajrabhaya

Executive Board Member
อายุ 68 ปี

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการทำางาน
• ผู้อ�านวยการสูง 
 ผู้อ�านวยการส�านกับริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 ระบบข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลกรมการปกครอง
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยี
 การทะเบียน กรมการปกครอง
 
การศึกษา 
• ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
 สารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
 ลาดกระบัง
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 และมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ
Mr. Vichian Chidchanognarth

Executive Board Member
อายุ 59 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการโดยต�าแหน่ง

ประวัติการทำางาน
• ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื่อสาร 

การศึกษา
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
• ปริญญาโท สถิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล 
Ms. Wilailuck Chulewatanakul

Executive Board Member
อายุ 58 ปี

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการโดยต�าแหน่ง

ประวัติการทำางาน
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• ที่ปรึกษาประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 
• เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
• รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
• ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลัย 
 
การศึกษา 
• Ph.D. สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจการวิเคราะห์นโยบาย 
 และการเมืองเปรียบเทียบ 
 Northern Illinois University, USA
• M.A.P.A. สาขาบริหารการพัฒนา Northern Illinois 
 University, USA Pi Alpha Alpha 
 (National Honor Society for Public Affairs and 
 Administration)
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 
Mr. Thosaporn Sirisumphand

Executive Board Member
อายุ 57 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการโดยต�าแหน่ง
• รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
 ในคณะกรรมการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการทำางาน
• รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
• ผู้อ�านวยการส�านกักฎหมายและระเบยีบ ส�านกังบประมาณ
• ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ส�านักงบประมาณ
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)      

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
Mr. Punlop Saksoponkun

Executive Board Member
อายุ 59 ปี

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการโดยต�าแหน่ง

ประวัติการทำางาน
• ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีแห่งชาติ  
• โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 
• รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• ผู้อ�านวยการโครงการระบบคุณภาพส�าหรับ
 อุตสาหกรรมยานยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  
 แห่งชาติ (พ.ศ. 2540 - 2543)
• นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
 
การศึกษา 
• Advanced Management Program (AMP174), 
 Harvard Business School
• ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต 
 มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 
 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
Mr. Narong Sirilertworakul 

Executive Board Member
อายุ 51 ปี
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการและเลขานุการ

ประวัติการทำางาน
• ผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
• ผู้อ�านวยการส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• รองผู้อ�านวยการส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหง่ชาตาิตส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
 เทคโนโลยีแห่งชาติ      

ประสบการณ์อื่น ๆ
• กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
• กรรมการอ�านวยการโครงการ National e-Science 
 Infrastructure Consortium
• ตัวแทนประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ
 - Thailand’s Representative in NAM (Non Alliance 
  Movement)’s ICT Meeting; APT (Asia Pacific Telecommunication) Meeting; APAN 
  (Asia Pacific Advanced Network) Meeting
 - Network Expert for APEC TEL

การศึกษา
• ปริญญาเอก Electronics Systems Engineering, Essex University, UK 
• ปริญญาโท Computer Studies, Essex University, UK 
• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายศักดิ์ เสกขุนทด
Mr. Sak Segkhoonthod

Executive Board Member 
and Secretary

อายุ 51 ปี
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OPENAND
CONNECTED

New Chapter of EGA

Transform Government 
to the Digital Age

Move to “DGA”
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รายงานประจ�าปี 2560

(Annual Report 2017)

เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ : 978-616-8001-13-4

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

เลขที่ 108 ถนนรางน�้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2612-6000

โทรสาร 0-2612-6011, 0-2612-6012

E-mail: contact@ega.or.th

Website: http://www.ega.or.th
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รายงานประจําป� 2560
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