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การดำาเนินงานนี้ 
เป็นภารกิจสำาคัญที่รัฐบาล 
ไว้วางใจและมอบหมายให้  
DGA เป็นหัวเรือใหญ่ 

ในการผลักดันให้หน่วยงาน 
ภาครัฐเปลี่ยนผ่านไปสู่ 
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

อย่างสมบูรณ์ขึ้น
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สารจากประธานกรรมการ

นายไชยเจริญ อติแพทย์
ประธ�นกรรมก�ร

ก้าวแรก ก้าวใหม่ และถือเป็นก้าวส�าคัญของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม DGA ในปีงบประมาณ 

2561 ถือเป็นปีที่ท้าทายของ DGA อย่างมาก และถือเป็นการเริ่มต้นบทบาทใหม่ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิม อย่างที่ทราบกันดีว่า 

DGA หรือชื่อเดิมว่า EGA (ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) มีภารกิจใหม่ท่ีมีหน้าท่ีต้องผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้น โดยลดขั้นตอนกระบวนการต่างๆ น�าเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อน พร้อมทั้ง

พฒันาการบรกิารภาครฐัให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพือ่ช่วยลดเวลา ได้ข้อมูลถกูต้อง ตรงเวลา ทนัสมยั โปร่งใส ปลอดภยั 

ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น การด�าเนินงานนี้เป็นภารกิจส�าคัญที่รัฐบาลไว้วางใจและมอบหมายให้ 

DGA เป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ขึ้น โดยมีพระราชบัญญัติ  

รัฐบาลดิจิทัล และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเข้ามารองรับการท�างานของหน่วยงานภาครัฐให้ก้าวไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  

ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

จุดเริ่มต้นครั้งส�าคัญนี้ DGA ต้องอาศัยขุมก�าลังที่มีศักยภาพท้ังในส่วนของบุคลากร และการขับเคลื่อนผลักดันการปรับเปลี่ยนแปลง 

อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงแนวทางการด�าเนินงานใหม่ๆ การน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้ DGA ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมกันท�าให้รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเรา  

บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง และสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดในการด�าเนินงาน DGA จะมุ่งไปที่ผลลัพธ ์

ของประเทศ หรือ Nation First นั่นคือต้องตอบค�าถามได้ว่า หน่วยงานภาครัฐได้อะไร ประชาชนได้อะไร และประเทศชาติได้อะไร  

ทั้งหมดนี้คือการมุ่งผลลัพธ์ไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
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ในปีนี้ เราได้ทำาสิ่งที่คนไทย 
เรียกว่าความฝันให้เกิดขึ้นจริง 

นั่นคือการติดต่อราชการ 
ด้วยบัตรประชาชน 

เพียงใบเดียว และไม่จำาเป็น 
ต้องถ่ายสำาเนา 

เอกสารราชการอีกต่อไป
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สารจากผู้อำานวยการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีแห่งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงคร้ังส�าคัญของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

หรอื EGA โดยมกีารตราพระราชกฤษฎกีาจดัต้ังส�านักงานพฒันารฐับาลดจิิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ซึง่ได้เปลีย่นชือ่ของส�านกังานเป็น 

“ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” และได้ปรับเปลี่ยนภารกิจของส�านักงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม

และผลักดันให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานและการให้บริการประชาชนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ได้อย่างแท้จริง 

และในปีนี้ เราได้ท�าสิ่งที่คนไทยเรียกว่าความฝันให้เกิดขึ้นจริง นั่นคือการติดต่อราชการด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และไม่จ�าเป็นต้อง

ถ่ายส�าเนาเอกสารราชการอกีต่อไป โดยเราได้ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ด�าเนนิโครงการ “ยกเลกิส�าเนาเอกสารราชการ 

(No Copy)” เพื่อลดภาระประชาชนเมื่อต้องมีการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้มีการเปิดตัว “คุณหลวง” 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ หัวใจบริการ ชวนประชาชนมาโหลดแอปพลิเคชัน “CITIZENinfo” ซึ่งหน่วยงานภาครัฐพร้อมใจกันปักหมุดพิกัด

สถานที่ราชการและน�าทางไปที่ตั้งหน่วยงานภาครัฐกว่า 80,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปติดต่อราชการที่ไหนก็หาไม่ยาก

อีกต่อไป

แม้ว่า DGA จะมีภารกจิเพิม่ขึน้ แต่เรายงัคงยดึม่ันในอดุมการณ์และวสิยัทศัน์ทีมุ่ง่เปลีย่นผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการบริหาร

ราชการแผ่นดนิและการให้บรกิารประชาชน ในปีงบประมาณทีผ่่านมาเรายังคงท�าหน้าทีใ่ห้บรกิารต่างๆ เกีย่วกบัรฐับาลดจิิทลัแก่หน่วยงานของรฐั 

ทั้งการปรับปรุงต่อยอดบริการเดิมและการพัฒนาบริการใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุม 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีดิจทิลัท่ีมคุีณภาพและมัน่คงปลอดภัย โดยเฉพาะการพัฒนาบริการดจิทัิลภาครฐัแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จดุเดียว 

(One Stop Service) เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน พร้อมจดัการอบรมเพ่ือยกระดับทักษะด้านดิจทัิลของเจ้าหน้าที่ 

ของรฐัทกุระดบั ตลอดจนการให้ค�าปรกึษาแก่หน่วยงานของรัฐในการบรหิารจดัการโครงการด้านเทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่การให้บรกิารทัง้หลายเหล่านี ้

ถือเป็นการวางรากฐานที่เข้มแข็งส�าหรับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในระยะต่อไป และอีกประเด็นหนึ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 

ในหนึ่งปีนับจากนี้คือการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลให้มีผลใช้บังคับเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

อย่างเป็นรูปธรรม

ผมตระหนักดีว่า ภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถและไม่อาจ 

ส�าเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ผมเชื่อม่ันว่า จากองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีเราได้สั่งสมมาตลอด รวมท้ังความร่วมมือที่เราได้รับ 

จากหน่วยงานของรฐัทกุแห่ง พวกเราทกุคนจะร่วมกนัผลกัดนัการเปลีย่นผ่านภาครฐัสูย่คุดจิทิลัเพือ่ประโยชน์ของคนไทยทกุคนได้ตามทีมุ่ง่หวังไว้

อย่างแน่นอน 

นายศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำ�นวยก�ร
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ประวัติความเป�นมา

เดินหน�าภารกิจใหม� 

ประวัติคณะกรรมการ

การเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการ

โครงสร�างองค�กร

ข�อมูลกรรมการตรวจสอบ
และคณะอนุกรรมการ

ที่ปร�กษาสำนักงานและผู�บร�หาร

มาตรฐานสากลกับความเช�่อมั่นในบร�การ

9
12
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26

ผลการดำเนินงาน

กรอบการกำกับดูแลข�อมูล 

รายงานผลสำรวจระดับความพร�อม
การพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล
ของประเทศไทย ประจำป� พ.ศ. 2561

รายงานสถานภาพการพัฒนา
รัฐบาลดิจ�ทัลของประเทศไทย ป� 2561

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy)
และโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ต�อการให�บร�การของหน�วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)

บันทึกความร�วมมือ

กิจกรรมประชาสัมพันธ�และสร�างการรับรู�ด�านรัฐบาลดิจ�ทัล
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สินทรัพย�สุทธ�/ส�วนทุน

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
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เปลี่ยนผ�านภาครัฐสู�ยุคดิจ�ทัล ป� 2562

ร�างพระราชบัญญัติ
การบร�หารงานและการให�บร�การภาครัฐ

ผ�านระบบดิจ�ทัล พ.ศ. ….

เกี่ยวกับองค�กร

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลหน�วยงาน

รายงานการเง�น

แบบประเมินองค�การมหาชน
และผู�อำนวยการองค�การมหาชน

ความคุ�มค�าในการดำเนินงาน
ด�านรัฐบาลดิจ�ทัล 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

การบร�หารความเสี่ยง

DGA ประกาศเจตนารมณ�ต�อต�าน
การทุจร�ตคอร�รัปชันในองค�กร (Zero Tolerance)
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ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

การบร�หารความเสี่ยง

DGA ประกาศเจตนารมณ�ต�อต�าน
การทุจร�ตคอร�รัปชันในองค�กร (Zero Tolerance)

27
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30
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องค�กร



จัดตั้ง
สำนักบร�การเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

(สบทร.)

พ.ศ. 2540

โดยรับโอนภารกิจจากสำนักงาน
พัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

(สวทช.) กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

รับโอนภารกิจจากสำนักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เฉพาะในส�วนของบรรดาภารกิจด�านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส� โดยมีจำนวนโครงการที่รับโอน
มาทั้งสิ้น 3 โครงการ ได�แก�

1) โครงการจดหมายอิเล็กทรอนิกส�กลาง
 เพ่ือการส่ือสารในภาครัฐ (MailGoThai)
2) โครงการขยายผลระบบสนับสนุน
 การแลกเปล่ียนข�อมูลระหว�างระบบสารบรรณ
 อิเล็กทรอนิกส�ของหน�วยงานภาครัฐ 
 โดยมาตรฐาน TH e-GIF
3) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต�กลางบร�การ
 อิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

จัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 
(องค�การมหาชน) หร�อ EGA

นอกจากน้ี ป� พ.ศ. 2555 ได�รับมอบโครงการ
พัฒนาเคร�อข�ายส่ือสารข�อมูลเช�อ่มโยงหน�วยงาน
ภาครัฐ (GIN) มาดำเนินการต�อจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด�วย

พ.ศ. 2554 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล
(องค�การมหาชน)

พ.ศ. 2561

สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) 9

ประวัติความเป็นมา

จดุก�าเนดิของส�านกังานพฒันารัฐบาลดิจทัิล (องค์การมหาชน) หรอื Digital Government Development Agency (DGA) เริม่ต้นในปี พ.ศ. 2540 

ในชื่อส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต่อมามีการประกาศ

ใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และคณะรัฐมนตรี 

มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ สบทร. 

ไปเป็นของส�านกังานรัฐบาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) หรอื Electronic Government Agency (EGA) ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงบทบาท

ครั้งส�าคัญครั้งแรกของ EGA ที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยกระดับการ

บรหิารงานของภาครฐัให้ก้าวสูค่วามทนัสมยัทีม่าพร้อมกบัความสะดวกและรวดเรว็ ควบคู่ไปกบัการให้บรกิารประชาชนด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์

ที่มีประสิทธิภาพ ม่ันคง ปลอดภัย และทั่วถึง อีกทั้งยังพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล 

ของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

หลงัจาก EGA ได้ด�าเนนิการตามภารกจิมาตลอด 7 ปี (พ.ศ. 2554 - 2561) รวมถงึงานตามนโยบายและข้อสัง่การของรฐับาลและนายกรฐัมนตรี 

รฐับาลได้มนีโยบายยกระดบัการพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ไปสูร่ฐับาลดจิทิลั ซึง่เป็นภารกจิทีท้่าทายและต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน 

ดังนั้น EGA จึงถูกปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจรวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดยอยู่

ภายใต้การก�ากบัดแูลของนายกรัฐมนตร ีตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพฒันารฐับาลดิจทัิล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ซึง่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา

องค�กร
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เราเปลี่ยนจาก “EGA” เป็น “DGA”

เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อน 
รัฐบาลดิจิทัล

1

2

3

6

7

8

9

4

5

พัฒนา บร�หารจัดการ และให�บร�การ 
โครงสร�างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ดิจ�ทัลและระบบการให�บร�การ
หร�อแอปพลิเคชันพื้นฐานในส�วนที่
เกี่ยวข�องกับรัฐบาลดิจ�ทัล

จัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ 
หลักเกณฑ� และว�ธ�การทางเทคโนโลยี 
ดิจ�ทัลและกระบวนการดำเนินงาน
เพื่อให�สามารถเช�่อมโยงข�อมูล 
และระบบการทำงานระหว�างกัน
ของหน�วยงานได�อย�างมีประสิิทธ�ภาพ
และมีความสอดคล�องกัน

ส�งเสร�มและสนับสนุนการบูรณาการ
และแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน
ของรัฐ การเป�ดเผยข�อมูลภาครัฐ
ผ�านเทคโนโลยีดิจ�ทัลและเป�นศูนย�กลาง
การแลกเปลี่ยนทะเบียนข�อมูลดิจ�ทัล
ภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการให�บร�การประชาชนและในการ
ดำเนินงานของหน�วยงานของรัฐ

ส�งเสร�มและสนับสนุนให�หน�วยงาน
ของรัฐให�บร�การดิจ�ทัลแก�ผู�เกี่ยวข�อง

ให�คำปร�กษาและสนับสนุนหน�วยงาน
ของรัฐในการบร�หารจัดการโครงการ
ด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัล รวมถึงส�งเสร�ม 
สนับสนุนให�บร�การว�ชาการ
และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะ
ความรู�ความสามารถของเจ�าหน�าที่
ของรัฐด�านรัฐบาลดิจ�ทัล

ศึกษา ว�จัย สร�างนวัตกรรม 
และส�งเสร�มและสนับสนุน
งานว�ชาการงานว�จัยและนวัตกรรม
ในการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล

สนับสนุนการดำเนินงานของหน�วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดทำ
กรอบการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการประจำป�ที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานด�านรัฐบาลดิจ�ทัล 
ตลอดจนสนับสนุนการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานและแผนระดับชาติ
ที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจ�ทัล 

ดำเนินการอื่น เพื่อพัฒนา
รัฐบาลดิจ�ทัล ตามที่กฎหมายกำหนด
หร�อคณะรัฐมนตร�มอบหมาย

พัฒนาบร�การดิจ�ทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จ�ดเดียวที่ประชาชนสามารถเข�าถึง 
บร�การได�อย�างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคง
ปลอดภัย

พัฒนา บร�หาร 
จัดการและให�บร�การ
โครงสร�างพื้นฐาน
สารสนเทศในส�วนที่
เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส�

ศึกษา ว�จัย พัฒนา 
เสนอแนะแนวทาง
มาตรการ
และมาตรฐาน
ด�านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส�

ให�คำปร�กษาบร�การ
ด�านว�ชาการและบร�หาร
จัดการโครงการ
ด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารในส�วนที่
เกี่ยวข�องกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส�

ส�งเสร�ม สนับสนุน 
และจัดอบรม 
เพื่อยกระดับทักษะ 
ความรู� ความสามารถ
ด�านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส� 
ตลอดจนเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสาร
ที่เกี่ยวข�อง

1 2

3 4
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พัฒนา บร�หารจัดการ และให�บร�การ 
โครงสร�างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ดิจ�ทัลและระบบการให�บร�การ
หร�อแอปพลิเคชันพื้นฐานในส�วนที่
เกี่ยวข�องกับรัฐบาลดิจ�ทัล

จัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ 
หลักเกณฑ� และว�ธ�การทางเทคโนโลยี 
ดิจ�ทัลและกระบวนการดำเนินงาน
เพื่อให�สามารถเช�่อมโยงข�อมูล 
และระบบการทำงานระหว�างกัน
ของหน�วยงานได�อย�างมีประสิิทธ�ภาพ
และมีความสอดคล�องกัน

ส�งเสร�มและสนับสนุนการบูรณาการ
และแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน
ของรัฐ การเป�ดเผยข�อมูลภาครัฐ
ผ�านเทคโนโลยีดิจ�ทัลและเป�นศูนย�กลาง
การแลกเปลี่ยนทะเบียนข�อมูลดิจ�ทัล
ภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการให�บร�การประชาชนและในการ
ดำเนินงานของหน�วยงานของรัฐ

ส�งเสร�มและสนับสนุนให�หน�วยงาน
ของรัฐให�บร�การดิจ�ทัลแก�ผู�เกี่ยวข�อง

ให�คำปร�กษาและสนับสนุนหน�วยงาน
ของรัฐในการบร�หารจัดการโครงการ
ด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัล รวมถึงส�งเสร�ม 
สนับสนุนให�บร�การว�ชาการ
และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะ
ความรู�ความสามารถของเจ�าหน�าที่
ของรัฐด�านรัฐบาลดิจ�ทัล

ศึกษา ว�จัย สร�างนวัตกรรม 
และส�งเสร�มและสนับสนุน
งานว�ชาการงานว�จัยและนวัตกรรม
ในการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล

สนับสนุนการดำเนินงานของหน�วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดทำ
กรอบการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการประจำป�ที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานด�านรัฐบาลดิจ�ทัล 
ตลอดจนสนับสนุนการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานและแผนระดับชาติ
ที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจ�ทัล 

ดำเนินการอื่น เพื่อพัฒนา
รัฐบาลดิจ�ทัล ตามที่กฎหมายกำหนด
หร�อคณะรัฐมนตร�มอบหมาย

พัฒนาบร�การดิจ�ทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จ�ดเดียวที่ประชาชนสามารถเข�าถึง 
บร�การได�อย�างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคง
ปลอดภัย

พัฒนา บร�หาร 
จัดการและให�บร�การ
โครงสร�างพื้นฐาน
สารสนเทศในส�วนที่
เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส�

ศึกษา ว�จัย พัฒนา 
เสนอแนะแนวทาง
มาตรการ
และมาตรฐาน
ด�านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส�

ให�คำปร�กษาบร�การ
ด�านว�ชาการและบร�หาร
จัดการโครงการ
ด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารในส�วนที่
เกี่ยวข�องกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส�

ส�งเสร�ม สนับสนุน 
และจัดอบรม 
เพื่อยกระดับทักษะ 
ความรู� ความสามารถ
ด�านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส� 
ตลอดจนเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสาร
ที่เกี่ยวข�อง

1 2

3 4



รายงานประจำาปี 256112

ขณะที่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร รัฐบาลดิจทิลัมเีป้าหมายชัดเจนในการยกระดบักระบวนการท�างานและการให้บรกิารประชาชนด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั

ที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงประโยชน์สุข ความต้องการ และความสะดวกสบายของประชาชนเป็นส�าคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบ

ดิจิทัลเพ่ือสร้างความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และน�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับ รวมท้ังการสร้างระบบ 

การบริหารจัดการข้อมูลทุกข้ันตอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูลภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได ้

อย่างรวดเรว็และมัน่คงปลอดภยั น�าไปสูก่ารตดัสนิใจเชงินโยบายเพือ่แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถกูต้อง 

แม่นย�า บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล โดย DGA ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ท�าหน้าท่ีให้บริการส่งเสริม 

และสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกา

จดัต้ังส�านกังานพฒันารัฐบาลดิจทิลั (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 การขับเคลือ่นการพัฒนาเพ่ือให้การพัฒนารัฐบาลดจิทัิลให้ประสบความส�าเร็จ

และเป็นไปตามเป้าหมายและหลักการข้างต้น DGA จึงได้ก�าหนดหลักการท�างานไว้ 4 แนวทาง ได้แก่ (1) Co-Sourcing (2) Citizen-Centric 

(3) Platforms และ (4) Agency Partner เพื่อตอบสนองแนวทางการด�าเนินงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้าง

สภาพแวดล้อมการด�าเนินงานดิจิทัลภาครัฐได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน ดังนี้

1. Co-Sourcing การท�างานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในทุกมิติ

2. Citizen-Centric การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลต้องค�านึงถึงประโยชน์สุข ความต้องการ และความสะดวกสบายของประชาชนเป็นส�าคัญ

3. Platforms การพัฒนาเคร่ืองมอือ�านวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรฐัในการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูดจิทัิล เพ่ือการบรหิารงาน 

 ภาครฐัและการให้บริการประชาชน

4. Agency Partner การก�าหนดบทบาทของ DGA เป็น “หุ้นส่วน” ของหน่วยงานของรฐัในการระดมศกัยภาพด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล ทรพัยากร  

 รวมท้ังบคุลากร มาร่วมกนัขับเคลือ่นรัฐบาลดิจทัิลในทกุมติิ

จากแนวทางการด�าเนินงานข้างต้น DGA จึงได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบการด�าเนินงานที่จะน�าไปสู่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่าน 

ในแต่ละด้านทีส่อดคล้องไปในทิศทางเดยีวกนั และสามารถเชืือ่มโยงไปถึงนโยบายหรอืแผนระดับชาตซิึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุในการพัฒนาประเทศ 

และสะท้อนภาพการเปลีย่นผ่านภาครัฐสูยุ่คดิจทิลัตามวิสยัทัศน์ของ DGA ได้อย่างเป็นรปูธรรม

เดินหน้าภารกิจใหม่...



สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) 13

วิสัยทัศน์

เปลี่ยนผ�านภาครัฐสู�ยุคดิจ�ทัล 
(Transform Government to The Digital Age)

ยุทธศาสตร์

02 04 06

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกล�ง  
(Government Data Exchange)

บริก�รส�ธ�รณะ 
แบบเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service)

ธรรม�ภิบ�ลข้อมูลและ
ศูนย์กล�งข้อมูลเปิดภ�ครัฐ 
(Data Governance and 
Open Government Data)

ระบบติดต่อสื่อส�รภ�ครัฐ 
(Government Unified 
Communication)

ศูนย์ข้อมูลภ�ครัฐ  
(Government Data Center)

โปรแกรมก�รเปลี่ยนผ่�น
บริก�รภ�ครัฐสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation 
Program)

โครงสร้�งพื้นฐ�น 
ดิจิทัลภ�ครัฐ
ที่มีคว�มมั่นคง
ปลอดภัย
(Government 
Secure Intranet) 

เป้าหมายสำาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 

1

การพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลในรูปแบบเปิด

การนำาข้อมูลดิจิทัลไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่
ในการดำาเนินงาน 

ดิจิทัลภาครัฐ

การปรับเปลี่ยน DGA 
ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

การสร้างความพร้อม
ให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 

2
ยุทธศาสตร์ที่ 

3
ยุทธศาสตร์ที่ 

4
ยุทธศาสตร์ที่ 

5

โครงก�รพัฒน�แพลตฟอร์ม
เพื่อสนับสนุนและอำ�นวย 
คว�มสะดวกในก�รให้บริก�ร
แก่ภ�คประช�ชนและภ�คธุรกิจ

โครงก�รพัฒน�แพลตฟอร์ม
เพื่อก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

โครงก�ร Government  
Data and Analytics Service 
Center

โครงก�ร Digital Government 
Infrastructure Ecosystem

โครงก�ร Digital Government 
Transformation

โครงก�รเพิ่มศักยภ�พ 
ด้�นดิจิทัลภ�ยใน DGA
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คณะกรรมการ 
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ประวัติคณะกรรมการ

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• ประธานกรรมการ

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

• 10 ตุลาคม 2560 - 17 มีนาคม 2561

ประวัติการศึกษา

• ปรญิญาเอก สาขา Digital Communications, 

 Imperial College of Science and Technology 

 มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

• ปริญญาโท สาขา Digital Communications, 

 Imperial College of Science and Technology 

 มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 Imperial College of Science and Technology 

 มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

ประวัติการทำางาน

• ทีป่รกึษาอาวโุส ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 แห่งชาติ

• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และรองประธาน 

 คณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

ประสบการณ์อื่นๆ

• กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

 แห่งชาติ

• ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

• กรรมการอ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 และโรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

• กรรมการอิสระ ในคณะกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์  

 จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร

• กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• กรรมการบริหาร ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

 ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

• กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 และประธานอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

• กรรมการ บรษัิท อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จ�ากดั (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
ประธานกรรมการ (อายุ 65 ปี) 
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นายไชยเจริญ อติแพทย์
ประธานกรรมการ (อายุ 65 ปี)

ประสบการณ์อื่นๆ 

• ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 สมาคมสโมสรนักลงทุน

• ท่ีปรึกษา คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

• กรรมการ ในคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรฐั

• กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

• กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก

• กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

• กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• อนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ

 การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลข้าราชการ 

 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา

 คุณภาพก�าลังคนภาครัฐ ส�านักงานคณะกรรมการ

 ข้าราชการพลเรือน

• นายกสมาคม CIO16

• นายกสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย

• ประธานชมรมไอซีทีรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• ประธานกรรมการ

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

• รักษาการประธานกรรมการ เมษายน - สิงหาคม 2561

 ด�ารงต�าแหน่ง 18 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา 

• Certificate: Sasin & Kellogg School of Management, USA

• Certificate: Innovation; MIT Sloan School of 

 Management, USA 

• Certificate: GE Management School, USA 

• Certificate: Banff School of Advance Management, 

 Canada 

• Certificate: Confederation of British Industry: 

 Gas Turbine Compressor, Instrumentation, 

 Process Control & Automation, UK 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 

ประวัติการทำางาน

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ; สถาบันวิจัยและพัฒนา; 

 SUSTAINABILITY 

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท PTT ICT SOLUTIONS จ�ากัด

• Chairman Technology Innovation Management Group 

 (TIMG, TMA)

• PRESIDENT: ASEAN CIO ASSOCIATION
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นายเข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อายุ 64 ปี)

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

• อัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการสูงสุด 

ประวัติการศึกษา

• ปรญิญาโท Master of Law, Harvard University

• เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม) 

 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำางาน

• รองอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการสูงสุด

• ผู้ตรวจการอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด

• อธิบดีอัยการ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

• อธิบดีอัยการ ส�านักงานคณะกรรมการอัยการ

ประสบการณ์อื่นๆ

• กรรมการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• กรรมการเนติบัณฑิตยสภา

• กรรมการกฤษฎีกา 

• ศาสตราจารย์พเิศษ คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• อาจารย์พิเศษ ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย

 แห่งเนติบัณฑิตยสภา

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อายุ 69 ปี)

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ด้านบริหารจัดการและการสาธารณสุข

ประวัติการศึกษา

• ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่นที ่41)

• ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ Tulane University, USA 

• ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน

• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข

• อธิบดีกรมอนามัย 

ประสบการณ์อื่นๆ

• กรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการหลักประกัน

 สุขภาพแห่งชาติ
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นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อายุ 59 ปี)

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

รองอธิบดี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน

• ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และระบบข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล กรมการปกครอง

• นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผูอ้�านวยการส่วนบรหิารและพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบยีน 

 กรมการปกครอง 

นายปรีชา วัชราภัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อายุ 69 ปี)

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

ประวัติการศึกษา 

• Certificate in Organization Method & Job Evaluation, 

 Royal Institute of Public Administration สหราชอาณาจกัร

• MPA, North Carolina State University สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน

• ผู้อ�านวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

 ในราชการ

• เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์อื่นๆ

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

• กรรมการกฤษฎีกา

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนา

 ระบบราชการ
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นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
กรรมการโดยต�าแหน่ง (อายุ 56 ปี)

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• กรรมการโดยต�าแหน่ง 

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

• ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติการศึกษา 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 

 Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 

 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

• ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่นที ่24)

ประวัติการทำางาน

• รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 (ผู้บริหารระดับสูง)

• ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

• รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 (ผู้บริหารระดับต้น) 

• ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9) 

• ผู้อ�านวยการ กองสารสนเทศการลงทุน 

• ผู้อ�านวยการ กองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 

 (อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค) 

• ผู้อ�านวยการ กองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 

 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก) 

• ผู้อ�านวยการ กองแผนงานและพัฒนา 
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• กรรมการโดยต�าแหน่ง

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

• 1 ตุลาคม 2560 - 28 มิถุนายน 2561

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาเอก สาขาวชิาการบรหิารรฐักจิการวเิคราะห์นโยบาย 

 และการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University, 

 สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขาบริหารการพัฒนา Pi Alpha Alpha 

 (National Honor Society for Public Affairs and 

 Administration) Northern Illinois University, 

 สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 

 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำางาน

• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

• ที่ปรึกษาประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2557 - 2559)

• เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (พ.ศ. 2556 - 2557)

• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (พ.ศ. 2546 - 2556)

• รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2543 - 2545)

• ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (พ.ศ. 2539 - 2543)

• หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536 - 2539)

ประสบการณ์อื่นๆ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ 

 (พ.ศ. 2547 - 2549)

• กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการนโยบายต�ารวจแห่งชาติ 

 (พ.ศ. 2556 - 2557)

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

 ของราชการ (พ.ศ. 2550 - 2556)

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 ในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2548 - 2552)

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2549 - 2551)

• กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด (พ.ศ. 2546 - 2549)

• กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

 (พ.ศ. 2549 - 2552)

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2555 - 2556)

• ประธานกรรมการอิสระติดตามและประเมินผล 

 สภาพัฒนาการเมือง (พ.ศ. 2556 - 2559)

• กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

 (พ.ศ. 2555 - 2556)

• กรรมการอิสระ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 

 (พ.ศ. 2556 - 2557)

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

 (พ.ศ. 2556 - 2557)

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการโดยต�าแหน่ง (อายุ 58 ปี)
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นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการโดยต�าแหน่ง (อายุ 49 ปี)

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• กรรมการโดยต�าแหน่ง

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

• 29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประวัติการศึกษา

• Master of Laws, The University of Sydney, Australia

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 รุ่นที่ 9 

 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงูส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ รุน่ที ่2 

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 

 ส�านักงบประมาณ

• หลักสูตรผู้บรหิารงานด้านกฎหมายภาครัฐ ระดับสงู รุน่ท่ี 1 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership 

 Challenges, National Graduate Institute for Policy 

 Study, Tokyo, Japan

• หลกัสตูรนกับรหิารระดับสงู: ผูน้�าทีม่วิีสยัทศัน์และคุณธรรม 

 รุ่นที่ 64 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น)

• หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร ส�าหรับผู้บริหารกระบวนการ

 ยตุธิรรม รุน่ที ่1 ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรม

 ทางอิเล็กทรอนิกส์

• Certificate in Public Sector Management

 and Organizational Change, The Australian National 

 University, Australia

• หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 1 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการทำางาน

• รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารนโยบาย

 ของนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

• ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 อีกหน้าที่หนึ่ง (พ.ศ. 2559)

• รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2558)

• กรรมการร่างกฎหมายประจ�า 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2551)

• ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายต่างประเทศ 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2550)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2547)

• เลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2547)

• ผู้อ�านวยการสถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2544)

• เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2544)

• เลขานุการประจ�าคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2541)

• เลขานุการประจ�าคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาค

 ประจ�าภาคเหนอื ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (พ.ศ. 2540)

• นิติกร กองกฎหมายต่างประเทศ 

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2533)
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นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
กรรมการโดยต�าแหน่ง (อายุ 60 ปี)

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• กรรมการโดยต�าแหน่ง

 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทน

 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

• รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

• ผูอ้�านวยการส�านกักฎหมายและระเบยีบ ส�านักงบประมาณ

• ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ส�านักงบประมาณ

• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
กรรมการโดยต�าแหน่ง (อายุ 52 ปี)

ตำาแหน่งในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• กรรมการโดยต�าแหน่ง

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา 

• Advanced Management Program (AMP174), 

 Harvard Business School

• ปรญิญาเอก วศิวกรรมการผลติ มหาวทิยาลยัเบอร์มิง่แฮม 

 สหราชอาณาจักร 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำางาน

• ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

• รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• ผู้อ�านวยการโครงการระบบคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรม

 ยานยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

• นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ประสบการณ์อื่นๆ

• คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board Member) 

 ขององค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก 

 (GYA: Global Young Academy)

• อนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

 ประเทศ

• กรรมการอ�านวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล

• กรรมการประจ�าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประธานคณะท�างานโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย ีไทย-จนี

 (Thailand-China Technology Transfer Center : TCTTC)

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมโครอินโนเวต จ�ากัด

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เลิร์นเทค จ�ากัด

• กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด 

 (มหาชน)
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นายศักดิ์ เสกขุนทด
กรรมการและเลขานุการ (อายุ 52 ปี)

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

• ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาเอก Electronics Systems Engineering, 

 Essex University สหราชอาณาจักร

• ปริญญาโท Computer Studies, Essex University 

 สหราชอาณาจักร

• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำางาน

• ผู้อ�านวยการ ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

• ผู้อ�านวยการ ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• รองผูอ้�านวยการ ส�านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศภาครฐั 

 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ภาครัฐ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 แห่งชาติ

• นกัวจัิย ห้องปฏบิตักิารวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีเครอืข่าย

 คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประสบการณ์อื่นๆ

• กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การตลาด

 เพื่อเกษตรกร

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

• อนุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรม

 ทางอิเล็กทรอนิกส์

• อนุกรรมการก�ากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม

 ทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

• 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
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ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการ
นางจารุพร ไวยนันท์ กรรมการ
นางเจริญศรี มิตรภานนท์ กรรมการ
นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการ
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการ
นางไอลดา สุขนาค กรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

คณะอนกุรรมการกฎหมาย

นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ประธานอนุกรรมการ
นายจิระ พรรณราย อนุกรรมการ
นางอรวรรณ ชยางกูร อนุกรรมการ
นางปิยธิดา เจิมหรรษา อนุกรรมการ
นายนพดล เภรีฤกษ์ อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ เลขานุการ 
ผู้จัดการส่วนกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนกุรรมการ
ด้านการบรหิารความเสีย่ง

นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานอนุกรรมการ
นายรอม หิรัญพฤกษ์ อนุกรรมการ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ อนุกรรมการ
พ.อ. เจียรนัย วงศ์สอาด อนุกรรมการ
นายสรายุทธ์ นาทะพันธ์ อนุกรรมการ
นายสุจินดา สุขุม อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เลขานุการ
ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนกุรรมการบริหารการลงทุน

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ประธานอนุกรรมการ
นางประดิษฐา จงวัฒนา อนุกรรมการ
นายวัลลภ มานะธัญญา อนุกรรมการ
นายสรายุทธ์ นาทะพันธ์ อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกลาง เลขานุการ
ผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนกุรรมการบริหารงานบคุคล

นายปรีชา วัชราภัย ประธานอนุกรรมการ
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อนุกรรมการ
นายมนูญ สรรค์คุณากร อนุกรรมการ
นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนกุรรมการประเมนิผลการปฏิบตังิาน
ของผูอ้ำานวยการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิลั

นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานอนุกรรมการ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ อนุกรรมการ
พ.อ. เจียรนัย วงศ์สอาด อนุกรรมการ
ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

คณะอนกุรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร

นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ. อนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. อนุกรรมการ
นายไชยเจริญ อติแพทย์ อนุกรรมการ
นายวรากรณ์ สามโกเศศ อนุกรรมการ
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการ อนุกรรมการ
รองผู้อ�านวยการ อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เลขานุการ
ผู้จัดการส่วนยุทธศาสตร์องค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
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ที่ปรึกษาสำานักงานและผู้บริหาร

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นายศักดิ์ เสกขุนทดนางไอรดา เหลืองวิไล นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์

นายวรากรณ์ สามโกเศศ
ที่ปรึกษาส�านักงาน

ผู้อ�านวยการ

นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

รองผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ

ที่ปรึกษาส�านักงาน
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นายสมหวัง สุนทรอุทัย
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกลาง

นายอาศิส อัญญะโพธิ์
ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาและจดัการแอปพลเิคชนั

นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ

นายชัชวาล ชิดชัยมงคล
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายอุสรา วิสารทานนท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ
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มาตรฐานสากลกับความเชื่อมั่นในบริการ
DGA ได้รับ 4 ใบรับรองม�ตรฐ�นส�กล และเป็นองค์ก�รมห�ชน 
แห่งแรกที่ได้รับม�ตรฐ�น ISO/IEC 22301:2012

ด้วยความใส่ใจในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ DGA จึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาบริการให้มีมาตรฐานและ 

อยู่ในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA ได้มีบริการดิจิทัลภาครัฐ 

จ�านวน 4 บริการ ได้แก่ บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud) เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ  

(Government Information Network: GIN) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) และ

บริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat) ส�าหรับมาตรฐานสากลที่บริการดิจิทัลภาครัฐของ DGA ได้รับ

ประกอบด้วย

• มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรอืระบบการบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

(Information Security Management Systems - ISMS) เพื่อใช้ควบคุมการจัดท�านโยบาย 

กระบวนการ การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน 

ความเสี่ยง การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคง

ปลอดภัยและสิ่งบกพร่องส�าหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai, และ G-Chat

• มาตรฐาน CSA STAR (Cloud Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry) 

เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของผู้ให้บริการและความมั่นใจในการใช้ระบบคลาวด์ ซ่ึงเป็นส่วนเสริม

เพ่ิมเติมจากมาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013 ซ่ึงบริการ G-Cloud ได้รับ 

การรับรองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

• มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 หรอืระบบการบรหิารจดัการบริการ (Service Management 

Systems - SMS) เพื่อการวางแผน ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพและการใช้ต้นทุนให้เกิดประสิทธิผล

ในด้านการให้บริการสารสนเทศส�าหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat
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สำาหรับบริการ G-Cloud ยังได้รับ 
ใบรับรองมาตรฐาน CSA STAR  

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดย CSA STAR  
มุ่งเน้นที่ความปลอดภัย 

ของการให้บริการคลาวด์เป็นหลัก  
เพิ่มเติมจากมาตรฐานความปลอดภัย  

ISO/IEC 27001:2013

• มาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012 หรือระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business  

Continuity Management Systems - BCMS) เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม 

รับมือต่อภัยคุกคามต่อองค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด�าเนินธุรกิจ 

DGA พร้อมท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการของหน่วยงานส�าหรับบริการ GIN, G-Cloud  

และ MailGoThai และยังเป็นองค์การมหาชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012 อีกด้วย 
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หน�วยงานภาครัฐไว�วางใจ
นำระบบงานสำคัญมาไว�บน G-Cloud

454 
หน�วยงาน

หร�อคิดเป�น 1,046 ระบบ

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

 
 

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

412 หน�วยงาน

 

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

เพื่อรองรับข�าราชการ
ทั่วประเทศในอนาคต

ป�จจ�บัน มีผู�ใช�งาน 47,694 คน 

 

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

395 หน�วยงาน 

หร�อ 195,639 คน

 

เป�นระบบที่หน�วยงานภาครัฐ
นำมาประยุกต�ใช�ในภารกิจ

ของหน�วยงานมากถึง

129 หน�วยงาน

ระบบ GIN Conference 

e-CMS Version 2.0 
on Cloud  

Government API

 

Government
Information

Infrastructure

หน�วยงานภาครัฐ
มีการเป�ดเผยชุดข�อมูล

ในลักษณะ High Value Datasets 
21 ชุดข�อมูล 

รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม

99ร�อยละ

หน�วยงาน/จ�ดติดตั้ง

ครอบคลุมจ�ดติดตั้งทั่วประเทศ

3,242

 

Single Sign-On  

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

ระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 38 ระบบ 
จาก 23 หน�วยงาน

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

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

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

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน
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ภารกิจของ DGA ที่ได้รับมอบหมายทั้งในลักษณะของข้อสั่งการ และการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ

ให้เกิดแนวทางการด�าเนินงานใหม่ๆ รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานโดยให้เป็นไปตาม  

ทิศทางของเทคโนโลยีระดับสากล ซ่ึงจุดมุ่งหมายการด�าเนินงานของ DGA ที่ส�าคัญ คือ มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่รวมถึงบริการ 

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

โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานดังนี้ 

1. การสนับสนุนการดำาเนินงานให้แก่ภาครัฐ (G2G) 
 DGA ได้พัฒนาและให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการท�างานร่วมกัน

ของหน่วยงานภาครัฐบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลท่ีส�าคัญข้ามหน่วยงานได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ การด�าเนินงานในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 

แล้วยังเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกัน ดังนี้

1.1	 การพฒันาเครือข่ายสือ่สารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครฐั	(Government	Information	

Network:	GIN) คือ การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐในลักษณะ

บูรณาการเป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมต่อในระดับกรมจนถึงระดับกระทรวง 

รวมถึงหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งระบบ

งานภายในและการบริการประชาชน เพือ่ให้เกดิการเชือ่มโยงและรองรบัปรมิาณข้อมลู
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หน�วยงานภาครัฐไว�วางใจ
นำระบบงานสำคัญมาไว�บน G-Cloud

454 
หน�วยงาน

หร�อคิดเป�น 1,046 ระบบ

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

 
 

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

412 หน�วยงาน

 

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

เพื่อรองรับข�าราชการ
ทั่วประเทศในอนาคต

ป�จจ�บัน มีผู�ใช�งาน 47,694 คน 

 

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

395 หน�วยงาน 

หร�อ 195,639 คน

 

เป�นระบบที่หน�วยงานภาครัฐ
นำมาประยุกต�ใช�ในภารกิจ

ของหน�วยงานมากถึง

129 หน�วยงาน

ระบบ GIN Conference 

e-CMS Version 2.0 
on Cloud  

Government API

 

Government
Information

Infrastructure

หน�วยงานภาครัฐ
มีการเป�ดเผยชุดข�อมูล

ในลักษณะ High Value Datasets 
21 ชุดข�อมูล 

รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม

99ร�อยละ

หน�วยงาน/จ�ดติดตั้ง

ครอบคลุมจ�ดติดตั้งทั่วประเทศ

3,242

 

Single Sign-On  

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

ระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 38 ระบบ 
จาก 23 หน�วยงาน

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

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

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

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน
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รายงานประจำาปี 256134

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

Software as a Service ประกอบด้วย MailGoThai, e-Saraban, GIN Conference, G-Chat โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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จาก 23 หน�วยงาน

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

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

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

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน

	 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Saraban) เป็นระบบท่ีสนับสนุนการรับส่งข้อมูล 

และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง  

พร้อมระบบปฏิบัติการต่อเน่ือง สามารถบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติ  

และช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการยกระดับ 

ให้ทนัสมยัและมปีระสทิธิภาพมากข้ึนเพือ่ความสะดวกและใช้งานง่าย ระบบ e-Saraban 

ให้บริการกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่มีระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ใช้ภายในหน่วยงาน 

ด�าเนนิการเชื่อมโยงงานสารบรรณระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ 

(Cross Platform Interconnection) ท�าให้สามารถแลกเปลีย่นข้อมลูกันได้อย่างรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพ ลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการตดิต่อสือ่สารระหว่างหน่วยงานได้ 

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

ให้มีความยดืหยุน่สอดคล้องกบัโครงสร้างของหน่วยงานมากขึน้ พร้อมทัง้เพิม่ Feature 

ให้ครอบคลมุความต้องการในการท�างาน ซึง่จะน�าไปสูก่ารผลกัดนัให้เกดิการใช้บริการ

ในวงกว้างและเกิดผลทั้งในเชิงนโยบายและเชิงต้นทุนของภาครัฐ ตามนโยบายลดการ

ใช้กระดาษ (Less Paper)

	 ระบบการติดต่อสือ่สารแบบออนไลน์ส�าหรับหน่วยงานภาครฐั	(G-Chat) เป็นระบบแชต

(Chat) ส�าหรับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการพัฒนาระบบ G-Chat เป็นไปตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐน�าระบบ G-Chat  

และ MailGoThai ไปใช้เป็นเคร่ืองมอืในการตดิต่อสือ่สารภายในและระหว่างหน่วยงาน 

เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐมีช่องทางในการสื่อสารท่ีปลอดภัยระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง เกิดความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

และลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบน�าข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริตจนเกิด 

ความเสียหาย 

	 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ	(MailGoThai) เป็นระบบ

ที่เน้นเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของข้อมูลราชการ โดยมี 

ระบบกลางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 

แม้จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ซึ่ง MailGoThai ให้สิทธิเฉพาะข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี 

หน่วยงานภาครัฐใช้งานเท่านั้น การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA  

ได้เพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน โดยน�าร่องฟังก์ชันส�าคัญ เช่น e-Mail 

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

MailGoThai Version 1-2 รวมเข้าเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือให้สะดวกและมีความ 

คล่องตัวในการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ



 

 

หน�วยงานภาครัฐไว�วางใจ
นำระบบงานสำคัญมาไว�บน G-Cloud

454 
หน�วยงาน

หร�อคิดเป�น 1,046 ระบบ

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

 
 

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

412 หน�วยงาน

 

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

เพื่อรองรับข�าราชการ
ทั่วประเทศในอนาคต

ป�จจ�บัน มีผู�ใช�งาน 47,694 คน 

 

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

395 หน�วยงาน 

หร�อ 195,639 คน

 

เป�นระบบที่หน�วยงานภาครัฐ
นำมาประยุกต�ใช�ในภารกิจ

ของหน�วยงานมากถึง

129 หน�วยงาน

ระบบ GIN Conference 

e-CMS Version 2.0 
on Cloud  

Government API

 

Government
Information

Infrastructure

หน�วยงานภาครัฐ
มีการเป�ดเผยชุดข�อมูล

ในลักษณะ High Value Datasets 
21 ชุดข�อมูล 

รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม

99ร�อยละ

หน�วยงาน/จ�ดติดตั้ง

ครอบคลุมจ�ดติดตั้งทั่วประเทศ

3,242

 

Single Sign-On  

สามารถเช�่อมโยงกันผ�านระบบ
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ
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สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) 35

	 ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ	(GIN	Conference) บริการผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บุคลากรของรัฐใช้ส�าหรับประชุมทางไกล การเรียน

การสอน การฝึกอบรมสมัมนาระหว่างหน่วยงานต้นสงักดัและหน่วยงานส่วนภมูภิาค 

หรอืใช้ส�าหรบัการประชมุส�าคญัต่างๆ เช่น การประชมุทางไกลของต�ารวจตระเวนชายแดน

เพื่อลดความสูญเสียในสามจังหวัดชายแดนใต้ การประชุมคดีความที่ยังไม่มีข้อยุติ

ของต�ารวจภธูร ระบบฝากขงัเพือ่อ�านวยความยตุธิรรมและเพิม่ความปลอดภยัในการ

พจิารณาคดีให้กบัศาล ต�ารวจ และกรมราชทณัฑ์ ระบบเย่ียมญาตท่ีิอ�านวยความสะดวก

ให้กับการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจ�า ทัณฑสถานห่างไกล หรือการประชุม 

กบัหน่วยงานภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การด�าเนนิงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 DGA ได้ปรับปรุงกระบวนการทางธรุกจิ และจดัสรรทรพัยากรในการบรกิาร

ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ในรูปแบบ Shared Resource รวมทั้งศึกษาและพัฒนา

เทคโนโลยีในการให้บริการในรูปแบบอื่นๆ เพื่อยกระดับบริการให้ดียิ่งขึ้น 

1.4	 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ	(Digital	Government	Platform) 

 ถือเป็นบริการส�าคัญ DGA ได้สร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานระดบั Strategic Partners 

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส�าคัญต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ 

น�าโครงสร้างพืน้ฐานด้านข้อมลูที่ได้พัฒนาขึน้ ไปใช้ให้เกดิประโยชน์กบัการด�าเนนิงาน 

ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐได้มกีารน�าโครงสร้างพืน้ฐานด้านข้อมลู (Digital Government 

Platform) ไปใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานกันแล้วจ�านวนถึง 620 หน่วยงาน 

ใน 3 รูปแบบ คือ (1) ระบบ Single Sign-On (2) ระบบ e-CMS Version 2.0 on Cloud 

และ (3) ระบบ Government API 

	 Single	Sign-On คือ ระบบการยนืยนัตัวบุคคล หรอืทีเ่รยีกว่าเป็นระบบการพสิจูน์ตวัตน 

(Authentication Service) ทีร่องรบัการให้ผูใ้ช้งานลงชือ่เข้าใช้งานระบบ (Login) ครัง้เดยีว 

แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ�้าอีก  

ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้บริการของภาครัฐบน www.egov.go.th ด้วยการ

พิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวผ่าน openid.egov.go.th 

	 e-CMS	Version	2.0	on	Cloud	 คือ โครงการที่ด�าเนินการสนับสนุนให้เกิดการ 

ขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน ท�าให้สามารถเชื่อมโยง

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

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

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

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน
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นำระบบงานสำคัญมาไว�บน G-Cloud
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และมีการนำเทคโนโลยี OpenStack Cloud 
มาใช�เพื่อเพิ่ม Capacity ในการให�บร�การ
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ระบบ G-Chat ให�เป�นเวอร�ชัน 2 
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รายงานประจำาปี 256136

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

ยกเลิกการขอเอกสารที่ทางราชการออกให้จากผู ้ยื่นค�าขอนั้น ปัจจุบัน DGA  

มีการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดังกล่าว โดยการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านข้อมูล (Government API) ขึ้น ได้แก่

 (1) API ส�าหรับเช่ือมโยงข้อมูลคนพกิารร่วมกบัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

 (2) API เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ร่วมกับกรมการปกครอง 

 (3) API เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

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

 ของกระทรวงสาธารณสุขกับเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 

 แห่งประเทศไทย (UHosNet)

1.5	 โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ	(Government	Information	Infrastructure) 

 DGA สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับประชาชน  

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีบังคับใช ้

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 ภายใต้หลักการส�าคัญที่เป็นรากฐานของการเปิดเผยข้อมลู

ภาครฐัของประเทศไทย คือ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น โดย DGA ได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและมีชุดข้อมูลส�าคัญในลักษณะ High Value  

Datasets (ชุดข้อมลูทีม่คุีณค่าสงู และเป็นประโยชน์ท้ังในมมุผูใ้ห้ข้อมลูและมมุของผูน้�า

ข้อมูลไปใช้) ที่เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ data.go.th 21 ชุดข้อมูล รวมถึงข้อมูลเปิด 

ภาครฐัอกี 1,187 ชดุข้อมลู เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ (Startup) 

น�าข้อมูลไปใช้ต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐต่อไป เพื่อยกระดับ 

การให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น 

1.6		สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ	(Thailand	Digital	Government	Academy:	

TDGA) 

 ภายใต้การก�ากับดูแลของ DGA มีภารกิจส�าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ

งานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานการจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือ

กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การด�าเนินงานในปี 2561 สถาบัน TDGA ได้พัฒนา

หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ดังนี้

 1. พัฒนาหลักสูตรระบบสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning)  

 จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร Project Management หลักสูตร Digital  

 Literacy และหลักสูตร Data Visualization 

 2. จัดการอบรม การสัมมนา และงานเสวนาทางวิชาการ จ�านวน 45 หลักสูตร 
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มาใช�เพื่อเพิ่ม Capacity ในการให�บร�การ
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ที่ไม�มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
เป�นของตัวเอง
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จาก 268 หน�วยงาน และได�ยกระดับ
ระบบ G-Chat ให�เป�นเวอร�ชัน 2 

เพื่อรองรับข�าราชการ
ทั่วประเทศในอนาคต

ป�จจ�บัน มีผู�ใช�งาน 47,694 คน 

 

หน�วยงานภาครัฐใช�บร�การ MailGoThai 
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รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม
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การพิสูจน�ตัวตน (Authentication 
Service) ที่ผู�ใช�งานลงช�่อเข�าใช�งาน
ระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว 

ระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ
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2. เพิ่มความร�วมมือกับหน�วยงาน
 สำคัญระดับนโยบายในลักษณะ 
 Partnership Model 

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง
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โดยการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
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ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

611หน�วยงาน

 

 

หน�วยงานภาครัฐไว�วางใจ
นำระบบงานสำคัญมาไว�บน G-Cloud

454 
หน�วยงาน

หร�อคิดเป�น 1,046 ระบบ

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

 
 

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

412 หน�วยงาน

 

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

เพื่อรองรับข�าราชการ
ทั่วประเทศในอนาคต

ป�จจ�บัน มีผู�ใช�งาน 47,694 คน 

 

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

395 หน�วยงาน 

หร�อ 195,639 คน

 

เป�นระบบที่หน�วยงานภาครัฐ
นำมาประยุกต�ใช�ในภารกิจ

ของหน�วยงานมากถึง

129 หน�วยงาน

ระบบ GIN Conference 

e-CMS Version 2.0 
on Cloud  

Government API

 

Government
Information

Infrastructure

หน�วยงานภาครัฐ
มีการเป�ดเผยชุดข�อมูล

ในลักษณะ High Value Datasets 
21 ชุดข�อมูล 

รวมชุดข�อมูลทั้งหมด
ที่สามารถใช�งานได�

บนเว็บไซต� data.go.th

1,187 ชุดข�อมูล 

DGA ให�บร�การหน�วยงาน
ภาครัฐระดับกรม

99ร�อยละ

หน�วยงาน/จ�ดติดตั้ง

ครอบคลุมจ�ดติดตั้งทั่วประเทศ

3,242

 

Single Sign-On  

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

ระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 38 ระบบ 
จาก 23 หน�วยงาน

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

ป�จจ�บันมีการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการเช�่อมโยง

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

จำนวน 4 API โดยดำเนินการไปแล�ว

73 หน�วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
ของหน�วยงานภาครัฐ

สามารถเช�่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�างกัน

ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ 
ผ�านระบบ e-CMS

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

ประสบความส�าเร็จอย่างสูง สถาบัน TDGA ได้รับความไว้วางใจ 

จากกลุ่มผู ้บริหาร ผู้อ�านวยการ นักวิชาการ และบุคลากรจาก 

หน่วยงานภาครัฐ มากถึง 7,637 คน ในการเข้าร่วมการอบรม 

ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของทางสถาบัน นอกจากผู้เข้ารับการอบรม 

จะได้รบัความรูแ้ละแนวปฏบัิติทีถ่กูต้องเหมาะสม ยงัได้ผลติแผนงาน

และโครงการที่สามารถน�าไปสู ่การขับเคลื่อนให้หน่วยงานเกิด  

Digital Transformation ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยน�าองค์ความรู ้

ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน และน�าไปสู่การ

ก�าหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู ่ 

การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในที่สุด

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

สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 GovChannel หรือ ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรบัประชาชน ถือเป็นนวตักรรมการบรกิารภาครฐัท่ีได้รบัรางวลับรกิารภาครัฐแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2559 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อเป็นศูนย์รวม

ข้อมูลและบริการดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น สามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

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

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

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

www.govspending.data.go.th 
ภาษีไปไหน

GAC (Government 
Application Center) 
ศูนย�กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ

Government Smart Kiosk
ตู�บร�การอเนกประสงค�ภาครัฐ

GNews 
แอปพลิเคชันแจ�งข�อมูลข�าวสาร
และบร�การภาครัฐ

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

โดยผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส� 

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

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

จำนวนบุคลากรที่ผ�านการฝ�กอบรม
จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด�านดิจ�ทัลภาครัฐ 

(Thailand Digital Government Academy: TDGA)

ผู�บร�หารระดับต�น
1,466

ผู�บร�หารระดับสูง
541

เจ�าหน�าที่
5,630

รวม
7,637



รายงานประจำาปี 256138

1.	 ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ชื่อ “ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน”  

(www.govchannel.go.th) เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ 

ส�าหรับประชาชน ซึ่งมีบริการภาครัฐส�าคัญ ดังนี้ 

 

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

โอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา e-Service ภาครัฐ เช่น สวัสดิการภาครัฐ 

สาธารณูปโภค หนังสือเดินทางและการเดินทาง การคมนาคมและขนส่ง ผู้พิการ 

ประกันสังคม การบริการสาธารณะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

 

• ศนูย์รวมข้อมลูเพือ่ตดิต่อราชการ	(Info.go.th) เป็นเวบ็ไซต์ 

ท่ีประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลบริการภาครัฐ  

ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ถูกก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ 

อ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 โดยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ

เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การติดต่อราชการมีความโปร่งใส 

ชัดเจน ถูกต้อง 

 ซึง่ข้อมลูดงักล่าวจะปรากฏอยูบ่นหน้าเวบ็ไซต์ ให้ประชาชน 

สามารถเลือกหัวข้อและดูรายการที่เกี่ยวข้องได้ท้ังหมด 

ท�าให้ประชาชนเกดิความคล่องตวัในการตดิต่อกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีข้อมูลที่ถูกต้องในการ

ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากน้ีประชาชนที่ท�าการ

ยื่นค�าร้องไปท่ีหน่วยงานภาครัฐยังสามารถตรวจสอบ

รายการหนังสือล่าช้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถ 

ตรวจสอบสถานะของค�าร้องได้ด้วย 

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

694,669คู�มือ 

มีประชาชนเข�าใช�บร�การ

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

ประชาชนแล�ว

694,669คู�มือ 

มีประชาชนเข�าใช�บร�การ

269,277ครั้ง

สิ่งสำคัญที่ประชาชนจะได�รับจากข�อมูลภายใต�เว็บไซต�

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

และการพิจารณา
อนุญาตของทาง

ราชการ

ช�องทาง
การให�บร�การ

ขั้นตอน ระยะเวลา 
และส�วนงาน
ที่รับผิดชอบ

ค�าธรรมเนียม ช�องทาง
การร�องเร�ยน

แบบฟอร�ม ตัวอย�าง 
และคู�มือการ

กรอกเอกสาร

รายการเอกสาร
และหลักฐานประกอบ

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

ของหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการใช้งาน 

นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่รองรับการใช้งาน 

ตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทีพ่ร้อมน�าไปสูก่ารใช้งาน ซึง่เป้าหมาย 

ในการเผยแพร่ชดุข้อมลูดังกล่าวกเ็พ่ือให้ประชาชนหรือผูท้ีส่นใจสามารถน�าข้อมลู

ดังกล่าวไปต่อยอดในเชิงนวัตกรรมหรือธุรกิจได้ 

• ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (apps.go.th)	เป็นเว็บไซต์

ท่ี เ ก็บรวบรวมแอปพลิเคชันของหน ่วยงานภาครัฐ  

ที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

ที่สนใจไปใช้งานต่อได้ ทั้งในรูปแบบ iOS และ Android 

และสามารถเลือกหมวดหมู่ตามท่ีสนใจ เช่น หมวดหมู ่

ด้านความมัน่คงและกฎหมาย หมวดหมูด้่านการจดัหางาน

และการจ้างงาน และหมวดหมูด้่านการเงนิ ภาษ ีและธรุกจิ 

เป็นต้น 

หมวดหมู�ด�านสังคมและสวัสดิการ

มีประชาชนและผู�สนใจเข�าใช�บร�การ

ป�จจ�บันมีชุดข�อมูลเป�ดภาครัฐจำนวน

1,187ชุดข�อมูล

161,257ครั้ง

มีจำนวนแอปพลิเคชันที่ให�ประชาชน
สามารถดาวน�โหลดได�จำนวน 293 แอปพลิเคชัน

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

ป�จจ�บันข�อมูลบนเว็บไซต� apps.go.th

• ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ	(Thailand	Government	Spending)	 หรือ 

ที่เรียกว่า	 ภาษีไปไหน	 ให้บริการผ่านเว็บไซต์ govspending.data.go.th และ 

แอปพลิเคชนั “ภาษีไปไหน” เป็นการน�าเสนอข้อมลูการใช้จ่ายภาครัฐในส่วนของ

งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสามารถค้นหาจากรายชือ่หน่วยงาน หรอื

ชื่อโครงการ ปัจจุบัน DGA ได้ร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง ส�านักงบประมาณ 

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลงั ส�านกังานเศรษฐกจิ

การคลัง กรมศลุกากร กรมสรรพสามติ และกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในการพัฒนาต่อยอดไปสูร่ะบบ “ภาษมีาจากไหน” พร้อมรายงานต่อคณะรฐัมนตรี

และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติต่อไป 

หมวดหมู�ด�านสังคม
และสวัสดิการ

 ชุดข�อมูล 
    166

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

    126

ชุดข�อมูล

หมวดหมู�ด�านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม

9,956,251โครงการ

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

46,969ครั้ง

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

ความสะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมทุกบริการ 

เพือ่ประชาชน เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถงึแอปพลเิคชนัภาครฐั และช่วยให้การค้นหาได้ง่ายขึน้ และถอืเป็นการ

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น 

แอปพลิเคชัน GAC มีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ 13 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา เพื่อให้ง่าย 

ต่อการค้นหา

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

หน�วยงาน   160
ให�บร�การข�าวสาร

ผ�านระบบแจ�งข�อมูลข�าวสารภาครัฐ

•	 ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	 (GNews) เป็นช่องทางให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งจะน�าไปสู่

ความเข้าใจที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ ถือเป็นช่องทางหนึ่งท่ีช่วยลดข่าวลือหรือข่าวโคมลอยจากโซเชียลมีเดียที่น�า 

ความวิตกกังวลมาสู่ประชาชน 

ยิ่งใช�งาน ยิ่งสนับสนุน
ให�หน�วยงานภาครัฐมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

ในรูปแบบโมบาย
แอปพลิเคชัน

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

WiFi, 4G ก็สามารถเข�าถึงได�
จากทุกที่ ทุกเวลา

ตัดป�ญหาเร�่อง
การค�นหาแอปพลิเคชัน

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

แบ�งหมวดหมู�
แอปพลิเคชันภาครัฐ

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

รวบรวม 
“แอปพลิเคชันภาครัฐ”
ที่ครอบคลุมทุกบร�การ

เพื่อประชาชน

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

17,452 ครั้ง

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

เครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ประชาชนสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนท่ีมีชิปการ์ดก็สามารถเข้าถึงบริการตรวจสอบสิทธิ ์ 

ตรวจสอบข้อมูล การติดตามผลได้ทันที โดยมีระบบให้บริการทั้งสิ้น 9 บริการ ดังนี้ 

ปัจจุบันตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐได้ติดต้ังให้บริการแก่ประชาชนตามจุดต่างๆ ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และมีจุดติดตั้งใหม่ในปี 2561  

เพิ่มขึ้น 21 จุดติดตั้ง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในการใช้บริการถึง 380,625 ครั้ง 

 Big C จังหวัดตรัง

Big C จังหวัดน�าน

Big C จังหวัดปราจ�นบุร�

จ�ดติดตั้งเดิม

จ�ดติดตั้งใหม�ป� 2561
โรงพยาบาลบ�านหมีี่

โรงพยาบาล
พระนารายณ�มหาราช

Big C จังหวัดยโสธร

Big C จังหวัดระนอง

Big C จังหวัดสตูล

Big C บางพลี

Big C จังหวัดอ�างทอง

Big C ราชดำร�

โรงพยาบาลสิงห�บุร�

โรงพยาบาลอินทร�บุร�

โรงพยาบาลนครนายก

โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลเสนา

โรงพยาบาลพิจ�ตร

โรงพยาบาล
พระพุทธบาท

โรงพยาบาล
หนองบัวลำภู

สถานีขนส�งผู�โดยสาร
จังหวัดบึงกาฬ

โรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร

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

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

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

4. จังหวัดมหาสารคาม
 • Big C มหาสารคาม

5. จังหวัดกาญจนบุร�
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 • โรงพยาบาลมะการักษ� 

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

7. จังหวัดสมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล�า

8. จังหวัดสระบุร�
 • เทศบาลสระบุร�

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

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

11. จังหวัดนครศร�ธรรมราช
 • เทศบาลเมืองทุ�งสง

12. จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร�เฉลิมพระเกียรติ

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

ระบบข�อมูลทะเบียนราษฎร�
(ข�อมูลบุคคล) ของกรมการปกครอง

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

ระบบตรวจสอบเง�นสะสม 
(กรณีชราภาพ) 
ของสำนักงานประกันสังคม

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

ระบบข�อมูลสิทธ�ประกันสุขภาพ
ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ

ระบบข�อมูลการตรวจสุขภาพ
บุคคลในโรงพยาบาล
ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบตรวจสอบ
รายการนัดหมาย

ระบบตรวจสอบสิทธ�
การรักษาพยาบาล

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

ธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐหลายเรื่อง DGA จึงได้พัฒนาศูนย์บริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ  

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

ประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสรรพากร และ DGA เพื่อเป็นช่องทางในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ 

ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ สามารถหาข้อมูลธุรกิจตามประเด็นของธนาคารโลก Ease of Doing Business ทั้ง 10 ด้าน ตั้งแต่

เริ่มต้นจนปิดกิจการ การให้บริการดังกล่าวถือเป็นการพลิกโฉมงานบริการภาคธุรกิจในยุค 4.0 ให้สามารถติดต่อราชการได้แบบ

เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว และส่งข้อมูลหรือเอกสารประกอบเพียงชุดเดียวในรูปแบบดิจิทัล ท�าให้การเร่ิมต้นธุรกิจง่ายข้ึน  

ถือเป็นบริการภาครัฐที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถด�าเนินการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

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

การขอบร�การติดตั้งน�ำประปาของการประปานครหลวง

และการประปาส�วนภูมิภาค

และการขอบร�การติดต้ังโทรศัพท�และอินเทอร�เน็ต

ของบร�ษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

การขอหนังสือรับรองการแจ�งจัดต้ังสถานท่ี 

จำหน�ายหร�อสะสมอาหาร ขอใบอนุญาตขายสุรา 

ขอใบอนุญาตขายยาสูบ เป�นต�น

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

สนับสนุนการด�าเนินงานของภาคธุรกิจ (G2B) DGA ยังมุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ด้วยการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ประจ�าปี 2561  

ผลการส�ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี 2561 และกรอบการก�ากับดูแลข้อมูล  

(Data Governance Framework) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดส�าหรับ 

การน�าไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

บทบาทและความ
รับผิดชอบในการ
กำกับดูแลข�อมูล

สภาพแวดล�อม
ของการกำกับ
ดูแลข�อมูล

กฎเกณฑ�หร�อนโยบาย
ที่เกี่ยวข�องกับการ

ดำเนินงานกำกับข�อมูล

การวัดการดำเนินการ
และความสำเร็จ

ของการกำกับดูแล

กระบวนการกำกับ
ดูแลข�อมูล

บทบาทและความ
รับผิดชอบในการ
กำกับดูแลข�อมูล

สภาพแวดล�อม
ของการกำกับ
ดูแลข�อมูล

กฎเกณฑ�หร�อนโยบาย
ที่เกี่ยวข�องกับการ

ดำเนินงานกำกับข�อมูล

การวัดการดำเนินการ
และความสำเร็จ

ของการกำกับดูแล

กระบวนการกำกับ
ดูแลข�อมูล

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

โดยได้พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ด้านบริการ 

ด้านสาธารณสุข และได้จัดให้มีการสัมมนาโครงการน�าเทคโนโลยี Blockchain ประยุกต์ใช้เพ่ือการบูรณาการงานบริการภาครัฐ 

ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และพัฒนาระบบต้นแบบการให้บริการ Government Data Service Portal ในการ 

ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง เช่น การน�าระบบ

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

ข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐยังมีอุปสรรคในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ของข้อมลู และด้านคณุภาพของข้อมลู ดงันัน้การบรูณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐัให้เกดิประสทิธภิาพและเกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม

และมีธรรมาภิบาล จึงจ�าเป็นต้องมีกรอบการก�ากับดูแลข้อมูล เพื่อก�าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

บริหารจัดการข้อมูล ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการก�ากับดูแลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านข้อมูล 

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

ดแูลข้อมลูอนัจะน�ามาซึง่การน�าข้อมลูของหน่วยงานภาครัฐไปใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั มัน่คงปลอดภัย รกัษาความเป็นส่วนบคุคล 

และสามารถเชือ่มโยงกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ และเพ่ือให้การด�าเนนิงานด้านการก�ากับดแูลข้อมลู (Data Governance) ในหน่วยงานภาครฐั

เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด จึงมีการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานไว้เพื่อเป็นแนวทางหลัก ดังนี้

ทีมบริกรขอมูลคณะกรรมการกำกับดูแลขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียกับขอมูล

จัดตั้งคณะทำงาน

จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลขอมูล

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

      อยางไรก็ตามการกำหนดบทบาทหนาท่ีท่ี
ชัดเจนจะสงผลตอการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดตอหนวยงาน

CIO CDO

CEO

CSO

จัดตั้งทีมบริกรขอมูล (Data Steward Team)

Business Technical Quality Others

Lead

Data Creators
/Data Users

Data Management
(Team)

Data Owners

ขอมูล

เช่ือมโยง แลกเปล่ียน

DATA

การวางแผน

การปฏิบัติ

การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน

การปรับปรุงการกำกับดูแล

กระบวนการการกำกับดูแลขอมูล

บทบาทของผูบริหารระดับสูง

สื่อสารถึงความสำคัญของการกำกับดูแลขอมูล ขอบเขต

นโยบาย และเปาประสงคของการกำกับดูแลขอมูล

สนับสนุน สงเสริม จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการ
ดำเนินงาน 

ทบทวนการกำกับดูแลขอมูลในหนวยงานและสงเสริม

ใหเกิดการกำกับดูแลขอมูลอยูสม่ำเสมอ

ผูที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันใหเกิดการกำกับดูแลขอมูล ตองมีความมุงมั่น
ในการผลักดันใหเกิดการกำกับดูแลขอมูล โดยผูบริหารควรมีบทบาท ดังตอไปนี้

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

ควบคุม

กำหนดนโยบาย

คณะกรรมการ ฯ
CIO CDO

CEO

CSO

รางนโยบาย

ทีมบริกรขอมูล
Business Technical Quality Others

Lead

ตรวจสอบ

ทีมบริกรขอมูล
Business Technical Quality Others

Lead
รายงานผล

ปรับปรุง

คณะกรรมการ ฯ
CIO CDO

CEO

CSO
Data Owners Data Management

(Team)
Data Creators
/Data Users

DATA

Structured data

Semi-structured data

Unstructured data

กำหนดสิทธิ
ดำเนินงาน

ดำเนินงาน

1 2

3
4รายงานผลการ

ตรวจสอบ

ทีมบริกรขอมูล
Business Technical Quality Others

Lead

5

6

Law/Regulation
/Standard

เทียบเคียง

มาตรฐานการจัดชั้นความลับ
ของขอมูล

ชุดขอมูลเปดแหงชาติ

มาตรฐาน

Open Data Handbook

แนวปฏิบัติในการปกปองขอมูล
ที่ระบุตัวบุคคลได

แนวปฏิบัติในการออกแบบความ
คิดเชิงนวัตกรรมดานขอมูล

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
กำกับดูแลขอมูล

แนวปฏิบัติ

กำหนดนโยบายมาตรฐาน
แนวปฏิบัติ

นโยบายขอมูล

นโยบายดานความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูล

นโยบายการเปดเผยขอมูล

นโยบายดานคุณภาพของขอมูล

นโยบายการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงขอมูล

นโยบาย

ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐที่สนใจสามารถดาวนโหลดเอกสารแนวทางการกำกับดูแลขอมูล
ไดจากเว็บไซต www.dga.or.th ซึ่งไดเผยแพรไวอยางเปนทางการเรียบรอยแลว

การปฏิบัติงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลขอมูล

โครงสรางการ
กำกับดูแล

กระบวนการ
กำกับดูแล

นโยบายขอมูล
และการตรวจสอบ

การประเมินคุณภาพ
ขอมูลและความมั่นคง

ปลอดภัย

การวัดความคุมทุน
และการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง

? ? ? ? ?
? ? ?

? ?
?
?

6

None  0
Initial  1

Managed  2
Standardized  3

Advanced  4
Optimized  5

ระดับ

เช็ค ?
ความพรอม

ประเมิน ?
คุณภาพของขอมูล

6
องคประกอบ

ครบถวน
(Completeness)

ความตองกัน
(Consistency)

ความเปนปจจุบัน
(Timeliness)

ตรงตามความ
ตองการของผูใช

(Relevancy)

ความพรอมใช
(Availability)

ความถูกตอง
(Accuracy)

ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล

ดำเนินการตามนโยบาย กฎเกณฑของขอมูล

สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน

สรางการรับรูภายในหนวยงาน

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

DGA ตระหนกัถงึความจ�าเป็นของการขบัเคลือ่นแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัและต้องทราบสถานะและปัญหาอปุสรรคต่างๆ ในการด�าเนนิการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงระดับความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของแต่ละหน่วยงาน  

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

โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจจะสามารถสะท้อนถึงปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการขับเคลื่อน

รฐับาลดจิทิลั อนัจะเป็นข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ในการจดัท�านโยบายและการจดัสรรงบประมาณด้านการพฒันารฐับาลดจิทิลั รวมถงึเป็นแหล่งข้อมลู

ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้น�าไปประกอบการจัดท�าแผนและติดตามงานด้านนโยบาย

อย่างเหมาะสมต่อไป

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

การต่อยอดการพัฒนากรอบการประเมินและแบบส�ารวจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหน่วยงานระดับกรมและระดับภูมิภาคแล้ว ยังมุ่งเน้น 

การส�ารวจในมิตขิอง Open and Connected Government ทีพ่จิารณาถงึการบรูณาการข้อมลูและการเชือ่มโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน

ภาครฐัในทกุระดบั และการเป็นรฐับาลแบบเปิดทีส่่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน อกีทัง้ยงัมกีารปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัการประเมนิ

และการจัดอนัดบัด้านรฐับาลดจิทัิลในระดบัสากล เพือ่ให้ทศิทางการพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทยสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลของหน�วยงานภาครัฐทั้งหน�วยงานระดับกรม
และระดับจังหวัด

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

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

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

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

ศึกษาและทบทวนกรอบการประเมินฯ ที่ใช้ในปี 2560 ร่วมกับการทบทวนแผนนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับทีส่บิสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม แผนพัฒนารฐับาลดจิทิลั

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

ยงัมีการทบทวนแนวทางการพฒันารัฐบาลดิจทิลัจากประเทศต้นแบบ เช่น เอสโตเนยี สหราชอาณาจกัร เกาหลีใต้ และสงิคโปร์ เป็นต้น รวมถงึ

ได้มีการศึกษาแนวคิดการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับสากลของหน่วยงานต่างประเทศ เช่น UN, Waseda, World Justice  

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

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

ความคิดเหน็จากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญและกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย เพือ่สร้างความเข้าใจ การยอมรบั และน�าข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์มาปรบัปรงุ

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

แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 มิติ และมีค่าน�้าหนักที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

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

ในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	มีค่าเท่ากับ	59.9	คะแนน

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

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

ระดับจังหวัด	มีค่าเท่ากับ	42.3	คะแนน

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

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

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

มิติที่ 1มิติที่ 2มิติที่ 1 มิติที่ 3

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

มิติที่ 6

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

มิติที่ 4

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

มิติที่ 5
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ผลสำรวจระดับความพร�อมรัฐบาลดิจ�ทัลในภาพรวมของหน�วยงานระดับจังหวัด

76 จังหวัด

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

หน�วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัด

สำนักงานพลังงานจังหวัด
สำนักงานที่ดินจังหวัด

สำนักงานพาณิชย�จังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมจังหวัด

สำนักงานป�องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานศึกษาจังหวัด

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย�จังหวัด 

ระดับความพร�อม
การพัฒนา

รัฐบาลดิจ�ทัล
คะแนนรวม
ระดับกรม

59.9
คะแนน

จา
ก 

10
0 

คะ
แน

น

ระดับความพร�อม
การพัฒนา

รัฐบาลดิจ�ทัล
คะแนนรวม

ระดับจังหวัด

42.3
คะแนน

มิติด�านศักยภาพ
เจ�าหน�าที่ภาครัฐ

ด�านดิจ�ทัล

63.2

มิติที่ 2

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

33.9

มิติด�านแนวนโยบาย
และหลักปฏิบัติ

52.7

มิติที่ 1

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

33.9

มิติด�านการบร�หาร
จัดการรูปแบบดิจ�ทัล

49.5

มิติที่ 4

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

34.5

มิติด�านเทคโนโลยี
อัจฉร�ยะและการนำไปใช�

29.8

มิติที่ 6

คะแนน
ระดับกรม

หมายเหตุ : มากที่สุด

คะแนน
ระดับจังหวัด

16.9

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

63.4

มิติด�านบร�การ
ภาครัฐ 

มิติที่ 3

51.0

มิติด�านโครงสร�าง
พื้นฐานความมั่นคง

ปลอดภัย
และมีประสิทธ�ภาพ

คะแนน
ระดับกรม

คะแนน
ระดับจังหวัด

75.2

มากที่สุด มากที่สุด น�อยที่สุด น�อยที่สุด

มิติที่ 5

54.6

น�อยที่สุด

อย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างด้านภารกิจและงบประมาณที่ได้รับ ท�าให้ผลคะแนนขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ 

หน่วยงาน การพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานจึงควรพิจารณาถึงบริบทการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข�อเสนอแนะด�านบร�การภาครัฐ 
(Public Services) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข�อเสนอแนะด�านบร�การภาครัฐ 
(Public Services) 

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

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

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

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

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

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

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

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

การใชอินเทอรเน็ต
และโทรศัพทในประเทศไทย

ดีขึ้นจากป 2559
5 อันดับ

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

17.9 ลาน
คน

68
จาก 193 ประเทศ

ติดอันดับที่

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

ป 2561

ป 2561

ป 2561

2548 2551 2553 2555 2557 2559 2561

76

90 94

103 107

77

68อันดับ

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

การใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
และโทรศัพทมือถือ ป 2554 - 2561 
ของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป

100

0

89.6%

56.8%

28.3%

กลุมอายุที่ใชคอมพิวเตอร / 
อินเทอรเน็ต / โทรศัพทมือถือมากที่สุด

การใชโทรศัพทของภาคครัวเรือน
(จากจํานวนทั้งสิ้น 21.4 ลานครัวเรือน)

มีมือถือ
อยางเดียว

มีโทรศัพทบาน
อยางเดียว

มีทั้ง
สองอยาง

88.9%

0.2%

7%

มีมือถือสมารทโฟน 74.4%

หมายเหตุ สํารวจโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

15-24 ป 

25-34 ป

6-14 ป
71.4% 

91.4% 

97.1% 

ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ใชอุปกรณ
เหลานี้ในการเขาถึงอินเทอรเน็ต

และไดเขาถึงอินเทอรเน็ตในสถานที่ตางๆ
ในเขตเทศบาลดังนี้

สถานที่ตางๆ
ผานมือถือ
91.7%

บาน
69.5%

ที่ทํางาน
36.3%

สถานศึกษา
20.6%

โครงการเน็ตประชารัฐและเน็ตชายขอบ
อินเทอรเน็ตสําหรับพื้นที่หางไกล โดยใหบริการความเร็ว 

30/10 Mbps สามารถตรวจสอบพื้นที่ใหบริการไดที่ netpracharat.com

หมูบานที่เขาถึง
อินเทอรเน็ตแลว
30,635  หมูบาน

หมายเหตุ สํารวจโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

94.7% 38.8%

16.6% 6.9%

เน็ตประชารฐั
เฟสสอง กําลังดําเนนิการ

15,732 หมูบาน

เน็ตประชารัฐ
เฟสแรก ติดตั้งแลว

24,700 หมูบาน 

เน็ตชายชอบ
กําลังดําเนินการ
3,920 หมูบาน

หมูบานทั้งหมด
74,987 

หมูบาน

56.7
36.0 ลานคน

ลานคน

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

287 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับจังหวัด 1,237 หน่วยงาน พบว่า 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของหน่วยงานระดับกรมมีความเร็วเฉลี่ยปัจจุบันในการอัพโหลดและดาวน์โหลดท่ี 96 Mbps และ 136 Mbps  

ตามล�าดับ และจากการส�ารวจความต้องการของหน่วยงานระดับกรม มีความเร็วเฉลี่ยที่ต้องการในการอัพโหลดและดาวน์โหลดที่ 150 Mbps 

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

ตามล�าดบั และจากการส�ารวจความต้องการของหน่วยงานระดบัจงัหวดั มคีวามเรว็เฉลีย่ทีต้่องการในการอพัโหลดและดาวน์โหลดที ่50 Mbps 

และ 68 Mbps ตามล�าดับ

ด้านมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานระดับกรมมีการส�ารองข้อมูลสารสนเทศในยามฉุกเฉิน ร้อยละ 94 

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

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

ส�ารองข้อมูลที่ส่วนกลาง ร้อยละ 63 

พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

2540

พระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2544

2544

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการทํา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐพ.ศ. 2549

2549

พระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550

2550

พระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวก

ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558

2558

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

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

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

รางพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวาดวย
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ....

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

2551

พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยวิธีการแบบ
ปลอดภัยในการทํา
ธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส 
พ.ศ. 2553

2553

2560
2561

บทที่ 2 กฎหมายที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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บทที่ 3 การพัฒนาบร�การภาครัฐ

0.6389 1.0000 

0.5690คะแนนประเทศไทย ซึ่งมากกวาคาเฉล่ียโลก
ท่ีมีคะแนน 

อันดับหน่ึงของโลก
คือ เดนมารก 
ดวยคะแนน

1ดีข้ึนจากปกอน 0.0882 คะแนน

ระดับกรม

หนวยงานภาครัฐระดับกรม 89%
มีการใหบริการออนไลน

(มีหนวยงานภาครัฐระดับกรมใหบริการออนไลนจํานวน 258 หนวยงาน
จากหนวยงานภาครัฐระดับกรมที่ตอบแบบสํารวจ 287 หนวยงาน)

รูปแบบ Self Service
Website
App
Kiosk

91%
97%
53%

10%

สํานักงานสวนกลาง
สํานักงานภูมิภาค
ศูนยบริการรวม 

90%
62%
32%

34%

17%

รูปแบบ Counter Service 

รูปแบบอ่ืนๆ (SMS, Skype, 
Twitter, YouTube) 

อางอิงจาก ผลสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ. 2561

89%

ระดับจังหวัด

 79%

หนวยงานภาครัฐระดับจังหวัด 79%
มีการใหบริการออนไลน

(มีหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดใหบริการออนไลนจํานวน 976 หนวยงาน
จากหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดที่ตอบแบบสํารวจ 1,237 หนวยงาน)

Website
App
Kiosk

81%
95%
45%
6%

สํานักงาน
ศูนยบริการรวม 

98%
25%

56%

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

รูปแบบ Self Service

รูปแบบ Counter Service 

อางอิงจาก ผลสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ. 2561

มีนโยบายการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ

มีการเปดเผยขอมูล
บนเว็บไซต data.go.th

มีการเปดเผยขอมูล
บนเว็บไซตของหนวยงาน

มีไฟล PDF, DOC, TXT, 
JPEG ใหดูได

87%

94%

86.3%

98%

33.1% 94%

22.7% 94.7%

PDF
data.
go.th www.

หนวยงานภาครัฐ
ระดับกรม

หนวยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัด

การเปดเผยขอมูลของหนวยงานรัฐ

เว็บไซต LINE
Facebook

Messenger

85.7%

76.3%

Call Center

66.5%

41.2%

57.5%

63.2%

20.3%

36.3%

ชองทางการสื่อสารของหนวยงาน

หนวยงานภาครัฐ ระดับกรม

หนวยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด



กลุมที่ 1 ตัวชี้วัดดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กลุมที่ 2 ตัวชี้วัดดานการสงเสริมรัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัดระดับสากลที่เกี่ยวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลป 2561

World Bank WEF

World Justice Report

ITU

1

UN e-Government Development
Index (EGDI) โดย UN

Global Cyber Security Index โดย ITU

e-participation โดย UN
Waseda IAC International

e-Government Ranking โดย Waseda

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

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
อันดับ

UN

เดนมารก
0.9150

1

อังกฤษ
0.9310

1

เยอรมัน
84.000

1

สิงคโปร
76.000

1

เดนมารก
94.816

1

เดนมารก
1.000

1

นอรเวย
0.8800

อันดับ 73/193
40.6543

อันดับ 82/193 15
0.6517

อันดับ 68/113 11
0.4800

อันดับ 21/65
68.131

Waseda
UN

กลุมที่ 3 ตัวชี้วัดดานสภาวะการแขงขันและเศรษฐกิจของประเทศ

อันดับ 35/195 15
0.7960

อันดับ 30/63 3
79.450

BSA Global Cloud Computing Scorecard
โดย BSA The Software Alliance

Cloud Readiness Index
โดย ASEAN Cloud 

Computing Association

อันดับ 19/24
2

48.400 อันดับ 82/19350.600

BSA

ACCA

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
อันดับ

World Competitiveness Index
โดย IMD

IMD

1

อเมริกา
100.00

อันดับ 99/180 3
36.000

Corruption Perception Index
โดย Transparency International 

1

เดนมารก
88.000

อันดับ 27/190
1977.390

Ease of Doing Business
โดย World Bank

1

สิงคโปร
84.970

อันดับ 38/140
267.500

Global Competitiveness Index 4.0 
โดย WEF

1

อเมริกา
85.600

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

ปฏเิสธไม่ได้ว่าการขบัเคลือ่นประเทศเพือ่ก้าวไปสูก่ารเป็น Thailand 4.0 นัน้ เป็นภารกิจท่ีท้าทายของรฐับาลและประชาชนคนไทยในทุกภาคส่วน 

รัฐบาลได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการท�างานของภาครัฐซึ่งถือเป็นองคาพยพใหญ่ เพ่ือให้สามารถน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 

ด�าเนนิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลา ขั้นตอน และภาระของประชาชน ถือเป็นการยกระดับการท�างานภาครัฐให้ตอบสนองต่อรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

นโยบายที่รัฐบาลได้ออกมาเพื่อเป็นมาตรการในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน คือ การผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติ 

การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นแนวคิดการด�าเนินงานของภาครัฐที่เน้นประชาชน 

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

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

จัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต 

จากพระราชบญัญตัฯิ ดังกล่าว ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ได้เสนอมาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 

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

และมาตรการระยะยาว ท้ังนีม้าตรการระยะสัน้ทีม่กีารด�าเนินการแล้ว ประกอบด้วย

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

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

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

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

ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2561 ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีผ่านการบูรณาการ 

การท�างานและการเชื่อมโยงข้อมูล เน้นย�้าให้มีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ

ในการตรวจสอบที่สร้างความโปร่งใสในการบริการราชการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

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

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ” (Citizen Feedback) ขึ้น 

โครงการยกเลิก
สำเนาเอกสาร 
(No Copy)

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

โครงการ
ป�กหมุด

Government Data 
Exchange

Linkage
Center

Website / Application
CITIZENinfo

Customer
Satisfaction

โครงการยกเลิกส�าเนาเอกสาร (No Copy) ช่วยลดภาระประชาชนเมื่อมีการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ด้วยเจตนารมณ ์

เพื่อลดความยุ่งยาก ลดเวลา และค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสาร ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรัฐ ในขณะที่

ภาครัฐเองก็ได้ประโยชน์จากการลดการใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและประหยัดเวลาในกระบวนงานต่างๆ ลง

ปัจจุบัน DGA ได้ให้บริการเว็บไซต์ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัล

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสามารถแลกเปล่ียนเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน 

เมือ่ใช้บรกิารจากภาครฐัในรูปแบบการตรวจสอบข้อมลูผ่านทางเวบ็ไซต์ทีเ่หมาะส�าหรบัหน่วยงานทีต้่องการความสะดวกรวดเรว็ในการใช้งาน 

โดยไม่ต้องพัฒนาระบบหรือจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เอง ให้บริการ Government API ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ สามารถน�า API  

ไปพัฒนาใช้งานได้ตามต้องการผ่านเว็บไซต์ gdx.dga.or.th

No Copy

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy)

ดึงข�อมูล บัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนบ�าน

ไม�จำเป�นต�องใช�เอกสาร กระทรวงมหาดไทย

ขยายผลไปสู�การให�บร�การ

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

ต�าแหน่งที่อยู่ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้อยู่ในรูปแบบ

ดิจิทัล ด้วยวิธีการปักหมุดพิกัดต�าแหน่งจุดให้บริการของภาครัฐ 

ทั่วประเทศ พร้อมการแจ้งสถานะความพร้อมในการยกเลิก 

การขอส�าเนาเอกสาร โดยในระยะแรกจะเร่ิมจากให้หน่วยงาน 

ภาครัฐด�าเนินการยกเลิกการขอส�าเนาเอกสาร 2 ประเภท ได้แก่ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน และ 

หลังจากนั้นจะขยายผลไปสู่ส�าเนาเอกสารอื่นๆ ต่อไป

โครงการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) เป็นการยกระดบัข้อมลูการปักหมดุ

พิกัดสถานที่มาพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถค้นหาพิกัดสถานท่ีและน�าทาง 

ไปทีต่ัง้หน่วยงานภาครฐั รวมถงึขัน้ตอนและเอกสารท่ีประชาชนต้องจดัเตรยีม ณ จดุบรกิารนัน้ๆ ผ่านการเชือ่มโยงกบัระบบศนูย์กลางข้อมลู

คูม่อืส�าหรบัประชาชน พร้อมทัง้แสดงสถานะส�าเนาเอกสารทีย่งัคงต้องเรยีกจากประชาชนในแต่ละจดุบรกิาร และประชาชนสามารถประเมนิ 

ผลความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการได้ทันที ข้อมูลที่ได้รับจากระบบน้ีจะช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผนปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ถูกใจประชาชนมากยิ่งขึ้น

พิกัดจ�ดบร�การยกเลิกสำเนา

80,496 จ�ดบร�การ
จ�ดบร�การทั้งหมด   

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

01

02

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

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

(Government Data Exchange: GDX)

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

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

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

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

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

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

มติ
การประชุม

01

02

มติ
คณะรัฐมนตรี

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

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

กฎหมายและข้อสั่งการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
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บันทึกความร่วมมือ

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

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

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

5  
เมษายน  
2561

16 
กรกฎาคม 

2561

7  
พฤษภาคม 

2561

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

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

27  
กันยายน 
2561

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

28  
กันยายน 
2561

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

10  
ตุลาคม 
2561

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

20  
กันยายน 
2561

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

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

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน  

“Digital Government Summit 2017: เปิดเผย เชือ่มโยง เปลีย่นผ่าน 

สูร่ฐับาลดจิทิลั” ระหว่างวันที ่10 - 12 พฤศจกิายน 2560 ณ ลาน Eden 

และ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงาน

ประชาชนได้เหน็ถงึพลงัความร่วมมอืของหน่วยงานพนัธมติรภาครฐั

ทีน่�าบรกิารอจัฉรยิะมาน�าเสนอให้ได้สัมผสักนัอย่างใกล้ชิด พร้อมการ

ประกาศผลการส�ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ในภาพรวมของประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2560

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
และสร้�งก�รรับรู้ด้�นรัฐบ�ลดิจิทัล

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

พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปักหมุด “ท�าเนียบรฐับาล” 

เป็นสถานที่ราชการที่ประชาชนสามารถหาพิกัดดิจิทัล และรับทราบ

ข้อมูลการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เมื่อวันที่  

5 มถินุายน 2561 ณ ท�าเนยีบรัฐบาล ร่วมด้วย นายทศพร ศิรสิมัพนัธ์ 

เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ 

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ�านวยการ DGA ซึ่งนอกจากจะมีการน�าพิกัด

2

ต�าแหน่งของหน่วยงานราชการมาใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน  

CITIZENinfo แล้ว ยังมีการเปิดเผยชุดข้อมูลพิกัดต�าแหน่ง 

จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลเปิด เพ่ือให้ประชาชน

น�าไปใช้ประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์ data.go.th ซ่ึงเป็นแหล่งค้นหา 

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

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ�านวยการ DGA ร่วมจัดการการประชุมชี้แจง “การด�าเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของ

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

2561 ณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนียบรฐับาล ทัง้น้ี การปักหมดุเพือ่ระบพุกิดัต�าแหน่งจดุให้บรกิารของแต่ละหน่วยงานราชการ สามารถดาวน์โหลด

คูม่อืหรอืคลปิวดิโีอได้ทีเ่ว็บไซต์ CITIZENinfo.go.th พร้อมกนันีส้ามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชนับนสมาร์ทโฟนได้ทัง้ระบบ iOS และ Android 

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

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชน 

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

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้ 

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

ภาครฐั ได้แก่ ปลดักระทรวง อธิบดีกรมหรือเทียบเท่า และผูว่้าราชการจงัหวัด เข้าร่วมกว่า 300 คน

4
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GovChannel Roadshow 2018: 
Digital Local Government

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนารฐับาลดิจทิลั ครัง้ท่ี 1/2561

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวเปิดงาน

และปาฐกถาพิเศษ เรือ่ง “การขับเคลือ่น Digital Local Government 

สู่ Digital Thailand” ในงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 

2018: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย 

บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561  

ณ บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ สาขาหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา นอกจากน้ี 

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ�านวยการ DGA ยังได้น�าบริการอัจฉริยะ

ภาครฐัในโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรบั

ประชาชนมาเผยแพร่ พร้อมขยายจดุติดต้ังตู้บริการอเนกประสงค์

ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ให้ประชาชน “เช็คง่ายๆ 

ได้ทุกสิทธิ์ รู ้ทุกสวัสดิการรัฐ” การจัดงานสัมมนาในคร้ังนี้  

เป็นโอกาสดีในการสร้างพันธมิตรและส่งเสริมการท�างานแบบ

ประชารัฐด้วยการท�างานร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่ือมุ ่งไปสู ่

เป้าหมายเดียวกัน คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

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

ณ ท�าเนยีบรัฐบาล เมือ่วนัท่ี 9 มนีาคม 2561 โดยได้ให้แนวทาง

ขบัเคลือ่นประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นส่วนราชการ ภาคธรุกจิ ภาคประชาชน 

ด้วยเครือ่งมอืและเทคโนโลยดีจิทัิลผ่านการบรูณาการการท�างาน

และมีการเชื่อมโยงข้อมูลซ่ึงกันและกัน และต้องสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการก�าหนด Roadmap ที่ชัดเจน 

ในแต่ละขัน้ตอน การใช้ดจิทัิลจะเป็นเครือ่งมอืท่ีดใีนการตรวจสอบ

และสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการท่ีรวดเร็ว อ�านวย

ความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคประชาชน และ

ภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น

5 6
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งานสมัมนา “การเตรียมความพร้อมเพือ่ขับเคลือ่น
ไปสูร่ะบบอำานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ
แบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap)”

DGA เปิดตัว G-Cloud Openstack
สำาหรับภาครัฐครั้งแรกในประเทศไทย

งานสัมมนา สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัล
ของภาครัฐ ประจำาปี 2560

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ในงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบ

อ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing 

Business Portal Roadmap)” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง

แคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย DGA ร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดงานสัมมนาเพ่ือ 

น�าเสนอผลการส�ารวจสถานภาพปัจจุบันของใบอนุญาตและบริการ

ส�าคัญที่ เกี่ยวข ้องกับการด�าเนินธุรกิจ และผลการออกแบบ

สถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศระบบอ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร รวมถึงการน�าเสนอร่างแนวทางและ

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อ�านวยการ DGA ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ 

ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พัฒนา

ระบบฐานข้อมูลสุขภาพและบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 

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

บนระบบ G-Cloud Openstack ของ DGA ในงาน “Openstack Day 

Thailand 2018” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้อง MAYFAIR 

BALLROOM ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน�้า 

กรงุเทพฯ ซึง่ความร่วมมือระหว่าง Openstack Community Thailand 

ในการจัดงาน “Openstack Day Thailand 2018: Get to know 

OpenStack Infrastructure on Cloud” นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 

ในประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อย่างดียิ่ง 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ในงานสัมมนา “สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ  

ประจ�าปี 2560” ซึ่งเป็นการเผยผลส�ารวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 

หน่วยงานรัฐ ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง

บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ระยะ 2 ปี (Doing Business Portal 

Master Plan) และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกฯ ต่อไป  

7

9

8
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DGA ร่วมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

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

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลผู้สูงอายุ สูงวัยคิดก่อนโซเชียล 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขผู้สูงอายุ ดินแดง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

2

3
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แบบประเมินองค์การมหาชน 
และผู้อำานวยการองค์การมหาชน 
ต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�ร  
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 

องค์การมหาชน Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ส�านักงานพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน)

สูงกว่า 
เป้าหมาย

สูงกว่า 
เป้าหมาย -

สูงกว่า 
เป้าหมาย

สูงกว่า 
เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ**

(ระดับ 2)
89.14

ผู้อำานวยการ 
องค์การมหาชน

ผลการปฏิบัติงาน

สมรรถนะ สรุปผลประเมิน 
ผู้อำานวยการ

สัญญาจ้าง ผลการประเมิน
องค์กร

งานที่ 
คณะกรรมการ 

มอบหมาย

นายศักดิ์ เสกขุนทด
สูงกว่า 

เป้าหมาย
สูงกว่า 

เป้าหมาย
สูงกว่า 

เป้าหมาย
สูงกว่า 

เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ

ผลประเมินรายองค์ประกอบ  หมายถึง ผลด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67)
สรุปผลประเมินองค์กร  หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�าเนินงานอยู ่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 
   ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

หมายเหตุ
* ITA หรือ Integrity and Transparency Assessment คือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
 ประเมินโดย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
** ระดับคุณภาพ
 ระดับ	1
 • องค์การมหาชนมีการก�าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ในองค์ประกอบ Function Base, Agenda Base, Area Base ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 • มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
 • มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100

	 ระดับ	2
 • องค์การมหาชนมีการก�าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ในองค์ประกอบ Function Base, Agenda Base, Area Base น้อยกว่าร้อยละ 80
 • มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
 • มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100

	 ระดับ	3
 • องค์การมหาชนมีการก�าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ในองค์ประกอบ Function Base, Agenda Base, Area Base น้อยกว่าร้อยละ 80
 • มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
 • มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1: รายละเอียดการประเมินองค์กร

Function Base Agenda  
Base

Area  
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

สรุป 
ผลประเมินองค์กร

คะแนน 
ITA

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
-

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ

(ระดับ 2)
89.14

องค์ประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการ 

ดำาเนินงาน
ผลประเมิน  
รายตัวชี้วัด

ผลประเมิน
รายองค์ประกอบ

1. Function Base 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 และสังคม

-

สูงกว่าเป้าหมาย

 1.1.1 มูลค่าเพิ่มทาง 
  เศรษฐกิจ

5,146.55 ล้านบาท 5,200.64 ล้านบาท ( )

 1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม ส่งเสริมการด�าเนินงาน
ของรัฐบาลโดยมีบุคลากร
ภาครัฐที่ผ่านการอบรม
จาก TDGA ไม่น้อยกว่า

5,000 คน

ส่งเสริมการด�าเนินงาน
ของรัฐบาล โดยมีบุคลากร
ภาครัฐที่ผ่านการอบรม
จาก TDGA จ�านวน 

7,483 คน

( )

 1.1.3 ความสามารถทางการ 
  หารายได้เพื่อลดภาระ 
  งบประมาณภาครัฐ

80 ล้านบาท 128.12 ล้านบาท ( )

1.2 แผนงานหรือโครงการจาก  
 TDGA ที่ขับเคลื่อนให้เกิด  
 Digital Transformation  
 ภาครัฐ

 

 1.2.1 ร้อยละของผู้เข้ารับ 
  การอบรมที่จัดท�า 
  โครงการในลักษณะ  
  Digitization

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.06 ( )

 1.2.2 แผนงานหรือโครงการ
  ที่ขับเคลื่อนให้เกิด  
  Digital Transformation  
  ภาครัฐ

2 แผนงาน 
หรือโครงการ

3 แผนงาน 
หรือโครงการ

( )

1.3 จ�านวนชุดข้อมูลเปิด 
 ในลักษณะ High-Value  
 Dataset ที่มีการเปิดเผย 
 เพิ่มขึ้นต่อปี

20 Datasets 21 Datasets

1.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอัตรา 
 การใช้ศูนย์กลางบริการ 
 ภาครัฐส�าหรับประชาชน 
 ในทุกช่องทาง (Govchannel  
 Take up rate)

2,209,898 Sessions
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
ของยอดใช้งาน 
ปีที่ผ่านมา)

2,590,121 Sessions 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.93 
ของยอดการใช้งาน 

ปีที่ผ่านมา)

1.5 ร้อยละความส�าเร็จในการ 
 ยกระดับเครือข่าย GIN เป็น  
 GSI โดยน�าร่องเชื่อมโยง 
 เครือข่าย GSI ไปยัง 
 หน่วยงานต่างๆ

ร้อยละ 100  
ตามแผนงาน

ร้อยละ 100
ตามแผนงาน

2. Agenda Base 2.1 การสร้างความรับรู้  
 ความเข้าใจแก่ประชาชน

สูงกว่าเป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการ 

ดำาเนินงาน
ผลประเมิน  
รายตัวชี้วัด

ผลประเมิน
รายองค์ประกอบ

 2.1.1 ร้อยละการด�าเนินการ 
  ตามแผนการสร้าง 
  ความรู้ความเข้าใจ 
  แก่ประชาชน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ( )

สูงกว่าเป้าหมาย

 2.1.2 ร้อยละการชี้แจง 
  ประเด็นส�าคัญที่ทัน 
  ต่อสถานการณ์

ร้อยละ 100
ไม่มีประเด็นส�าคัญ 

ต้องชี้แจง
( )

2.2 ร้อยละความส�าเร็จของการ 
 ด�าเนนิงานตามแผนการพฒันา 
 ระบบอ�านวยความสะดวก 
 ในการประกอบธุรกิจแบบ 
 ครบวงจร (Doing Business  
 Portal)

ร้อยละ 100
ตามแผนงาน

ร้อยละ 100
ตามแผนงาน

3. Area Base ไม่มีตัวชี้วัด

4. Innovation  
 Base

4.1 ระดับความส�าเร็จของการ 
 ส�ารวจความพึงพอใจและ 
 พัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ 80 และองค์การ
มหาชนเสนอรายงานผล
การปรับปรุงงานตามผล

การส�ารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต่อคณะกรรมการ 
องค์การมหาชน  

ภายในปีงบประมาณ 
2561

ร้อยละ 82.62 และ
รายงานผลการปรับปรุง

งานตามผลการส�ารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต่อคณะกรรมการ
ในการประชุม 

ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2561  

วาระที่ 4.10

สูงกว่าเป้าหมาย
4.2 ร้อยละของการเบิกจ่าย 
 ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ 96
ร้อยละ 100

(ได้ผลผลิตครบถ้วน 
ตามที่ก�าหนด)

4.3 ระดับการพัฒนาด้าน 
 การก�ากับดูแลกิจการ

4.000 คะแนน 4.8857 คะแนน

4.4 การประเมินประสิทธิภาพ 
 ในการบริหารจัดการ 
 และการพัฒนานวัตกรรม 
 เรื่อง ระบบต้นแบบ 
 การให้บริการ Government  
 Data Service Portal

ด�าเนินการตามข้อเสนอ
ขององค์การมหาชน 

ร้อยละ 100

ด�าเนินการตามข้อเสนอ
ขององค์การมหาชน 

ร้อยละ 100

5. Potential
 Base

5.1 การจัดท�าและด�าเนินการ 
 ตามแผนพัฒนาองค์กร 
 และบุคลากรแบบ 
 ก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี 
 (ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561 - 2565)

ด�าเนินการตาม 
แผนพัฒนาองค์กร 

และบุคลากรร้อยละ 100

ด�าเนินการตาม 
แผนพัฒนาองค์กร 

และบุคลากรร้อยละ 100
สูงกว่าเป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชี้วัด  หมายถึง ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)

  หมายถึง ผลการด�าเนินงานเป็นต�่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ  หมายถึง ผลการด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67)
  หมายถึง ผลการด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตวัชีว้ดัทีผ่่านการประเมนิอยูร่ะหว่างร้อยละ 50 - 67)
  หมายถึง ผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต�่ากว่าร้อยละ 50) 

หมายเหตุ : ( ) หมายถึง ผลการด�าเนินงานย่อยในหัวข้อนั้น
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ความคุ้มค่าในการดำาเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561

DGA ได้จดัให้มกีารประเมนิความคุม้ค่าในการด�าเนนิงานด้านรัฐบาลดิจิทัล โดยน�ากรอบแนวคิดมาจากผลการศึกษาขององค์กรและสถาบัน

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

Company, Deloitte และ Accenture เป็นต้น รวมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนา

รฐับาลดจิิทลั เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงระบบการปฏบิตังิานของ DGA ให้มปีระสทิธภิาพ เกดิผลสมัฤทธิ ์สร้างความรบัผดิชอบ

และความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของ DGA ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด�าเนนิงานของ DGA ให้เป็น

ไปตามวตัถุประสงค์ โดยได้วางกรอบการศึกษาวิเคราะห์ครอบคลมุ 3 โครงการ 9 กิจกรรม ดงันี้ 

1บูรณาการโครงสร�างพื้นฐานด�าน ICT 
 สำหรับบร�การภาครัฐให�ครอบคลุมและมีประสิทธ�ภาพ รองรับรัฐบาลดิจ�ทัล (Sharing) ประกอบด�วยกิจกรรม

1.1 การพัฒนาเคร�อข�าย
 สื่อสารข�อมูลเช�่อมโยง
 หน�วยงานภาครัฐ 
 (Government 
 Information 
 Network: GIN)

2.1 การบูรณาการ  
 เช�่อมโยงข�อมูล
 และระบบงานภาครัฐ 
 (Digital Government  
 Platform)

2.2 โครงสร�างพื้นฐาน  
 ข�อมูลภาครัฐ 
 (Government 
 Information 
 Infrastructure)

2.3 ศูนย�กลางบร�การ  
 ภาครัฐสำหรับ
 ประชาชน 
 (GovChannel)

1.2 การพัฒนา
 ระบบคลาวด�
 ภาครัฐ   
 (Government 
 Cloud: G-Cloud)

1.3 การให�บร�การซอฟต�แวร�
 ผ�านเคร�อข�ายอินเทอร�เน็ต
 (Government Software as a 
 Service: G-SaaS) และการให�
 บร�การจดหมายอิเล็กทรอนิกส�
 กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
 (MailGoThai)

2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธ�ภาพ
 โดยบร�การของภาครัฐไปสู�ประชาชน เพื่อก�าวไปสู� Digital Economy (Delivery)

3 สร�างการมีส�วนร�วมและส�งเสร�มให�หน�วยงานภาครัฐและผู�รับบร�การ
 มีความพร�อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล (Transformation)
 

3.1  การจัดทำแนวทาง   
  มาตรฐานและ
  ข�อเสนอแนะการพัฒนา
  รัฐบาลดิจ�ทัล 
  (Digital Government   
  Transformation)

3.2  การยกระดับ
  ความสามารถและ
  สร�างความพร�อม
  ของบุคลากรเพื่อ  
  ส�งเสร�มรัฐบาลดิจ�ทัล 
  (Digital Government 
  Skills)

3.3  การพัฒนาศูนย�   
  นวัตกรรมบร�การ   
  รัฐบาลดิจ�ทัล 
  (Digital Government   
  Innovation Center)
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ผลประโยชน�ทางตรงและทางอ�อมในรูปตัวเง�น

ผลประโยชน�ของรัฐบาลดิจ�ทัลท่ีมีต�อหน�วยงานภาครัฐและประชาชนผู�ใช�บร�การ
แบ�งได�เป�น 3 ประเภทหลัก ได�แก�

$

ผลประโยชน�ทางอ�อมที่ประเมินเป�นตัวเง�นไม�ได�

ความคุ�มค�า

ผลประโยชน�ที่เกิดข�้นโดยตรงและโดยอ�อมจากการมีบร�การรัฐบาลดิจ�ทัลที่สามารถคำนวณ
เป�นตัวเง�นได� อาทิ งบประมาณที่หน�วยงานภาครัฐใช�ในการลงทุน รายได�ที่สูงข�้นของภาครัฐ 
ต�นทุนค�าบร�การของภาครัฐที่ลดลง ต�นทุนค�าพิมพ�เอกสารและการจัดส�งเอกสารที่ลดลง 
เป�นต�น

ผลประโยชน�ที่มิได�เกิดข�้นโดยตรงจากการมีบร�การรัฐบาลดิจ�ทัลแต�เป�นผลกระทบต�อเนื่อง
จากการใช�บร�การ หร�อการมีบร�การรัฐบาลดิจ�ทัลท่ีไม�สามารถคำนวณเป�นตัวเง�น เช�น บร�การ 
ภาครัฐที่มีคุณภาพมากข�้น ความปลอดภัยของข�อมูลที่เพิ่มสูงข�้น การบร�การที่มีการตอบ 
สนองได�รวดเร็วข�้น เป�นต�น

เป�นการว�เคราะห�ผลเปร�ยบเทียบระหว�างผลประโยชน� (Benefit) และต�นทุน (Cost) ทั้งทางตรง 
และทางอ�อมที่มีต�อภาคส�วนที่เกี ่ยวข�อง เพื่อประโยชน�ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
การปฏิบัติงานให�มีประสิทธ�ภาพ เกิดผลสัมฤทธ�์ สร�างความรับผิดชอบและความเช�่อถือ 
แก�สาธารณชน

DGA
พ.ศ. 2561

5,095,088,700
บาท

ผลประโยชน�รวม

โครงการท้ังหมด
ผลประโยชน�ทางตรง

3,887,245,912 บาท
76.3%

ของผลประโยชน�รวม

ผลประโยชน�ทางอ�อม

1,207,842,788 บาท
23.7%

ของผลประโยชน�รวม

กิจกรรมท่ีมีผลประโยชน�รวมสูงสุด 3 ลำดับแรก

โครงการ GIN

1,235,345,577
บาท

ผลประโยชน�รวม 
โครงการ G-SaaS

706,611,063
บาท

ผลประโยชน�รวม 

1 2 3
โครงการ G-Cloud 

ผลประโยชน�รวม 
1,457,539,103

บาท

ผลประโยชน�ทางตรงและทางอ�อมในรูปตัวเง�น

ผลประโยชน�ของรัฐบาลดิจ�ทัลท่ีมีต�อหน�วยงานภาครัฐและประชาชนผู�ใช�บร�การ
แบ�งได�เป�น 3 ประเภทหลัก ได�แก�

$

ผลประโยชน�ทางอ�อมที่ประเมินเป�นตัวเง�นไม�ได�

ความคุ�มค�า

ผลประโยชน�ที่เกิดข�้นโดยตรงและโดยอ�อมจากการมีบร�การรัฐบาลดิจ�ทัลที่สามารถคำนวณ
เป�นตัวเง�นได� อาทิ งบประมาณที่หน�วยงานภาครัฐใช�ในการลงทุน รายได�ที่สูงข�้นของภาครัฐ 
ต�นทุนค�าบร�การของภาครัฐที่ลดลง ต�นทุนค�าพิมพ�เอกสารและการจัดส�งเอกสารที่ลดลง 
เป�นต�น

ผลประโยชน�ที่มิได�เกิดข�้นโดยตรงจากการมีบร�การรัฐบาลดิจ�ทัลแต�เป�นผลกระทบต�อเนื่อง
จากการใช�บร�การ หร�อการมีบร�การรัฐบาลดิจ�ทัลท่ีไม�สามารถคำนวณเป�นตัวเง�น เช�น บร�การ 
ภาครัฐที่มีคุณภาพมากข�้น ความปลอดภัยของข�อมูลที่เพิ่มสูงข�้น การบร�การที่มีการตอบ 
สนองได�รวดเร็วข�้น เป�นต�น

เป�นการว�เคราะห�ผลเปร�ยบเทียบระหว�างผลประโยชน� (Benefit) และต�นทุน (Cost) ทั้งทางตรง 
และทางอ�อมที่มีต�อภาคส�วนที่เกี ่ยวข�อง เพื่อประโยชน�ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
การปฏิบัติงานให�มีประสิทธ�ภาพ เกิดผลสัมฤทธ�์ สร�างความรับผิดชอบและความเช�่อถือ 
แก�สาธารณชน

DGA
พ.ศ. 2561

5,095,088,700
บาท

ผลประโยชน�รวม

โครงการท้ังหมด
ผลประโยชน�ทางตรง

3,887,245,912 บาท
76.3%

ของผลประโยชน�รวม

ผลประโยชน�ทางอ�อม

1,207,842,788 บาท
23.7%

ของผลประโยชน�รวม

กิจกรรมท่ีมีผลประโยชน�รวมสูงสุด 3 ลำดับแรก

โครงการ GIN

1,235,345,577
บาท

ผลประโยชน�รวม 
โครงการ G-SaaS

706,611,063
บาท

ผลประโยชน�รวม 

1 2 3
โครงการ G-Cloud 

ผลประโยชน�รวม 
1,457,539,103

บาท

 ผลประโยชน์ในการดำาเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล

ผลประโยชน�ทางตรงและทางอ�อมในรูปตัวเง�น

ผลประโยชน�ของรัฐบาลดิจ�ทัลท่ีมีต�อหน�วยงานภาครัฐและประชาชนผู�ใช�บร�การ
แบ�งได�เป�น 3 ประเภทหลัก ได�แก�

$

ผลประโยชน�ทางอ�อมที่ประเมินเป�นตัวเง�นไม�ได�

ความคุ�มค�า

ผลประโยชน�ที่เกิดข�้นโดยตรงและโดยอ�อมจากการมีบร�การรัฐบาลดิจ�ทัลที่สามารถคำนวณ
เป�นตัวเง�นได� อาทิ งบประมาณที่หน�วยงานภาครัฐใช�ในการลงทุน รายได�ที่สูงข�้นของภาครัฐ 
ต�นทุนค�าบร�การของภาครัฐที่ลดลง ต�นทุนค�าพิมพ�เอกสารและการจัดส�งเอกสารที่ลดลง 
เป�นต�น

ผลประโยชน�ที่มิได�เกิดข�้นโดยตรงจากการมีบร�การรัฐบาลดิจ�ทัลแต�เป�นผลกระทบต�อเนื่อง
จากการใช�บร�การ หร�อการมีบร�การรัฐบาลดิจ�ทัลท่ีไม�สามารถคำนวณเป�นตัวเง�น เช�น บร�การ 
ภาครัฐที่มีคุณภาพมากข�้น ความปลอดภัยของข�อมูลที่เพิ่มสูงข�้น การบร�การที่มีการตอบ 
สนองได�รวดเร็วข�้น เป�นต�น

เป�นการว�เคราะห�ผลเปร�ยบเทียบระหว�างผลประโยชน� (Benefit) และต�นทุน (Cost) ทั้งทางตรง 
และทางอ�อมที่มีต�อภาคส�วนที่เกี ่ยวข�อง เพื่อประโยชน�ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
การปฏิบัติงานให�มีประสิทธ�ภาพ เกิดผลสัมฤทธ�์ สร�างความรับผิดชอบและความเช�่อถือ 
แก�สาธารณชน

DGA
พ.ศ. 2561

5,095,088,700
บาท

ผลประโยชน�รวม

โครงการท้ังหมด
ผลประโยชน�ทางตรง

3,887,245,912 บาท
76.3%

ของผลประโยชน�รวม

ผลประโยชน�ทางอ�อม

1,207,842,788 บาท
23.7%

ของผลประโยชน�รวม

กิจกรรมท่ีมีผลประโยชน�รวมสูงสุด 3 ลำดับแรก

โครงการ GIN

1,235,345,577
บาท

ผลประโยชน�รวม 
โครงการ G-SaaS

706,611,063
บาท

ผลประโยชน�รวม 

1 2 3
โครงการ G-Cloud 

ผลประโยชน�รวม 
1,457,539,103

บาท
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการด�าเนินงานเป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์ (Benefit) กับค่าใช้จ่าย (Cost) โดยการด�าเนินงานท่ีคุ้มค่า 

จะต้องมีผลประโยชน์ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่ได้รับ

โครงการ 
GIN มีความคุ�มค�า 

จำนวน  509,544,351 บาท

โครงการ 
MailGoThai มีความคุ�มค�า 

จำนวน  354,325,679  บาท

โครงการ 
G-SaaS มีความคุ�มค�า 

จำนวน  684,120,090 บาท

โครงการ
G-Cloud มีความคุ�มค�า 

จำนวน  939,727,206 บาท

โครงการ 
Digital Government 
Platform
มีความคุ�มค�า

จำนวน  436,585,784 บาท

โครงการ 
GovChannel
มีความคุ�มค�า 

จำนวน  594,596,242 บาท

โครงการ
Government Information
Infrastructure
มีความคุ�มค�า 

จำนวน   94,731,227 บาท

โครงการ/กิจกรรมภายใต�ยุทธศาสตร�ที่ 2 
ยกระดับและเพิ่มประสิทธ�ภาพ โดยนำบร�การของภาครัฐไปสู�ประชาชน เพื่อก�าวไปสู� Digital Economy (Delivery) 
มีความคุ�มค�ารวมอยู�ที่ 1,125,913,253 บาท ประกอบด�วย

โครงการ/กิจกรรมภายใต�ยุทธศาสตร�ที่ 1 
บูรณาการโครงสร�างพื้นฐานด�าน ICT สำหรับบร�การภาครัฐให�ครอบคลุมและมีประสิทธ�ภาพ รองรับรัฐบาลดิจ�ทัล (Sharing) 
มีความคุ�มค�ารวมอยู�ที่ 2,487,717,327 บาท ประกอบด�วย

โครงการ 
GIN มีความคุ�มค�า 

จำนวน  509,544,351 บาท

โครงการ 
MailGoThai มีความคุ�มค�า 

จำนวน  354,325,679  บาท

โครงการ 
G-SaaS มีความคุ�มค�า 

จำนวน  684,120,090 บาท

โครงการ
G-Cloud มีความคุ�มค�า 

จำนวน  939,727,206 บาท

โครงการ 
Digital Government 
Platform
มีความคุ�มค�า

จำนวน  436,585,784 บาท

โครงการ 
GovChannel
มีความคุ�มค�า 

จำนวน  594,596,242 บาท

โครงการ
Government Information
Infrastructure
มีความคุ�มค�า 

จำนวน   94,731,227 บาท

โครงการ/กิจกรรมภายใต�ยุทธศาสตร�ที่ 2 
ยกระดับและเพิ่มประสิทธ�ภาพ โดยนำบร�การของภาครัฐไปสู�ประชาชน เพื่อก�าวไปสู� Digital Economy (Delivery) 
มีความคุ�มค�ารวมอยู�ที่ 1,125,913,253 บาท ประกอบด�วย

โครงการ/กิจกรรมภายใต�ยุทธศาสตร�ที่ 1 
บูรณาการโครงสร�างพื้นฐานด�าน ICT สำหรับบร�การภาครัฐให�ครอบคลุมและมีประสิทธ�ภาพ รองรับรัฐบาลดิจ�ทัล (Sharing) 
มีความคุ�มค�ารวมอยู�ที่ 2,487,717,327 บาท ประกอบด�วย

ความคุ้มค่าในการดำาเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลประโยชน์จากการดำาเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้
ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมนิเป็นตัวเงนิได้จะเป็นการด�าเนนิงานในส่วนของยทุธศาสตร์ที ่3 สร้างการมส่ีวนร่วมและส่งเสรมิให้หน่วยงาน

ภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation)

ประโยชน�ของการดำเนินงาน

ส�งเสร�มความโปร�งใส
และการจำกัดการทุจร�ต 

สร�างโอกาสในการพัฒนา
และสร�างสรรค�นวัตกรรม
หร�อธุรกิจประเภทใหม�

สร�างพลังและการมี
ส�วนร�วมของสังคม

และท�องถิ่น

พัฒนาความสามารถ 
ในการแข�งขัน

และการให�บร�การ

สร�างเง�นหมุนเว�ยน
ในเศรษฐกิจที่สูงข�้น

จากการลงทุน
ของภาครัฐ

เพิ่มประสิทธ�ภาพ
และความตระหนัก

ด�านการรักษาความ
ปลอดภัยและความเป�น

ส�วนตัวของข�อมูล

เพิ่มความพึงพอใจ
ในการให�บร�การ
ของภาครัฐให�แก�

ประชาชนได�มากยิ่งข�้น

ส�งเสร�มการดำเนินงาน
ของรัฐบาลให�มี

ความยั่งยืน
มากยิ่งข�้น

ยกระดับประสิทธ�ภาพ
และประสิทธ�ผลของ

การทำงานของภาครัฐ

พัฒนาการบูรณาการ 
การทำงานของรัฐ

เพิ่มทักษะความสามารถ
ในการทำงานของบุคลากร 
ภาครัฐให�มีประสิทธ�ภาพ

มากข�้นสอดคล�องกับบร�บท 
การพัฒนาของโลก
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การบริหารความเสี่ยง
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เช�น การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สภาวะการแข�งขัน การเปลี่ยนนโยบาย 

การกำหนดกลยุทธ�
ไม�สอดคล�องกับว�สัยทัศน� เป�นต�น

ด�านนโยบายและกลยุทธ� 
(Strategic Risk: S)

ด�านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: O)

เช�น ความสามารถ
ของบุคลากร กระบวนการ

ปฏิบัติงานไม�ชัดเจน 
อาช�วอนามัย

และความปลอดภัย 
เป�นต�น

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information 
Technology Risk: IT)
เช�น ภัยคุกคามทางไซเบอร� 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
ไม�มีแผนบร�หาร
ความต�อเนื่องทางธุรกิจ 
เป�นต�น

ด�านการเง�น 
(Financial Risk: F)

เช�น อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยน 

แหล�งเง�นทุน สภาพคล�อง 
เป�นต�น

ด�านกฎหมาย กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C)

เช�น การไม�ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบ 

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 
เป�นต�น

การบร�หาร
ความเสี่ยง

กรอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กร 
ตามคู่มือการบริหารและกำากับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน
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ด้�นนโยบ�ยและกลยุทธ์ 
(Strategic Risk: S)

ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย
เศรษฐกิจดิจิทัล  

(Digital Economy) 

เนื่องจ�กนโยบ�ยรัฐบ�ลชุดปัจจุบัน 
มุ่งเน้นเร่ืองเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่ง DGA 
เป็นหน่วยง�นที่ดูแลในส่วน Service 
Infrastructure แต่ ในขณะน้ียังไม่มี 
คว�มชัดเจนจ�กท�งรัฐบ�ลในเรื่อง
ภ�รกจิและขอบเขตง�นท่ีชัดเจน ซึง่ห�ก
มีก�รมอบหม�ยง�นลงม�อ�จส่ง 
ผลกระทบกับ DGA เช่น อ�จมีภ�รกิจ
ท่ีเ พ่ิมข้ึน ทำ�ให ้ส ่งผลต่อแผนง�น 
ในปีงบประม�ณปัจจุบัน หรืออ�จ 
สูญเสียบุคล�กรสำ�คัญ

1. ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 
 ของประเทศไทย (DG) ระยะ 3 ปี (พ.ศ.  
 2559 - 2561) ระยะที ่1 แล้วเสรจ็เม่ือวนัท่ี  
 1 พฤษภ�คม 2559 ซึ่งแผนดังกล่�ว 
 จัดทำ�ข้ึนเพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รของ  
 DGA เชื่อมโยงและสอดรับกับแผน 
 พัฒน�เศรษฐกจิดิจิทัล (DE) ของรฐับ�ล 
2. ก�รจัดทำ� (ร่�ง) แผนพัฒน�รัฐบ�ล 
 ดิจิทัลของประเทศไทย (DG) ระยะท่ี 2  
 เ พ่ือ ให ้ ครบถ ้ วนสมบู รณ ์ทั้ ง  26  
 ขีดคว�มส�ม�รถ ภ�ยใต้ชือ่ แผนพัฒน� 
 รฐับ�ลดจิิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 
 2564 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รของ DGA  
 เชื่อมโยงและสอดรับกับแผนพัฒน� 
 เศรษฐกิจดิจิทัล (DE) ของรัฐบ�ล
3. ก�รจัดประชุมเพ่ือถ่�ยทอด ติดต�ม  
 นโยบ�ยรัฐบ�ล มติข้อส่ังก�ร รวมถึง 
 แผนก�รดำ�เนินง�นและปัญห�อุปสรรค 
 ต่�งๆ ที่อ�จส่งผลกระทบกับองค์กร  
 เพ่ือห�แนวท�งก�รแก้ไขร่วมกันในระดับ 
 ผู ้บริห�รและผู ้รับผิดชอบโครงก�ร/ 
 บริก�รเป็นประจำ�

ด้�นก�รปฏิบัติง�น 
(Operational Risk: O)

ก�รพัฒน�บุคล�กร

เ พ่ือให ้ก�รดำ� เ นินง�นของ DGA 
สอดคล้องต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลดิจิทัล 
ส่วนสำ�คัญท่ีทำ�ให้ DGA ส�ม�รถ
ดำ�เนินง�นได้ต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนดไว้
คือบุคล�กรหรือเจ ้�หน ้� ท่ีภ�ยใน  
DGA ซึง่ห�กบคุล�กรข�ดทกัษะ คว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ และก�รพัฒน�ด้�น
รัฐบ�ลดิจิทัล อ�จส่งผลกระทบต่อ 
ก�รดำ�เนินง�นและภ�รกิจท่ี ได ้รับ 
จ�กท�งรัฐบ�ล

1. ก�รจัดทำ�แผน Training Roadmap  
 ซึ่งเป็นภ�พรวมขององค์กรท่ีมุ ่งเน้น 
 ก�รเป็นรัฐบ�ลดิจิทัล
2. ก�รจัดทำ�และทบทวนแผนก�รอบรม 
 เจ้�หน้�ที่ร�ยบุคคล เพ่ือเพ่ิมศักยภ�พ 
 ในก�รทำ�ง�นให้มคีว�มรู้คว�มเชีย่วช�ญ 
 เฉพ�ะด้�น รวมทั้งทักษะด้�นธุรกิจ 
3. ก�รระบุสมรรถนะเฉพ�ะ (Specif ic  
 Competency) เข้�ม�ในระบบก�รประเมนิ 
 เจ้�หน้�ท่ี เพ่ือเป็นก�รสำ�รวจคว�มรู ้
 ในก�รทำ�ง�น เพ่ือจัดให้มีก�รเสรมิทักษะ 
 ในด้�นนั้นๆ
4. ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รก�รพัฒน� 
 บคุล�กรเพ่ิมเตมิเพ่ือให้เกดิประสิทธภิ�พ 
 ในก�รทำ�ง�น

ด้�นก�รปฏิบัติง�น 
(Operational Risk: O)

วัฒนธรรมองค์กร  
(ก�รสร้�งวัฒนธรรม 
ก�รทำ�ง�นร่วมกัน)

ก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กรเป็นก�รทำ�ง�น 
แบบประส�นคว�มร่วมมือ บูรณ�ก�ร
ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ซึ่งไม่อ�จทำ�ได้ 
โดยฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงเพียงฝ่�ยเดียว 
ห�กข�ดคว�มร่วมมือระหว่�งกันหรือ
ข�ดก�รมีมนุษยสัมพันธ์อันดีในก�ร
ประส�นง�นหรือติดต่อง�น อ�จ
กระทบต่อก�รดำ�เนินก�รให้สะดดุ หรือ
ช้�ลง

1. ก�รจัดทำ�ค่�นิยมองค์กร i-Connect  
 เพื่อเป็น Core Value เพื่อเป็นแบบแผน 
 พฤติกรรมท่ีบุคล�กรในองค์กรยึดถือ 
 เป็นแนวท�งในก�รประพฤติปฏิบัติ
2. ก�รจัดทำ �กิจกรรมสัมพันธ ์  เ พ่ือ 
 เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ของเจ้�หน้�ท่ี 
 ในองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ด้�นก�รเงิน  
(Financial Risk: F)

ก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณ

ป ั จ จัยที่ สำ � คัญป ั จ จัยห น่ึ ง ท่ี เ ป ็ น 
ตัวสะท้อนถึงคว�มสำ�เร็จขององค์กร 
คือ ก�รบรหิ�รงบประม�ณให้เป็นไปต�ม 
เป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ เพ่ือตอบสนอง 
ต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยของโครงก�ร 
รวมถึง เป็นก�รสนองนโยบ�ยในก�ร
เบิกจ่�ยเงนิงบประม�ณ อนัเป็นแนวท�ง
หนึง่ของก�รใช้จ่�ยภ�ครฐั (Government 
Expenditure) เพื่อก่อให้เกิดก�รเจริญ
เติบโตท�งเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่อง

ก�รจัดทำ�แผนก�รปฏิบัติง�นและแผนก�ร 
ใช้จ่�ยงบประม�ณขององค์กร รวมถึง 
ระดับโครงก�ร และมีก�รติดต�มและเร่งรัด 
ผลก�รเบิกจ่�ยเป็นประจำ�ทุกเดือน

ด้�นกฎหม�ย กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C)

ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภ�ยใน

และภ�ยนอก DGA

ก�รให้คว�มสำ�คัญในประเด็นคว�ม
เส่ียงในก�รปฏิบัติง�นไม่เป็นไปต�ม
กฎหม�ย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง 
ประก�ศ และสัญญ� ท่ีทำ�ไว้กับหน่วย
ง�นภ�ยนอก จึงเป็นประเด็นสำ�คัญ 
เน่ืองจ�กเป็นระดับคว�มเส่ียงท่ีถึงแม ้
จะไม่เกิดขึ้นบ่อย แต่ห�กเกิดข้ึนแล้ว 
จะมีระดับคว�มรุนแรงในเชิงคว�ม 
เสียห�ยต่อภ�พลักษณ์องค์กร หรือ
คว�มเสียห�ยด้�นอื่นๆ

ก�รสำ�รวจ และศึกษ�ให้คว�มรู้ และมีก�ร 
ตัง้คณะทำ�ง�น รวมถึงมีก�รเผยแพร่กฎหม�ย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ DGA 
ผ่�นท�งก�รจัดประชุม อีเมล Intranet  
เพ่ือให้เจ้�หน้�ท่ีและผู้ท่ีเก่ียวข้องส�ม�รถ 
รับรู้และปฏิบัติต�มได้

ต�มมตคิณะรฐัมนตร ีวนัท่ี 23 มกร�คม 
2561 เห็นชอบให้หน่วยง�นภ�ครัฐ 
ทุกหน่วยง�นต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ด้�นคุณธรรมและคว�มโปร่งใส เพ่ือ 
ไม่ก่อให้เกิดก�รทุจริตหรือเกิดก�ร 
ขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส ่วนตน 
กบัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยง�น  
ซึ่งองค์กรควรให้คว�มสำ�คัญในก�ร
บริห�รจัดก�รต�มนโยบ�ยดังกล่�ว
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบท่ีอ�จจะ
เกิดขึ้น

1. ก�รประก�ศนโยบ�ยก�รป ้องกัน 
 และต ่อต ้ �นก�รทุจริตคอร ์รัปชัน  
 เ พ่ือสื่อส�ร ให ้ เจ ้ �หน ้ �ที่ รับทร�บ 
 และปฏิบัติต�ม
2. มีก�รแต ่งตั้ งคณะทำ �ง�นส ่ง เส ริม 
 และพัฒน�ก�รบริห�รง�นท่ีโปร่งใส  
 เ พ่ือให ้คว�มสำ�คัญกับก�รป ้องกัน 
 และต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน
3. ก�รจัดทำ �แผนปฏิ บัติก�รป ้องกัน 
 และปร�บปร�มก�รทุจริตฯ และแผน 
 ปฏิ บัติก�รส ่งเสริมคุณธรรม เ พ่ือ 
 กำ�หนดเป ็นแนวท�งก�รดำ�เนินง�น 
 ด้�นก�รป้องกันและต่อต้�นก�รทุจริต 
 คอร์รัปชัน
4. ก �รดำ � เ นิ นก�รต�มแบบปร ะ เ มิ น 
 คุณธรรมและคว�มโปร ่งใส ในก�ร 
 ดำ � เ นินง�นของหน ่วยง�นภ�ครัฐ  
 (Integrity & Transparency Assessment:  
 ITA) ของ ปปช.
5. ก ร ะ บ ว น ก � ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ ก � ร 
 ควบ คุมภ�ย ใน  แล ะกร ะบวนก�ร 
 ตรวจสอบภ�ยใน เพ่ือสอบท�นและ 
 ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นที่อ�จส่งผล 
 ต่อก�รทุจริตคอร์รัปชัน
6. ก � ร จั ด ทำ � ข้ั น ต อ น ก � ร ป ฏิ บั ติ  
 PC.S01.10.40 ร้องทุกข์ แนวปฏิบัติ 
 ในก�รจัดก�รเรื่องร้องเรียน

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
(Information Technology 

Risk: IT)

ก�รสร้�ง 
คว�มต่อเนื่องสำ�หรับ
ก�รให้บรกิ�รของ DGA
(Business Continuity 

Plan)

เม่ือเกดิเหตภุยัพิบัตกัิบศูนย์ข้อมูลหลัก
ของ DGA อ�จไม่ส�ม�รถกู้คืนบริก�ร
สำ�คัญให้ ใช้ง�นได้อย่�งต่อเน่ืองได้ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร เนื่องจ�ก
ข�ดก�รเตรียมก�รด้�นระบบหรือ
ข ้อมูลที่ต ้องสำ�รอง รวมถึงก�ร
ป ้องกันศูนย ์ข ้อมูลหลักเ พ่ือก�ร 
ให้บริก�รอย่�งต่อเนื่อง

1. ก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรมอุปกรณ์ 
 ในลักษณะ Redundance
2. ก �รนำ � ม �ตรฐ�น  I SO  22301  
 ม�ประยุกต์ ใช้ง�นและผ่�นก�รตรวจ 
 รับรองม�ตรฐ�น รวมท้ังก�รทบทวน 
 แผน BCP และทดสอบแผนอย่�งน้อย 
 ปีละ 1 ครั้ง 
3. ก�รจัดทำ�แผนสำ�หรับดำ�เนินก�รกับ 
 อุปกรณ์ต่�งๆ ในศูนย์ข้อมูล (Data  
 Center) เ ม่ือเกิดหตุเพลิงไหม้ เช ่น  
 ระบบแอร์ ระบบดับเพลิง ระบบ EMS  
 ( E n v i r o nme n t a l  Mo n i t o r i n g  
 System) เป็นต้น รวมถึงมีก�รดำ�เนินก�ร 
 ทดสอบคว�มต่อเนือ่งของก�รให้บริก�ร 
 ศูนย์ข้อมูลเป็นประจำ�
4. ก�รสำ�รองระบบและข้อมูลไว้ที่ Disaster  
 Recovery Site เพ่ือลดคว�มเส่ียงในก�ร 
 ให้บริก�รที่อ�จจะเกิดเหตุภัยพิบัติกับ 
 ศูนย์ข้อมูลหลัก

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
(Information Technology 

Risk: IT)

Security
(คว�มมั่นคงปลอดภัย
ด้�นระบบส�รสนเทศ)

ป ัจจุบันก�รบุกรุก โจมตี และก�ร
โจรกรรมข้อมูลโดยผู ้ ไม ่ประสงค์ดี 
(Hacker) ผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์ 
เกิดข้ึนเป็นประจำ�ทกุวนั ซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร เน่ืองจ�กข�ดก�รป้องกัน
ระบบสำ�หรับบริก�รสำ�คัญเพ่ือให้มี
คว�มปลอดภัย

1. ก�รตั้งค่�อุปกรณ์ในส่วนของผู้ ใช้ง�น 
 และผู้ให้บรกิ�รให้ปลอดภยัต�ม Security  
 Baseline ต�มที่ DGA กำ�หนด
2. ก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรมของระบบ 
 ให้มคีว�มปลอดภยัโดยมกี�รนำ�อปุกรณ์ 
 สำ�หรับป้องกันก�รบุกรุกม�ใช้ง�น เช่น  
 Firewall เป็นต้น
3. ก�รตรวจสอบช่องโหว่ (VA Scan)  
 ของระบบเป็นประจำ�ทุกเดือน
4. ก�รกำ�หนดให้ผู้ ให้บริก�รจัดส่งร�ยง�น  
 ด้�น Security เป็นประจำ�ทุกเดือน 
 หรือต�มที่ร ้องขอ และในกรณีท่ีมี  
 ก�รเปล่ียนแปลง Baseline จะต้อง 
 ดำ�เนินก�รเข้�กระบวนก�ร Change  
 Management
5. ก�รจัดตั้งส่วนง�นรับผิดชอบในก�ร 
 เฝ้�ระวงัก�รโจมตรีะบบตลอด 24 ชัว่โมง  
 (Security Operation Center: SOC)
6. ก�รสำ�รองข้อมูลและมีก�รตรวจสอบ 
 ข้อมูลสำ�รองอย่�งสมำ่�เสมอ

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

SECURE
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รฐับาลได้ก�าหนดให้การป้องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบเป็นนโยบายส�าคญัและถอืเป็นวาระแห่งชาตทิีท่กุส่วนราชการจะต้อง

น�าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และรัฐบาลได้ก�าหนดแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะท่ี 2 ของรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการต่อต้านการทจุรติ ทัง้ในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ทีต้่องด�าเนนิการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ (เชงิรกุ) ให้ทกุภาคส่วน

ตระหนกัถึงพิษภยัของการทุจรติ รวมถงึการพัฒนาระบบกลไกตรวจสอบ กลไกการประสานงาน การพฒันาศักยภาพของบคุลากร การแลกเปลีย่น

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่อต้านทุจริต และขยายขอบข่ายความร่วมมือต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งยกระดับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตระยะที ่2 (พ.ศ. 2556 - 2560) เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นประเทศผ่านองค์กรตามรฐัธรรมนญู และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานคณะกรรมการ 

สิทธมินษุยชนแห่งชาติ ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ และส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ในภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และน�ายุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ในแต่ละภาคส่วนต่อไป 

DGA มีความตระหนักและให้ความส�าคัญถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตจึงได้มีประกาศส�านักงาน 

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ 7/2561 เรื่อง “นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งก�าหนดนิยาม แนวปฏิบัติ 

และแนวทางการด�าเนินงานให้แก่บุคลากร DGA เพื่อให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

DGA ประกาศเจตนารมณ์ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร
เพื่อขับเคลื่อนสู่ก�รเป็นองค์กรธรรม�ภิบ�ล (Zero Tolerance)
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นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ DGA

แนวทางการดำาเนินงาน
DGA ให้ความส�าคญัต่อการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสรมิให้บคุลากรทกุระดบัมจีติส�านกึในการต่อต้านการทจุรติ

คอร์รปัชนัในทกุรปูแบบ รวมถึงการได้จดัท�านโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางตามยทุธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรของ DGA ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

นิยาม

การทุจร�ตคอร�รัปชัน

 การกำหนดระเบียบหร�อนโยบายต�างๆ การปฏิบัติ  
 หร�อละเว�นการปฏิบัติในตำแหน�งหน�าท่ีหร�อการ
ปฏิบัติหร�อละเว�นการปฏิบัติท่ีมีพฤติการณ�ท่ีอาจทำให�ผู�อ่ืน
เช�อ่ว�ามีตำแหน�งหน�าท่ี
ท้ังท่ีตนมิได�มีตำแหน�ง
หน�าท่ีน้ันเพ่ือแสวงหา
ประโยชน�

ช�่อเสียง สินบน

$

ตำแหน�ง คำมั่นสัญญา

สิทธ�หร�อผลประโยชน�อ่ืนใดต�อเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หร�อบุคคล
อ่ืนใด ท่ีดำเนินงานกับ DGA ไม�ว�าในประเทศหร�อต�างประเทศ 
และให�หมายความรวมถึงการบิดเบือนข�อมูลหร�อเอกสาร
เพื่อหวังผลประโยชน�ในรูปของการเลื่อนตำแหน�ง 
ผลตอบแทน พิเศษ หร�อผลประโยชน�อื่น 

การช�วยเหลือทางการเมือง

การให�ทรัพย�สิน เง�น ส่ิงของ สิทธ�หร�อผลประโยชน�อ่ืนใด 
เพ่ือเป�นการช�วยเหลือ หร�อสนับสนุน หร�อเพ่ือประโยชน�
อ่ืนใด แก�พรรคการเมือง นักการเมือง หร�อบุคคลที่มีหน�าที่ 
เกี่ยวข�อง ทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง 
ไม�ว�าโดย ทางตรงหร�อทางอ�อม

แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการป�องกัน
และต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน 

ให�ความสำคัญกับประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วนตน

แนวปฏิบัติในการส�งเสร�มการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อน

บุคลากรทุกระดับของ DGA จะต�องปฏิบัติด�วยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะในเร�อ่งดังต�อไปน้ี

DGA

ไม�กระทำการใดๆ ท่ีเป�น
การแสดงถึงเจตนาว�า

เป�นการทุจร�ตคอร�รัปชัน

ไม�ละเลยหร�อเพิกเฉย
เม่ือพบเห็นการกระทำ
ท่ีเข�าข�ายการทุจร�ต

คอร�รัปชัน

ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของตน
ด�วยความโปร�งใส อันหมายถึง

การเตร�ยมความพร�อม
รับการตรวจสอบ

แนวทางการดำเนินงาน

DGA

การให� หร�อรับของขวัญ 
ของกำนัล การเล้ียงรับรอง

การให�เง�นสนับสนุน
ไม�ว�าจะเป�นเง�น วัตถุ 

หร�อทรัพย�สิน แก�กิจกรรม
หร�อโครงการใด

ต�องมีการระบุช�อ่ DGA 

การให�เง�นบร�จาคเพ่ือการกุศล 
จะต�องกระทำในนาม DGA 
และควรบร�จาคให�แก�องค�กร

ใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงค�
เพ่ือประโยชน�ต�อสังคม

การดำเนินงานของ DGA ไม�ว�าในประเทศ 
หร�อต�างประเทศ จะต�องเป�นไปด�วย 

ความโปร�งใส ซ�อ่สัตย� และต�องดำเนินการ
ให�เป�นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

DGA มีนโยบายเป�นกลางทางการเมือง
โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธ�และเสร�ภาพ

ทางการเมือง ตามกฎหมาย 
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การช�วยเหลือทางการเมือง

การให�ทรัพย�สิน เง�น ส่ิงของ สิทธ�หร�อผลประโยชน�อ่ืนใด 
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อ่ืนใด แก�พรรคการเมือง นักการเมือง หร�อบุคคลที่มีหน�าที่ 
เกี่ยวข�อง ทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง 
ไม�ว�าโดย ทางตรงหร�อทางอ�อม

แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการป�องกัน
และต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน 
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2561

หมายเหตุ 2561 2560

หน่วย : บ�ท



รายงานประจำาปี 256186

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2561

หมายเหตุ 2561 2560

หน่วย : บ�ท
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2561

หมายเหตุ 2561 2560

หน่วย : บ�ท



รายงานประจำาปี 256188

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2561

ทุน
รายได้สูง (ตำ่า) กว่า 

ค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

หน่วย : บ�ท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2561

หมายเหตุ สารบัญ
 1 ข้อมูลทั่วไป

 2 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน

 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

  และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 7 เงินลงทุนระยะสั้น

 8 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 10 อาคารและอุปกรณ์

 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 12 เจ้าหนี้การค้า

 13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

 14 เงินรับฝากระยะสั้น

 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 16 ทุน

 17 รายได้จากงบประมาณ

 18 รายได้จากการให้บริการ

 19 รายได้ดอกเบี้ย

 20 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 21 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 22 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 23 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

 24 ค่าสาธารณูปโภค

 25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 26 ค่าใช้จ่ายอื่น

 27 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 28 คดีฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง



รายงานประจำาปี 256190

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จดัตัง้เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2561 ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพฒันา

รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยเปลี่ยนชื่อส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ให้สามารถด�าเนินงานเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและจัดท�าบริการสาธารณะ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ในพระราชบัญญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 เพือ่ให้การบริหารงาน

และปฏิบัติภารกิจของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้มีการโอนบรรดา 

อ�านาจหน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สนิ สทิธ ิหน้ี ภาระผกูพนั เงินงบประมาณ และรายได้ของส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 

มาเป็นของ สพร. ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎกีาให้ด�าเนินงานต่อเนือ่งจาก สรอ. โดยมภีารกจิหลกั คอื การเป็นหน่วยงานกลางของระบบ

รฐับาลดจิทิลั ท�าหน้าท่ีให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุนการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐั และหน่วยงานอ่ืนเก่ียวกบัการพัฒนารฐับาลดจิิทลั

สพร. จดทะเบยีนตัง้อยูท่ีช่ัน้ 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เลขที ่108 ถนนรางน�า้ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่ 

 เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล

2. จัดท�ามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการด�าเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยง 

 ข้อมูลและระบบการท�างานระหว่างกันของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการด�าเนินงาน 

 ของหน่วยงานของรัฐ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง

5. พัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย

6. ให้ค�าปรกึษาและสนบัสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจดัการโครงการด้านเทคโนโลยดีจิทัิล รวมถงึส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้บรกิารวิชาการ  

 และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล

7. ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

8. สนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดท�ากรอบการจัดสรรงบประมาณบูรณาการประจ�าปีท่ีเก่ียวกับการ 

 ด�าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการติดตามการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติท่ีเก่ียวกับ 

 รัฐบาลดิจิทัล

9. ด�าเนินการอื่นเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หมายเหตุที่ 2 เกณฑ์การจัดทำารายงานการเงิน 
รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ ซ่ึงรวมถึงหลักการ 

นโยบายการบญัชสี�าหรบัหน่วยงานภาครฐั มาตรฐานการบญัชภีาครฐั และนโยบายการบญัชภีาครฐั และหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัท�ารายงาน

การเงินประจ�าปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และรูปแบบการน�าเสนอรายงาน

การเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายงานการเงิน

หมายเหตุท่ี 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้ถือปฏิบัต ิ

กับรายงานการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
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• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนอรายงานการเงิน

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

• นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง  เงินลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง  รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน

ฝ่ายบรหิารเชือ่ว่ามาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐัฉบบัใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อรายงาน

การเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ

หมายเหตุที่ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
4.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบก�าหนดท่ีจะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน  

3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�าที่มีวันถึงก�าหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

4.2	 เงินลงทุนระยะสั้น	

ได้แก่ เงนิฝากธนาคารประเภทประจ�าทีไ่ม่มภีาระผูกพัน ระยะเวลาการน�าฝากเกนิ 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

4.3	 อาคารและอุปกรณ์		 	 	

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะรับรู้

เป็นสินทรัพย์ประเภทอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ก็ต่อเมื่อมีราคาทุนต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด

  อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้

รายจ่ายที่เกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นซึ่งท�าให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น 

อย่างเป็นสาระส�าคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

รายการ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�  5 - 20

อุปกรณ์สำ�นักง�น  3 - 10

อุปกรณ์โฆษณ�และเผยแพร่  5

อุปกรณ์ไฟฟ้�และวิทยุ  5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  2 - 5 

อุปกรณ์ง�นบ้�น ง�นครัว  5 
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2561 2560

เงินสดย่อย

 เงินงบประมาณ 35,000.00 35,000.00

 เงินนอกงบประมาณ 15,000.00 15,000.00 

   รวม 50,000.00 50,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน

 เงินงบประมาณ 412,394,593.13 580,368,729.27

 เงินนอกงบประมาณ 463,892,678.87 551,200,604.70 

	 	 	 รวม 876,287,272.00 1,131,569,333.97

	 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 876,337,272.00 1,131,619,333.97

4.4	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม และจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็ต่อเมื่อ 

มีราคาทุนต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ สพร. ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์  

สิทธิบัตรในการใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปต่างๆ 

การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ซึ่งไม่เกิน 3 ปี

4.5	 การรับรู้รายได้

• รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

• รายได้จากการให้บริการรับรู้ตามเงื่อนไขของสัญญา 

• รายได้ดอกเบี้ยรับเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

4.6	 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

• ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

• ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณรับรู้ตามวันที่ส่งมอบงานในสัญญาโดยให้สัมพันธ์กับการรับรู้รายได้

• ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรสื่อสารส�าหรับผู้ว่าจ้างรับรู้ตามช่วงระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา

หมายเหตุที่ 5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ 
ในการจัดท�ารายงานการเงินนี้ ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมี

ผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจ

แตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส�าคญั คือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึง่ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 

30 กันยายน 2561 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งส�ารองเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการของ สพร. อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร

ของ สพร. เชื่อว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับจ�านวนที่ประมาณการและบันทึกไว้

หมายเหตุที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย : บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 876,337,272.00 บาท ได้รวมเงินรับฝากโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ 

เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลั (Flagship Project) และโครงการพฒันาระบบโครงข่ายบรกิารด้านสขุภาพในพืน้ท่ีน�าร่อง (e-Health) 

คงเหลอื ณ วันที ่30 กันยายน 2561 จ�านวน 12,808,351.84 บาท และ 12,383,339.88 บาท ตามล�าดับ ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ข้อ 14
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2561 2560

เงินฝากประจ�า 4 - 12 เดือน (เงินงบประมาณ) 170,000,000.00 170,000,000.00

   รวมเงินลงทุนระยะสั้น 170,000,000.00	 170,000,000.00	

2561 2560

วัสดุคงเหลือ 203,231.81 149,225.67

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนด 1,048,068.79 1,763,802.32

เงินประกันผลงาน 1,798,905.00 776,155.45

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 3,557,685.07 4,612,339.67

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,607,890.67 7,301,523.11

หมายเหตุที่ 7 เงินลงทุนระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 8 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด กบัเงนิลงทนุระยะสัน้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 เมือ่รวมกันแล้วมเีงนิคงเหลอืจ�านวน 1,046,337,272.00 บาท 

ซึง่เงนิดงักล่าวมรีายการหนีส้นิหมนุเวยีนทีร่อการจ่ายช�าระจ�านวน 403,085,608.86 บาท มรีายการท่ีอยูร่ะหว่างการส่งมอบและตรวจรบังาน

จ�านวน 122,542,439.55 บาท มีรายการที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างจ�านวน 62,447,350.00 บาท รายการที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2561 - 2563 ตามแผนเงินนอกงบประมาณจ�านวน 212,378,723.52 บาท เงินส�ารองหมุนเวียนส�าหรับการ

ด�าเนินงานโครงการตามสญัญาจ้างจ�านวน 40,000,000.00 บาท ซึง่เมือ่หกัรายการดงักล่าวแล้วจะมเีงนิคงเหลอืจ�านวน 205,883,150.07 บาท

2561 2560

ลูกหนี้อื่น 6,482.50 3,745.00

ลูกหนี้เงินยืม 756,405.66 727,435.00

   รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น 762,888.16 731,180.00

ลูกหนี้เงินยืม
ยังไม่ถึงกำาหนด
ชำาระและการส่ง

ใช้ใบสำาคัญ

ถึงกำาหนดชำาระและ
การส่งใช้ใบสำาคัญ

เกินกำาหนดชำาระ
และการส่ง 
ใช้ใบสำาคัญ

รวม

2561 698,305.66 - 58,100.00 756,405.66

2560 331,420.00 - 396,015.00 727,435.00

ลกูหนีเ้งนิยืม ณ วนัสิน้ปี แยกตามอายหุน้ี ดังน้ี
(หน่วย : บาท)
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ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2561 เท่ากับ 53,373,362.13 บาท

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

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ราคาตามบัญชีสุทธิ 177,558,199.46 บาท รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ราคาตามบัญชีสุทธิ 

30,527.24 บาท ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

2561 2560

ราคาทุน 5,519,457.95 5,519,457.95

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,488,930.71) (3,959,197.98)

   ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 30,527.24 1,560,259.97

หมายเหตุที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย : บาท)

2561 2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน 198,066,997.44 152,185,715.58

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (115,239,005.23) (65,423,820.94)

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 82,827,992.21 86,761,894.64

ซื้อและรับโอนสินทรัพย์ - 22,630.51

โอนเปลี่ยนประเภท 18,787,118.60 46,299,971.35

จ�าหน่ายสินทรัพย์

 ราคาทุน (3,341,300.00) (441,320.00)

 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 3,341,299.00 441,318.00

ค่าตัดจ�าหน่าย (53,373,362.13) (50,256,502.29)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 48,241,747.68 82,827,992.21

ราคาทุน 213,512,816.04 198,066,997.44

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (165,271,068.36) (115,239,005.23)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 	48,241,747.68 82,827,992.21

หมายเหตุที่ 12 เจ้าหนี้การค้า
(หน่วย : บาท)

2561 2560

เจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ 198,385,351.95 288,812,727.50

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 97,022,956.96 167,494,142.17

   รวมเจ้าหนี้การค้า 295,408,308.91 456,306,869.67
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หมายเหตุที่ 14 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(หน่วย : บาท)

2561 2560

ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่าย 48,327,261.32 46,237,100.48

   รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 48,327,261.32 46,237,100.48

ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ประจ�าปี 2561 ค้างจ่ายท้ังจ�านวนท่ีได้บันทึกรับรู้ ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ  

ซึง่ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารส�านักงานพฒันารฐับาลดจิิทลั เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม 2561 จ�านวนเงนิทัง้สิน้ 48,327,261.32 บาท 

โดยจ่ายจากเงินนอกงบประมาณทั้งจ�านวน ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายที่พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

เงินรับฝากระยะสั้น เป็นเงินที่ได้รับจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันจากส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม) เพื่อใช้ด�าเนินโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมดิจิทัล (Flagship Project) จ�านวน 157,793,900.00 บาท และในปีงบประมาณ 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้รับเงินโครงการ

พัฒนาระบบโครงข่ายบริการด้านสุขภาพในพื้นที่น�าร่อง (e-Health) จ�านวน 12,356,800.00 บาท

2561 2560

โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) ระยะที่ 1

9,522,252.67  19,259,453.84

โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) ระยะที่ 2

3,286,099.17 47,831,400.00

โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายบริการด้านสุขภาพ 
ในพื้นที่น�าร่อง (e-Health)

12,383,339.88 -

   รวมเงินรับฝากระยะสั้น 25,191,691.72 67,090,853.84

2561 2560

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 419,513.89 3,545,566.59

เงินประกันผลงาน 16,019,153.23 20,187,896.39

ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด 836,329.85 678,848.02

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 2,488,669.54 2,484,108.68

   รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,763,666.51 26,896,419.68

หมายเหตุที่ 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 16 ทุน
ทุนจ�านวน 72,873,472.86 บาท เกิดจากการรับโอนบรรดาอ�านาจ หน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณและรายได้ 

ของส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) เมือ่วนัที่ 

13 พฤษภาคม 2561 โดยเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎกีาการจัดตัง้เป็นการด�าเนนิงานต่อเนือ่งจากส�านักงานรฐับาลอิเลก็ทรอนกิส์ (องค์การ

มหาชน) ทุนของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงเป็นทุนเดิมของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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หมายเหตุที่ 17 รายได้จากงบประมาณ 
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 18 รายได้จากการให้บริการ 
รายได้จากการให้บริการเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการท่ีนอกเหนือจากภารกิจหลักของ สพร. โดย สพร. จะท�าสัญญาการให้บริการ 

และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

2561 2560

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

 รายได้จากงบอุดหนุน 1,437,704,200.00 1,401,971,000.00

 รายได้จากงบกลาง - 5,392,300.00

   รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน 1,437,704,200.00 1,407,363,300.00

2561 2560

การให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่าย  
สื่อสารความเร็วสูง (Network Services) 

29,468,126.12 33,692,743.96

การให้บริการระบบงานด้านเทคโนโลยีแบบ 
ครบวงจร (ASP Services)

5,835,000.00 799,280.00

การให้บริการระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลภาครัฐ 
(Information Security Services)

2,604,000.00 2,925,300.00

การให้บริการที่ปรึกษาการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ประยุกต์ใช้ (System Integration Services)

51,389,847.74 34,629,720.06

การให้บริการอื่นๆ (Other Services) 29,295,899.07 40,748,199.67

   รวมรายได้จากการให้บริการ 118,592,872.93 112,795,243.69

2561 2560

เงินเดือน 192,679,651.83 167,696,139.72

ค่าตอบแทนพิเศษ 48,326,581.30 46,222,877.99

เงินประจ�าต�าแหน่ง 2,260,000.00 2,143,933.33

ค่าล่วงเวลา 420,121.90 604,713.40

ค่าจ้าง 5,974,046.10 4,534,480.18

ค่าจ้างที่ปรึกษา 2,647,774.19 2,269,483.87

หมายเหตุที่ 20 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 19 รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยเกิดจากการฝากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบันการเงินในประเทศ จ�านวน 20,405,504.60 บาท แบ่งเป็นรายได้

ดอกเบี้ยรับจากแหล่งเงินในงบประมาณ จ�านวน 12,617,424.82 บาท และรายได้ดอกเบี้ยรับจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ จ�านวน 

7,788,079.78 บาท 
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หมายเหตุที่ 20 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

2561 2560

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 2,730,060.32 1,879,057.65

ค่าเบี้ยประกันชีวิต 223,979.51 164,249.00

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ 12,531,375.12 10,395,365.94

ค่ารักษาพยาบาล 5,390,173.79 3,943,066.19

เงินช่วยการศึกษาบุตร 794,888.00 296,077.25

ค่าพาหนะประจ�าต�าแหน่ง 1,190,800.00 1,030,733.33

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 5,422,267.85 4,836,478.03

   รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 280,591,719.91 246,016,655.88

2561 2560

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ

 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 18,950.00 31,160.00

 ค่าที่พัก 17,619.50 15,930.00

 ค่าใช้จ่ายอื่น 211,722.59 260,305.42

   รวม 248,292.09 307,395.42

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ

 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 207,700.00 134,000.00

 ค่าที่พัก 502,299.83 318,127.44

 ค่าใช้จ่ายอื่น 1,203,393.58 401,259.59

	 	 	 รวม 1,913,393.41 853,387.03

	 	 รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,161,685.50 1,160,782.45

หมายเหตุที่ 22 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(หน่วย : บาท)

2561 2560

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ 6,725,245.06 7,090,633.25

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ 1,581,474.98 5,226,797.25

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 8,336,187.63 933,596.00

   รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 16,642,907.67 13,251,026.50

หมายเหตุที่ 21 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุที่ 23 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
(หน่วย : บาท)

ค่าตรวจสอบบัญชี - ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ�านวน 800,000.00 บาท เป็นค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2561 จ�านวน 400,000.00 บาท 

และปี 2560 จ�านวน 400,000.00 บาท

2561 2560

ค่าวัสดุ 1,093,100.47 1,348,844.75

ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษา 53,409,582.94 41,105,027.29

ค่าจ้างเหมาบริการ 73,245,723.18 87,892,720.81

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 6,300.00 6,500.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 13,782.00 13,176.00

ค่าเบี้ยประกันภัย 380,555.13 -

ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ 66,255,257.27 65,456,677.97

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 563,335.20 1,196,852.44

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 4,271,854.80 4,079,132.38

ค่ารับรองและพิธีการ 79,430.85 106,369.56

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 21,568,507.20 23,453,889.48

ค่าเช่าที่จอดรถ 1,184,611.42 962,026.60

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 611,214.79 465,917.38

ค่าเช่าอุปกรณ์ส�านักงาน 1,110,660.00 637,934.00

ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,822,860.00 2,099,923.50

ค่าเช่าระบบสารสนเทศ 415,979,178.35 420,058,950.02

ค่าเช่าวงจรสื่อสาร 504,934,590.10 821,453,117.15

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 5,350.00 5,350.00

ค่าตรวจสอบบัญชี 800,000.00 400,000.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 11,420,607.64 17,196,532.24

ค่าใช้สอยอื่นๆ 127,318.62 263,328.49

   รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย 1,160,883,819.96 1,488,202,270.06

2561 2560

ค่าไฟฟ้า 11,133,235.65 10,995,804.13

ค่าน�้าประปา 56,644.65 58,890.22

ค่าโทรศัพท์ 298,678.19 442,182.03

ค่าไปรษณียากร 171,646.00 111,319.00

   รวมค่าสาธารณูปโภค 11,660,204.49 11,608,195.38

หมายเหตุที่ 24 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย : บาท)
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2561 2560

ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,443,412.15 2,268,953.63

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ส�านักงาน 2,556,956.57 2,714,801.51

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 88,437.71 49,688.52

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8,219,323.41 7,641,460.31

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  111,320,674.95  107,237,060.98

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์งานบ้านงานครัว 82,663.20 81,109.78

รวมค่าเสื่อมราคา 124,711,467.99 119,993,074.73

ค่าตัดจ�าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 53,373,362.13 50,256,502.29

	 	 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 178,084,830.12 170,249,577.02

หมายเหตุที่ 25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
(หน่วย : บาท)

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 จ�านวน 111,320,674.95 บาท ได้รวมค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามสัญญาเช่า 

การเงิน จ�านวน 1,529,732.73 บาท

หมายเหตุที่ 26 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย : บาท)

2561 2560

การศึกษาสถานภาพปัจจุบันและจัดท�าแผนแม่บท 
เพื่อขับเคลื่อนระยะ 3 ปี (DB Portal)

9,125,000.00 158,981.34

ค่าใช้จ่ายสนบัสนนุการพฒันาสารสนเทศและการด�าเนนิการต่างๆ 
ทางด้านไอทีเพื่อถวายงานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์

823,663.54 608,610.81

ค่าใช้จ่ายอื่น 1,866.24 3,481,088.99

   รวมค่าใช้จ่ายอื่น 9,950,529.78 4,248,681.14

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสถานภาพปัจจุบันและจัดท�าแผนแม่บทโครงการ Doing Business Portal เกิดจากค�าสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมที่ 48/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ให้ สพร. ศึกษาสถานภาพปัจจุบันและจัดท�าแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนระยะ 3 ปี และการ

พัฒนาระบบต้นแบบที่ส่งผลส�าเร็จเร็ว (Quick Win)
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2561 2560

เงินสะสม 54,519,017.79 42,207,847.58

ผลประโยชน์เงินสะสม 12,283,889.64 9,991,979.93

เงินสมทบ 48,006,013.23 38,274,568.30

ผลประโยชน์เงินสมทบ 5,498,734.94  3,847,028.31

   มูลค่ากองทุนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 120,307,655.60 94,321,424.12

จ�านวนพนักงานประจ�า 288 คน 278 คน

จ�านวนลูกจ้าง 29 คน 24 คน

จ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 317 คน 302 คน

จ�านวนพนักงานเข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 277 คน 241 คน

หมายเหตุที่ 27 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
สพร. ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน

ในอัตราร้อยละ 4-12 ของเงินเดือน ตามอายุงานของพนักงาน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม

เอฟซี จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีมูลค่ากองทุนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 120,307,655.60 บาท มีรายละเอียดการเคลื่อนไหว

ในปี 2561 ดังนี้
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 29 การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ได้มีการจดัประเภทใหม่ ส่งผลให้งบแสดงการด�าเนนิ

งานทางการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ต้องท�าการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 28 คดีฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยพนักงานอัยการ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอ

ให้บริษัท ซิสเทกซ์ อินโฟโปร จ�ากัด ช�าระค่าปรับและค่าเสียหาย ตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินจ�านวน 1,660,520.52 บาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลปกครองกลาง

ก่อนการ
จัดประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่
หลังการ

จัดประเภทใหม่
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ค่าใช้จ่ายโครงการตามภารกิจ 1,341,047,883.98 (1,341,047,883.98) - 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 12,317,430.50 933,596.00 13,251,026.50

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 981,318.84 179,463.61 1,160,782.45

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 82,810,767.72 1,405,391,502.34 1,488,202,270.06
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เปลี่ยนผ�านภาครัฐ
สู�ยุคดิจิทัล 

Transform Government
to The Digital Age

ยุทธศาสตร�ที่ 1
การพัฒนาแพลตฟอร�ม

ดิจ�ทัลในรูปแบบเป�ด

ยุทธศาสตร�ที่ 2
การนำข�อมูลดิจ�ทัล

ไปใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด

ยุทธศาสตร�ที่ 3
การสร�างสภาพแวดล�อมใหม�

ในการดำเนินงานดิจ�ทัลภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 4
การสร�างความพร�อม
ให�หน�วยงานภาครัฐ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล

ยุทธศาสตร�ที่ 5
การปรับเปลี่ยน DGA

ไปสู�การเป�นองค�กรดิจ�ทัล

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
เพื่อสนับสนุนและอำานวย 
ความสะดวกในการให้บริการ
แก่ภาคประชาชน 
และภาคธุรกิจ
โครงก�รเด่นปี 2562
- Government Data  
 Exchange
- One Stop Service

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
เพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงก�รเด่นปี 2562
- Government Unified  
 Communication

โครงการ Government  
Data and Analytics  
Service Center
โครงก�รเด่นปี 2562
- Open Government Data  
- Data Governance  
 Framework

โครงการ Digital  
Government  
Infrastructure Ecosystem
โครงก�รเด่นปี 2562
- GIN  
- G-Cloud
- GSI

โครงการ Digital  
Government  
Transformation
โครงก�รเด่นปี 2562
- Thailand Digital  
 Government Academy  
 (TDGA)  
- พระร�ชบัญญัติ 
 ก�รบริห�รง�นและก�ร 
 ให้บริก�รผ่�นระบบดิจิทัล
- Policy Standard and 
 Regulations

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
ด้านดิจิทัลภายใน DGA 
(People Process 
 Technology  
Digital Workplace)

เดินหน้าภารกิจ
เปลี่ยนผ่�นภ�ครัฐสู่ยุคดิจิทัล ปี 2562 

ก้าวต่อไปในปี 2562 DGA เดนิหน้าภารกจิให้บรกิารส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับ 

การพัฒนารฐับาลดจิิทัล เพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยดีจิทิลั ให้เป็นเคร่ืองมอืในการสร้างสรรค์งานบรกิาร

ภาครัฐเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับภาคประชาชนและภาคธุรกิจผ่านยุทธศาสตร์การด�าเนินงานและโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้
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นอกจากนี้ DGA ยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะในการปรับปรุงตัว มุ่งสร้าง

นวัตกรรมและส่งมอบคุณค่า ด้วย 3 แนวคิด

1. Smart Workplace เป็นการท�าให้สภาพแวดล้อมในการท�างานเกิดความคล่องตัวและสร้างความสุข

2. Smart Leader เป็นการพัฒนาผู้น�าในทุกระดับของ DGA ให้มีภาวะของการเป็นผู้น�าองค์กร สร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น 

 ให้ทีมงานมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดขององค์กร

3. Smart Workforce เป็นการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญและทักษะอื่นๆ ที่จ�าเป็น ให้สามารถท�างานได้อย่าง 

 มีประสิทธิภาพสูงสุด

Strategic FocusFoundation

Smart HR

HR
Organization

 “Make DGA agile, 
innovation, 

value-based and 
continuous learning 

organization”

Vision

Smart
Workplace

Smart
Leader

Smart
Workforce

HR
Process

HR
Competency

HR
Technology
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ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และก�รให้บริก�รภ�ครัฐผ่�นระบบดิจิทัล พ.ศ. ....

การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส�าคัญ โดยค�านึงถึงความคุ้มค่า 

ในเชิงภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ิมความรวดเร็ว อ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ 

ของทุกภาคส่วน ซึง่ความต้องการและความคาดหวงัดังกล่าวเปลีย่นแปลงไปตามกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก ภาครัฐจงึจ�าเป็นต้องปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพของการให้บริการภาครัฐเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางความหลากหลาย 

และซับซ้อนของเศรษฐกิจและสังคม นอกจากมิติในเชิงประสิทธิภาพของการให้บริการโดยภาครัฐแล้ว การด�าเนินงานของภาครัฐยังต้อง

ประกอบไปด้วยความโปร่งใสและการสร้างความน่าเช่ือถอื สร้างความเชือ่ม่ันให้กบัประชาชน ซึง่ในขณะนีก้ระแสของโลกก�าลงัผลกัดนัให้การ

เปิดเผยข้อมูลภาครฐัเป็นแนวปฏบัิติพืน้ฐานแห่งรัฐทีมุ่ง่ให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมลูท่ีมต่ีอภาคสาธารณะให้อยูใ่นรปูแบบท่ีสามารถน�าไปใช้งานต่อได้

รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 มาตรา 257 และมาตรา 258 ข. (1) และ (2) ยังได้

บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล ขจัดความเหลื่อมล�้าในสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้มีการน�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

มาประยุกต์ใช้และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน

และการให้บริการประชาชน 

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการภารกิจภาครัฐและน�าไปสู ่การ 

ตรากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
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“ร�างพระราชบัญญัติการบร�หารงาน
และการให�บร�การภาครัฐผ�านระบบดิจ�ทัล พ.ศ. ….”

ปรับแก�ไขช�่อร�าง
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การจัดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

เป ็นที่ เรียบร ้อยแล้ว ทั้งช ่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.dga.or.th) เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย  

(www.lawamendment.go.th) และเว็บไซต์คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (www.thailawreform.go.th)  

เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 มีบุคคลท่ัวไปเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์และแสดงความคิดเห็น  

รวมจ�านวน 85 คน และมกีารจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ จ�านวน 1 ครัง้ เมือ่วนัจนัทร์ที ่18 มถินุายน 2561 โดยมผู้ีแทนของส่วนราชการ  

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ มหาวิทยาลยั และหน่วยงานอ่ืนๆ เข้าร่วมประชุมรบัฟังความคดิเห็นจ�านวนท้ังสิน้ 281 คน รวมท้ังการรบัฟัง 

ความคดิเหน็ของผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ซึ่งจากการจัดรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่ร่วมให้ความคิดเห็นต่างเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่มีผู้คัดค้าน

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด

ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
เม่ือมีร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... ประชาชนจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

ในการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินจ�าเป็น ลดภาระทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดเตรียมเอกสาร

ของประชาชน เนือ่งจากกระบวนการท�างานของหน่วยงานของรฐัจะมคีวามสอดคล้องและสามารถเชือ่มโยงข้อมลูของหน่วยงานของรัฐอืน่ได้ 

นอกจากนี้ประชาชนยังมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก และสามารถน�าข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 

ไปพัฒนานวตักรรมใหม่ทีส่ร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม เนือ่งจากมกีารเปิดเผยข้อมลูหรอืข่าวสารสาธารณะท่ีหน่วยงานของรฐัจดัท�า

และครอบครองผ่านช่องทางดิจิทัล

หลักการสำาคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....

• กำหนดให�มีการจัดทำแผน 
 พัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล
• แผนสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติ
 และแผนระดับชาติ
• หน�วยงานของรัฐจัดทำ 
 หร�อปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
 ให�สอดคล�อง

แผนระดับชาติ

กำหนดให� DGA เป�นกลไกสำคัญ 
ในการสนับสนุนคณะกรรมการ 
พัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล
และสนับสนุนการดำเนินการ
ตามกฎหมายนี้

กำหนดหน�วยงานของรัฐ
ในการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจ�ทัล

กำหนดให�มีคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจ�ทัล โดยมีนายกรัฐมนตร� 
เป�นประธาน มีอำนวจเสนอแนะ 
นโยบายและจัดทำแผน 
วางกรอบธรรมาภิบาลข�อมูล
ภาครัฐ กำหนดมาตรฐาน 
ข�อกำหนดและหลักเกณฑ�

คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล

กำหนดให�มีธรรมาภิบาลข�อมูล
ภาครัฐ สำหรับเป�นกรอบในการ 
กำหนดหน�าที่และความรับผิดชอบ 
ในการบร�หารจัดการ
ของหน�วยงานภาครัฐ

ธรรมาภิบาล
ข�อมูลภาครัฐ

• ให�หน�วยงานของรัฐจัดทำข�อมูล
 และบร�การในรูปแบบดิจ�ทัล
 ให�สอดคล�องกัน
• ให�หน�วยงานของรัฐจัดให�มีระบบ
 การชำระเง�นทางดิจ�ทัลและระบบ
 การพิสูจน�และยืนยันตัวตนทางดิจ�ทัล
• มีมาตรการรักษาความมั่นคง
 ปลอดภัยในการเข�าสู�บร�การ
 ดิจ�ทัลของภาครัฐ

ปฏิรูปการทำงาน
และการให�บร�การ 
(Digitization)

• ให�หน�วยงานของรัฐเช�่อมโยง
 และแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างกัน 
 และลดการทำข�อมูลซ�ำซ�อน 
 โดยใช�ข�อมูลที่หน�วยงาน
 ของรัฐอ่ืนจัดทำมาเป�นฐานข�อมูล 
 ก�อนจัดทำข�อมูลใหม�
• มีศูนย�แลกเปลี่ยนข�อมูลกลาง 
 ทำหน�าที่เป�นศูนย�กลางในการ
 แลกเปลี่ยนข�อมูลดิจ�ทัล

การเช�่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข�อมูล 

(Integration)

สนับสนุนและส�งเสร�มให�หน�วยงาน
ของรัฐเช�่อมโยงบร�การดิจ�ทัล
เพื่อให�บร�การประชาชนในรูปแบบ 
One Stop Service 

บร�การแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จ�ดเดียว

ให�หน�วยงานของรัฐเป�ดเผยข�อมูล
เป�ดภาครัฐในรูปแบบดิจ�ทัล 
(Open Government Data) 
และให�มีศูนย�กลางข�อมูลเป�ดภาครัฐ 
เพื่อให�ประชาชนสามารถเข�าถึง
และร�วมตรวจสอบการทำงาน
ภาครัฐ รวมถึงนำข�อมูลไปพัฒนา 
ต�อยอดได� 

ศูนย�กลางข�อมูลเป�ด
ภาครัฐ
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เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ : 978-616-235-320-8

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

เลขที่ 108 ถนนรางน�้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10100
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