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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 
 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม และแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อเป็นกลไก
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และมอบหมำยให้
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ทก.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนแผนดังกล่ำว 
รวมทั้ง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำรำยยุทธศำสตร์ และ/หรือรำยวำระ (Agenda – Based) ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

จำกมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) เห็นควรให้มีกำร
ทบทวนบทบำทและพันธกิจที่จะรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และก ำหนดกลยุทธ์โครงกำร
และแนวทำงกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่ำนมำถือเป็นก้ำวส ำคัญของกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ไปสู่รัฐบำลดิจิทัล ที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันและเชื่อมโยงให้
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงดีที่สุด และประเทศไทยถือว่ำประสบควำมส ำเร็จในระดับดีดัง
จะเห็นได้จำก ผลกำรจัดอันดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรำยงำนชื่อ UN     
e-government Survey 2016 on “e-Government in Support of Sustainable Development” ซึ่ ง
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๗๗ ถือว่ำมีอันดับกำรพัฒนำที่ดีขึ้นถึง ๒๕ อันดับ จำกปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่อยู่ในอันดับ
ที่ ๑๐๒ จำก ๑๙๓ ประเทศ รวมทั้ง ผลกำรจัดอันดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 2016 
WASEDA – IAC International e-Government Ranking Survey ซึ่งจัดท ำโดยมหำวิทยำลัยวำเซดะร่วมกับ
องค์กรวิชำชีพทำงด้ำนผู้บริหำรด้ำนสำรสนเทศ (Chief Information Officer – CIO) ก็แสดงให้เห็นว่ำ 
ประเทศไทยมีอันดับกำรพัฒนำที่ดีขึ้นหนึ่งอันดับ จำกอันดับที่ ๒๒ เป็น อันดับที่ ๒๑ จำกประเทศที่ส ำรวจ
ทั้งหมด ๖๕ ประเทศ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำนักงำนยังคงต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้วิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งแสดงถึง
ศักยภำพองค์กรในกำรด ำเนินงำนยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และน ำไปก ำหนดต ำแหน่งยุทธศำสตร์โดยใช้ 
TOWS Matrix และเห็นได้ว่ำ วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและ
สั งคมไทย  (Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life)”และ
ยุทธศำสตร์ทั้ง ๓ ด้ำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) บูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ รองรับรัฐบำลดิจิทัล (Sharing) (๒) ยกระดับ
และเพ่ิมประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพ่ือก้ำวไปสู่ Digital Economy (Delivery) 
(๓) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมีควำมพร้อมที่จะรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation) ยังคงสำมำรถขับเคลื่อนหน่วยงำนภำครัฐตำม
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ได้และสำมำรถบรรลุ
จุดมุ่งหมำยเชิงยุทธศำสตร์ที่มีควำมสมดุลใน ๔ มุมมอง ตำมหลักกำรของ Balanced Scorecard (BSC) ได ้

ภำยหลังจำกส ำนักงำนได้วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และผลกำรใช้จ่ำยที่ผ่ำนมำ  รวมถึงนโยบำย
ดิจิทัลในต่ำงประเทศ และก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนหลักเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) รวมถึง กำรวิเครำะห์ 
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ควำมสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์เดิมที่สำมำรถตอบโจทย์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมนั้น ส ำนักงำนจึงได้ก ำหนดกลยุทธ์หลักตำมยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ Sharing มุ่งเน้นกำร
ด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับแผนแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
(DG Alignment) และกำรเพ่ิมคุณภำพบริกำร (Quality Based Improvement) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Delivery 
มุ่งเน้นกำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ใช้งำนบริกำรภำครัฐ (Reach Out) และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (Customer 
Engagement) และส ำหรับยุทธศำสตร์ที่ ๓ Transformation มุ่งเน้นกำรเพ่ิมทักษะทำงด้ำนดิจิทัล (Digital 
Skills) กำรสร้ำงควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง (Transformation) รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรมบริกำร 
(Innovation) เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้  น ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์รำย
โครงกำรต่อไป 

นอกจำกนี้ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนมีประสิทธิภำพและครบถ้วนสมบูรณ์
มำกขึ้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ส ำนักงำนจึงได้น ำกลยุทธ์กำรตลำดที่ใช้ PESO Model by Gini 
Dietrich มำใช ้ด ำ เน ินกำร  ซึ ่ง ให ้ควำมส ำค ัญก ับ Paid Media, Earned Media, Shared Media และ 
Owned Media  

พร้อมกับกำรก ำหนดแนวคิดกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคลและปรับโครงสร้ำงองค์กรให้รองรับกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพบริกำรและกำรส่งมอบบริกำรไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยยิ่งขึ้น โดยมีฝ่ำยที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่ คือ ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ และฝ่ำยที่ปรึกษำด้ำนบริกำร  

งบประมำณถือเป็นอีกหนึ่งทรัพยำกรส ำคัญที่ส ำนักงำนจะต้องใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล จำกกำรชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำนักงำน
ได้รับงบประมำณจ ำนวน ๑,๔๐๑.๙๗๑๐ ล้ำนบำท ซึ่งจำกภำรกิจที่วำงแผนไว้ อำจยังไม่เพียงพอต่อกำร
ด ำเนินงำน ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงต้องน ำงบประมำณจำกแหล่งอ่ืนมำสนับสนุนเพ่ิมเติมด้วย 
โดยเฉพำะกำรขอรับงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือด ำเนินงำนโครงกำร Flagship Project (ระยะที ่ ๒) ซึ่ง
จ ำเป็นต้องน ำมำใช้จ่ำยส ำหรับให้บริกำร G-Chat และ GovChannel ที่ถือเป็นโครงกำรส ำคัญตำมนโยบำย
ของรัฐบำลและข้อส่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 
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บทท่ี ๑ บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำ 
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองเป็นเรื่องส ำคัญของประเทศชำติ ประกำรแรก สังคมที่เจริญรุดหน้ำ

จนเป็นผู้น ำของโลก ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองและเทคโนโลยี อำศัยผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์และกำร
วำงแผนที่เป็นระบบ (ด ำรง วัฒนำ,๒๕๔๕) ซึ่งแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีที่
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนส่วนร่วมถ้วนหน้ำควำมเป็นธรรม ประกำรที่สองเป็นกำรแสดงถึงกำร
ใช้ควำมรู้ที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงปัญญำในกำรจัดท ำแผน ซึ่งอำศัยหลักกำรทรงงำนของในหลวง โดย
เริ ่มจำกหลักที ่หนึ ่ง คือ “(กำร) ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ” (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ๒๕๕๕) และประกำรที่สำม กำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) กำรจัดท ำแผนส ำหรับกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองเป็นกำรแสดงถึงพันธะของ
ผู้บริหำรในกำรรับใช้สังคมจำกกำรน ำทรัพยำกรของรัฐ ได้แก่ งบประมำณ และอ ำนำจรัฐมำใช้ในกิจกำร
ต่ำงๆ ของรัฐ กำรจัดท ำแผนจึงถือว่ำสอดคล้องกับหลักควำมโปร่งใส (Transparent) ของธรรมำภิบำล 
(Good Governance) (UNESCAP, ๒๕๕๒) 

นอกจำกนี้ แผนยังเป็นปัจจัยน ำไปสู่องค์ประกอบของธรรมำภิบำลข้ออื่นๆ ด้วย ซึ่งประเทศไทย
ได้ตรำกฎหมำย “พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที ่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖)” ไว้ โดยให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรวำงแผนไว้เป็นเบื้องต้นก่อนปัจจัยอื่นๆ ของธรรมำภิบำล 
ดังนี ้ “มำตรำ ๙ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ (๑) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำร
ล่วงหน้ำ (๒) กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำม (๑) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลำและงบประมำณที ่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั ้นตอนเป้ำหมำยของภำรกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของภำรกิจ...” 

นโยบำยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่
ก ำลังด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติในขณะนี้ คือ กำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
(Digital Thailand) โดยปัจจุบันโลกเริ่มเข้ำสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็น
เพียงเครื่องมือสนับสนุนกำรท ำงำนอีกต่อไป หำกแต่จะหลอมรวมเข้ำกับชีวิตคนอย่ ำงแท้จริง และจะเปลี่ยน
โครงสร้ำงรูปแบบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กระบวนกำรกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริกำร และกระบวนกำรทำงสังคม
อ่ืนๆ ประเทศไทยจึงต้องเร่งน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสำมำรถตอบปัญหำควำมท้ำทำยที่ประเทศก ำลังเผชิญอยู่หรือ
เพ่ิมโอกำสในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่
ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมอบหมำยให้กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ทก.) 
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนแผนดังกล่ำว รวมทั้ง จัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำรำยยุทธศำสตร์ 
และ/หรือรำยวำระ (Agenda – Based) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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อนึ่ง กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ก็ถือเป็นกำรด ำเนินงำนส ำคัญที่จะขับเคลื่อน Digital Thailand ผ่ำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ “ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล” โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนรัฐทั้ง
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น ให้เกิดบริกำรภำครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร
ได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดทำงกำยภำพ พ้ืนที่ และภำษำ น ำไปสู่กำรหลอมรวมกำรท ำงำนของภำครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว นอกจำกนี้ รัฐบำลดิจิทัลในอนำคตจะเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจ กำรบริหำรบ้ำนเมือง และเสนอควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ  
และเพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเป็นรูปธรรม  

นับเป็นเวลำกว่ำ ๕ ปีที่จำกวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) ได้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นองค์กำรมหำชนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ที่มคีวำมมุ่งม่ันและท ำงำนในเชิงรุก เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำของประเทศไทย 

และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ถือเป็นก้ำวที่สองของกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่
รัฐบำลดิจิทัล ที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันและเชื่อมโยงให้ตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงดีที่สุด ตำมแผนยุทธศำสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) ของ 
สรอ. ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย (Driving the 
Connected Government for Smarter Work and Better Life)” ผ่ำน ๓ ยุทธศำสตร์หลัก คือ       ๑) 
บูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ รองรับรัฐบำล
ดิจิทัล (Sharing) ๒) ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพ่ือก้ำวไปสู่ 
Digital Economy (Delivery) ๓) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำร มีควำม
พร้อมที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation) กำรขับเคลื่อนแผนดังกล่ำว
ข้ำงต้น จึงถือได้ว่ำเป็นภำรกิจหลักที่มีควำมส ำคัญของ สรอ. ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ และ สรอ. จึงเห็นควรให้มี
กำรทบทวนบทบำทและพันธกิจที่จะรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และก ำหนดกล
ยุทธ์โครงกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
ได้มีกำรน ำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๙ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งที่ประชุมก็ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทำงกำรด ำเนินงำนพร้อม
กับมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพ่ิมเติม นอกจำกนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดในกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กร ที่สำมำรถสนับสนุนแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยจะเป็นแผนที่น ำทำงก้ำวสู่ Digital 
Thailand ได้ต่อไป   
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๑.๒ วัตถุประสงค ์
เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนหลักที่จะ

ผลักดันให้เกิดรัฐบำลดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน แผนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

 
๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผน 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับนี้ ถือเป็นกำรขับเคลื่อนในระยะที่ ๒ 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ซึ่งถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อน
ตำมนโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ที่มีควำมส ำคัญโดยจะน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม และในระยะแรกที่ก ำลังวำงรำกฐำนนี้ประเทศ
ไทยจ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล ควบคู่กับกำรยกระดับบริกำรภำครัฐให้เป็น Digital 
Services เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนไปสู่กำรต่อยอดกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นกระบวนกำรที่มองภำพเชิงยุทธศำสตร์
และเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง จำกระยะที่ผ่ำนมำ โดยใช้แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เป็นกรอบใหญ่ในกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ พร้อมกับเปรียบเทียบประสบกำรณ์ของต่ำงประเทศ โดยมีขั้นตอนตำมแผนภำพ 
ดังนี้  
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๑.๔ ข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์องค์กรและคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ผ่ำนมำ เพื่อให้แผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ สรอ.มีทิศทำงและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม สรอ. จึงได้เสนอกรอบแนวคิด รวมทั้ง หลักกำรของแผนให้แก่
คณะอนุกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์องค์กรและคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ทรำบ
เป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและ สรอ.ก็ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตำมควำมเห็นที่ได้รับ ดังนี้ 

วันที่ ที่ประชุม ข้อเสนอแนะ 
๒๖ เม.ย.๕๙ คณะอนุกรรมกำรด้ำน

ยุทธศำสตร์องค์กร  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

เห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานท่ีส านักงานเสนอ 
– ควรใช้กรอบแผน DE และ DG ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน

ร่วมกับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
– วิเครำะห์และปรับโครงสร้ำงองค์กร ต ำแหน่งงำนให้สอดคล้องกับ

หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
– น ำเรื่องที่ต้องกำรบังคับใช้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเพื่อ

เป็นข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี 
– ควรวิเครำะห์สถำนภำพองค์กรให้ชัดเจน ว่ำควรมีบทบำทใน

ลักษณะ Operator/Regulator /หรือ Project Management 
Office (PMO) 

๒๗ พ.ค.๕๙ คณะกรรมกำรส ำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

เห็นชอบกรอบแนวคิดในการจดัท าแผนกลยุทธ์องค์กร 
– ต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องกับเนื้อหำของแผนระดับชำติ

ต่ำงๆ 
– ควรเป็นเจ้ำภำพในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใต้กระทรวง

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื ่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยให้สอดคล้องกัน  

– ควรเริ่มพิจำรณำรูปแบบบริกำรที่มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยจำกหน่วยงำน
ผู้รับบริกำร เพื่อสร้ำงประสิทธิภำพ (Efficiency) ในกำรให้บริกำร 

– ควรติดตำมควำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผน DG 
๒๙ ก.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรส ำนักงำน

รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

เห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– เป้ำหมำยบำงเป้ำหมำยอำจยังขำดควำมท้ำทำย 
– ต้องแสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในหน่วยงำนภำครัฐและแสดง

ภำพกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลที่น ำมำสู่กำรปรับเปลี่ยนที่ชัดเจน 
– บทบำทหลักของ สรอ. คือ สนับสนุน/ช่วยเหลือหน่วยงำนภำครัฐให้

ส ำ ม ำ รถบร ิก ำ รปร ะชำชน ได ้อ ย ่ำ ง ส ะดวก  ร ว ด เ ร ็ว  แล ะ มี
ประสิทธิภำพ 

– มุ่งเน้นให้ภำครัฐเล็งเห็นควำมส ำคัญและด ำเนินงำนแบบค ำนึงถึง
ประชำชนเป็นส ำคัญ “People - Oriented” 

๑๖ ส.ค. ๕๙ คณะอนุกรรมกำรด้ำน
ยุทธศำสตร์องค์กร  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

เห็นชอบแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ต้องใช้บทเรียนจำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำก ำหนดกลยุทธ์/แผนงำน

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ต้องมีควำมชัดเจนว่ำ ลูกค้ำของส ำนักงำนคือใคร จะเป็นหน่วยงำน

ภำครัฐ (G2G) หรือประชำชน (G2C) 
– ต้องท ำหน้ำที่ในลักษณะ Change Agent สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้กับ

หน่วยงำนภำครัฐ โดยเป็นต้นแบบและผู้น ำในกำรด ำเนินงำนด้ำน IT 
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วันที่ ที่ประชุม ข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี้ อนุกรรมกำรฯ ได้เสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในกำรให้บริกำรแต่ละ
โครงกำร โดยส ำนักงำนได้น ำไปปรับปรุงกลยุทธ์โครงกำร (Product 
Strategy) แล้ว 
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บทท่ี ๒ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 
 
๒.๑ ปัจจัยแวดล้อมภำยในประเทศ 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีกำรวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนพบว่ำ ปัจจัยแวดล้อมภำยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน คือ แผนและนโยบำยของ
รัฐบำลที่ได้มีกำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในทุกระดับ  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงมีทิศทำงและให้ควำมส ำคัญกับแนวทำง วิธีกำรปฏิบัติและผลลัพธ์ที่จะเกิดต่อกำรพัฒนำประเทศ 
ดังจะเห็นได้จำกกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำร ได้แก่   

- แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
- นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี (ค ำแถลงนโยบำยรัฐบำล)  
- ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
- แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 
- แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) (DG) 
- แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๓)   
จำกแผนกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำท้ัง ๗ แผนข้ำงต้น ต่ำงก็เชื่อมโยงแนวทำงกำรพัฒนำในมิติต่ำงๆ เข้ำ

ด้วยกัน เพ่ือผลักดันให้ประเทศก้ำวไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินงำนของ สรอ. จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนควบคู่ไปด้วยกัน 
เพ่ือให้เห็นทิศทำงและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม สอดคล้องกับแผนชำติ เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ต่อไป ดังนี้ 

 
๒.๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ

ยุทธศำสตร์ชำติ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน คณะท ำงำนจึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐ 
ปี ดังนี้ 

 
 
 
 
 

เพ่ือให้ประเทศ มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของ
คนไทย สังคมมีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
 
 

วิสัยทัศน ์



ห น้ ำ  | ๑๐ 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย  

๑. ควำมมั่นคง ได้แก่ กำรเมืองมีเสถียรภำพ ลดและป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอกและประเทศอำเซียน
และประชำคมโลกให้ควำมเชื่อมั่นในประเทศไทย 

๒. ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้ระดับสูง (๑๓,๐๐๐ ดอลลำร์/ปี)  
มีกำรขยำยตัวของ GDP ร้อยละ ๕-๖ และอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ≤๑๐ 

๓. กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพคน ได้แก่ คนทุกช่วงวัยมีสุขภำวะที่ดีเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กมีควำมรู้สอด
รับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และผู้สูงอำยุมีควำมสุขมีรำยได้พอเพียงในกำรด ำรงชีวิต  

๔. ควำมเสมอภำคทำงสังคม ได้แก่ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมโดยมีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอ
ภำค (Gini Co-efficient) ด้ำนรำยได้ ๐.๓๖  

๕. กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้ต่อพ้ืนที่ของประเทศเป็น 
ร้อยละ ๔๐ และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงร้อยละ ๒๐-๒๕  

๖. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ได้แก่ กำรให้บริกำรประชำชนในรูปแบบ Digital Service 
เต็มรูปแบบ อันดับคอร์รัปชั่นในอำเซียนลดลง และกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับมีควำมชัดเจน 
ทันสมัยและเป็นธรรม 
จำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ถือเป็นกรอบใหญ่และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนเมื่อน ำมำเป็นกรอบ

ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ สรอ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ และสำมำรถน ำส่งผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้  
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๒.๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกำรเตรียมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำร

ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่  “พัฒนำแล้ว” ให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้น แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงต้องด ำเนินงำนเพ่ือตอบโจทย์กรอบกำรพัฒนำตำม
แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ซึ่งเรียกว่ำเป็นกำรพัฒนำแบบ ๖-๖-๔ ในที่นี้ คือ กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ๖ 
ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จ ำนวน ๖ ยุทธศำสตร์หลักและ ๔ ยุทธศำสตร์เสริม 

จำกเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้น ำไปสู่กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศจ ำนวน ๑๐ 
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

 
 
 
 

ควำมม่ันคง 
ควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน กำรพัฒนำคน 

ควำมเสอมภำค สิ่งแวดล้อม กำรบริหำรภำครัฐ 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป ี

แผนกลยุทธ์ สรอ. ปี ๒๕๖๐ 

 Sharing Delivery Transformation 

(4)      1-2-3                               (6)       1-2-3                                    (3)          3 

1 2 3 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ ๖* กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล

ในสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๙ กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ   
* โดย แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศำสตร์ที่ ๖ จะถือเป็นยุทธศำสตร์หลักที่จะขับเคลื่อนกำร

พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ สรอ. ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๓ นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี (ค ำแถลงนโยบำย
รัฐบำล) 

นโยบำยรัฐบำลมุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่หน่วยงำน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึง
ระดับประเทศ และเสนอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนครอบคลุมปัญหำทั้งระยะเฉพำะหน้ำที่ต้องท ำทันที 
ระยะกลำงที่จะท ำต่อไปหรือต้องรอกำรใช้บังคับใช้กฎหมำย รวมทั้ง ในระยะยำว และประกำรส ำคัญคือ
ต้องกำรให้ประชำชนเกิดควำมชัดเจน รู้ล่วงหน้ำว่ำ ประเทศจะก้ำวไปทำงไหน หรือ จะมีอะไรเกิดขึ้นใน
อนำคตอันใกล้ ทั้งนี้ กรอบนโยบำยดังกล่ำวในส่วนที่ก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของ สรอ. ได้แก่ 

ข้อ ๖ เรื่องกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ ข้อย่อยท่ี ๖.๑๘ ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล
และวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไป
ได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง 
ทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสำรดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนำคมดิจิทัล และกำรใช้
ดิจิทัลรองรับกำรให้บริกำรของภำคธุรกิจ กำรเงิน และธุรกิจบริกำรอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคสื่อสำรและ

 

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

หล
ัก 

 

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

เส
ริม

 



ห น้ ำ  | ๑๓ 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  

บันเทิง ตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปรับปรุง
บทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงำนส ำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้ 
และจะจัดให้มีคณะกรรมกำรระดับชำติ เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง 

 
๒.๑.๔ ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดท ำขึ้น เพ่ือให้

สอดคล้องกับร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ทิศทำงและกรอบยุทธศำสตร์ของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๔) และแผนแม่บทอ่ืนๆ โดยค ำนึงถึงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินควบคู่ไปกับกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์และจุดเน้น
ของนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับกำรจัดท ำ
งบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญของภำรกิจหน่วยงำน และใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเป็น
กำรวำงรำกฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยำวต่อไป 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก ำหนดไว้ ๖ 
ยุทธศำสตร์ และ ๑ รำยกำร ได้แก่ 

๑. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและกำรต่ำงประเทศ 
๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
๓. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโต

จำกภำยใน 
๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
๖. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
๗. รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ  

ส ำหรับกำรยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ สรอ. คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศก ำหนดให้มี (๑) กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมศักยภำพ (๒) กำร
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (๓) กำรพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๔) กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ (๕) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล (๖) กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ (๗) กำร
สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำร (๘) กำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ (๙) กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๑๐) กำร
พัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และ กำรลงทุน (๑๑) กำรส่งเสริม
เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ (๑๒) กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำสินค้ำเกษตรและ
อุตสำหกรรมอำหำร  (๑๓) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศ สร้ำงและรักษำผลประโยชน์ชำติ (๑๔) 
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กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน (๑๕) กำรด ำเนินกำรภำรกิจพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

ในข้อ ๕ กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล มีเป้ำหมำยในเชิงยุทธศำสตร์ คือ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีตัวชี้วัดในเรื่องของผลกำรจัดอันดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศดีขึ้น ๒ อันดับ (ตำมกำรจัดอันดับ Network 
Readiness Index: NRI) และมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณใน ๔ ข้อ ได้แก่ 

๑. ส่งเสริมกำรเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้ำน และใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีและบริกำรดิจิทัลเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและสร้ำงควำม
เท่ำเทียมทำงสังคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศสู่
กำรเป็น Asia Digital Hub  

๒. สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนคุณภำพกระบวนกำรท ำงำนและกำรบริกำรของภำครัฐสู่
ระบบดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพและม่ันคงปลอดภัย 

๓. ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และเพ่ิมทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชำชนและผู้ท ำงำนทุก
สำขำอำชีพ 

๔. สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรด ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ตลอดจนเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนกำรค้ำ 
 

๒.๑.๕ แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นกำรพัฒนำให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งหมำยถึง 

ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงสรรค์และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน นวัตกรรมข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยำกรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร ๔ เป้ำหมำย ได้แก่   

เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศด้วยกำรใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรผลิตและกำรบริกำร  
เป้าหมายที่ ๒ สร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียมด้วยข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำงๆ ผ่ำนสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนำทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมให้บุคลำกรทุกกลุ่มมีควำมรู้และ
ทักษะที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพในยุคดิจิทัล  
เป้าหมายที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำร
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพื่อให้เป็นกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  
และเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัลของประเทศไทยเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ จึงได้มี

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สำมำรถติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำได้
อย่ำงชัดเจนโดยมียุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ ๖ ยุทธศำสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ถือเป็นยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดกรอบให้กำรด ำเนินงำนของ สรอ. โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนรัฐ ทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่นอย่ำง
มีแบบแผนและเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนำสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของกำรบริกำร
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ภำครัฐหรือบริกำรสำธำรณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำรของประชำชนหรือ
ผู้ใช้บริกำร ซึ่งประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดทำงกำยภำพ พ้ืนที่ และภำษำ  

ส ำหรับในระยะต่อไปรัฐบำลสำมำรถหลอมรวมกำรท ำงำนของภำครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภำครัฐ
จะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงบริกำรสำธำรณะโดยเอกชนและประชำชน เรียกว่ำ 
บริกำรระหว่ำงกัน (Peer to Peer) ตำมหลักกำรออกแบบที่เป็นสำกล (Universal Design) ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจ กำรปกครอง บริหำรบ้ำนเมือง และเสนอควำม
คิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของภำครัฐได้อย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งในยุทธศำสตร์ที่ ๔ จะมีเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 
๓ เป้ำหมำย ได้แก่ 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่ ๑ บริกำรภำครัฐตอบสนองประชำชน ผู้ประกอบกำรทุกภำคส่วนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็วและแม่นย ำ  
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่ ๒ ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลภำครัฐได้สะดวก และเหมำะสม เพ่ือส่งเสริม
ควำมโปร่งใส และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่ ๓ มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐ กำรจัดเก็บและบริหำรฐำนข้อมูลที่
บูรณำกำรไม่ซ้ ำซ้อน สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน และกำรให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีแผนงำนดังต่อไปนี้ 
(รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากภาคผนวก) 
 
๒.๑.๖ แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยมีเป้ำหมำยส ำคัญที่ว่ำ ในอีก ๓ ปีข้ำงหน้ำภำครัฐไทยจะ

ยกระดับสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน มีกำรด ำเนินงำนแบบอัจฉริยะ ให้บริกำร
โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง และขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงแท้จริง โดยกำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลของภำครัฐไทยสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนขององค์ประกอบหลักส ำคัญ 
๔ ประกำร ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบูรณำกำรภำครัฐ (Government Integration) คือ กำรบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ ตั้งแต่กำรเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงกำรด ำเนินงำน เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งกำรบูรณำกำรข้อมูลจะท ำให้ภำครัฐไทยเห็นข้อมูลประชำชนเป็นภำพเดียวที่สมบูรณ์ 
(Single view of citizen)  
องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ กำรน ำเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐไทย เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนได้
อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ รวดเร็ว และตรงจุดมำกขึ้น โดยมีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครื่องมืออุปกรณ์ 
(Internet of Things) ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง ท ำให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็น
ปัจจุบันมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ยิ่งไปกว่ำนั้นอำจมีกำรเชื่อมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้สื่อสำรถึงกันแบบ
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องอำศัยกำรควบคุของเจ้ำหน้ำที่ตลอดเวลำ ส่งผลให้ภำครัฐไทยได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในปริมำณมำก และเมื่อน ำระบบกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) มำช่วยจัด
ระเบียบฐำนข้อมูล ประกอบกับน ำเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics)  มำช่วยท ำควำม
เข้ำใจข้อมูลอย่ำงลึกซึ้ง ช่วยคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ พร้อมให้ค ำแนะน ำเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจก็จะ
น ำไปสู่กำรให้บริกำรภำครัฐแบบเชิงรุกได้มำกยิ่งขึ้น  
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 องค์ประกอบที่ ๓ กำรให้บริกำรโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-centric Services) คือ กำร
ยกระดับงำนบริกำรภำครัฐให้มีกำรออกแบบประสบกำรณ์และด ำเนินกำรแบบเฉพำะเจำะจงตำม
ควำมต้องกำรรำยบุคคล (Personalized Customer Experience) เพ่ือสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมตำมสิทธิที่ประชำชนรำยบุคคลพึงจะได้รับ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรในขณะเดียวกันบริบททำงสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลล้วนมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น 
ภำครัฐไทยจึงจ ำเป็นต้องสร้ำงสมดุลระหว่ำงควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชำชน 
และกำรอ ำนวยควำมสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation) โดยก ำหนดระดับ
กำรรักษำควำมปลอดภัยและระดับควำมเข้มงวดของกำรยืนยันพิสูจน์ตัวตนให้เหมำะสมกับควำม
ซับซ้อนของงำนบริกำร ประเภทของงำนบริกำร และกลุ่มผู้รับบริกำรต่ำงๆ 
 องค์ประกอบที่  ๔  กำรสนับสนุน ให้ เกิดกำรขับ เคลื่ อนไปสู่ กำร เปลี่ ยนแปลง ( Driven 
Transformation) คือ กำรวำงแนวทำงกำรยกระดับภำครัฐไทยสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลด้วยกระบวน
ทัศน์กำรเปลี่ยนแปลงโดยมุ่ ง เน้นผลสัมฤทธิ์  (Outcome-Driven Transformation) ที่มีกำร
ปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทั้งในด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 
ขั้นตอนกำรท ำงำน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ รวมทั้งมีกำรขับเคลื่อนโดยมีกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรและกำรก ำกับดูแล (Project Management and Governance) ที่ชัดเจน ภำยใต้กำร
สนับสนุนของผู้น ำระดับประเทศที่มีควำมมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงแท้จริ ง (Change Leadership) จึงส่งผลให้ภำครัฐ
สำมำรถด ำเนินงำนตั้งแต่ต้นจนจบกระทบวนกำรได้อย่ำงไร้รอยต่อ   
 
ในส่วนของกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ที่ครอบคลุมกำรพัฒนำ

ขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลใน ๑๘ ด้ำน ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนใน ๔ ยุทธศำสตร์ ซ่ึงถือเป็นแนวปฏิบัติใน
กำรด ำเนินงำนของ สรอ. ทั้งสิ้น ได้แก่   

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถรองรับกำรไปสู่รัฐบำล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรยกระดับควำมมั่นคงและเพ่ิมควำมปลอดภัยของประชำชน 
(รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากภาคผนวก) 
 
๒.๑.๗ แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (พ.ศ.

๒๕๖๐-๒๕๖๓) 
แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด ำเนินกำรเพ่ือตอบ

โจทย์วิสัยทัศน์ที่ว่ำ “เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลกับทุกภาคส่วน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศ” โดยมียุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ๔ ยุทธศำสตร์ ซึ่ง สรอ.เป็นหนึ่งในหน่วยงำน
หลักท่ีมีบทบำทในกำรขับเคลื่อน ประกอบด้วย 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำสังคมดิจิทัลเพื่อนกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน 
โดยบทบำทหลักของ สรอ. จะด ำเนินงำนในส่วนของยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำร

ดิจิทัล และยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากภาคผนวก) 
 

๒.๒ ปัจจัยแวดล้อมจำกต่ำงประเทศ 
๒.๒.๑ ตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- The UN e-Government Survey 2016 on “e-Government in Support of 
Sustainable Development” 
กำรส ำรวจของสหประชำชำติ (United Nations) เพ่ือจัดท ำดัชนีกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

(The e-Government Development Index-EGDI) ถือได้ว่ำครอบคลุมประเทศสมำชิกมำกที่สุด ซึ่งจัดท ำ
ขึ้นโดยฝ่ำยกิจกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์กำรสหประชำชำติ (United Nations Department of 
Economic and Social Affairs) ในแต่ละปีจะมีวิธีกำรประเมินและเกณฑ์กำรวิเครำะห์ที่แตกต่ำงกันออกไป
ตำมประเด็นที่ให้ควำมส ำคัญในช่วงนั้น 

United Nations e-Government Survey คือ รำยงำนกำรจัดอับดับควำมพร้อมของรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน โดยหลังจำกปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีกำรจัดท ำรำยงำนทุกๆ 
๒ ปี ซึ่งประกอบด้วยดัชนีย่อย ๓ ด้ำน ได้แก่ Online Service Index, Telecommunication Infrastructure 
Index และ Human Capital Index นอกจำกนี้ ในรำยงำนยังมีกำรจัดท ำดัชนีที่ส ำคัญอีก ๑ ตัวได้แก่          
e-Participation Index โดยกำรแบ่งระดับของกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประชำชนสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ e-Information, e-Consultation และ e-Decision Making  

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรจัดอันดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภำยใต้รำยงำนชื่อ UN       

e-government Survey2016 on “e-Government in Support of Sustainable Development” 
รำยงำนว่ำ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๗๗ จำกทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศ โดยถือว่ำ ประเทศไทยมีอันดับกำร
พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้นถึง ๒๕ อันดับ จำกปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ได้อยู่ในอันดับที่ ๑๐๒ จำก ๑๙๓ 
ประเทศ ผ่ำนกำรประเมินใน ๓ มิติ ได้แก่ กำรให้บริกำรออนไลน์ (Online Service Index) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
โทรคมนำคม (Telecommunication Infrastructure Index) และทุนมนุษย์ (Human Capital Index)  

 
 



ห น้ ำ  | ๑๘ 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด ๕ อันดับแรกของโลกส ำหรับกำรเป็นรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ คือ อันดับที่ ๑  

สหรำชอำณำจักร (๐.๙๑๙๓ คะแนน) อันดับที่ ๒ ออสเตรเลีย (๐.๙๑๔๓ คะแนน) อันดับที่ ๓ เกำหลีใต้ 
(๐.๘๙๑๕ คะแนน) อันดับที่ ๔ สิงคโปร์ (๐.๘๘๒๘ คะแนน) และอันดับที่ ๕ ฟินแลนด์ (๐.๘๘๑๗ คะแนน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ส ำหรับประเทศในกลุ่มอำเซียน ประเทศสิงคโปร์ครองอับดับ ๑ ตำมมำด้วยประเทศมำเลเซียใน

อันดับ ๒ ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ได้อันดับ ๓ และประเทศไทยยกระดับขึ้นมำเป็นอันดับ ๔ ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์
พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศไทยปรับอันดับสูงขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ คือ ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
โทรคมนำคมที่ขยับขึ้นถึง ๓๐ อันดับ จำกอันดับที่ ๑๐๗ มำเป็นอันดับที่ ๗๗ และปัจจัยด้ำนด้ำนบุคลำกรที่
ขยับขึ้น ๒๓ อันดับ จำกอันดับที่ ๑๑๘ มำเป็นอันดับที่ ๙๕ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยด้ำนกำรบริกำรออนไลน์ 
ถึงแม้ว่ำจะมีค่ำคะแนนดัชนีเพิ่มขึ้น แต่อันดับของประเทศไทยลดลง ๓ อันดับ จำกอันดับที่ ๗๖ มำอยู่ในอันดับ
ที่ ๗๙ 
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- 2016 Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey 
ผลกำรจัดอันดับควำมพร้อมในกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ครั้งล่ำสุดประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

(Waseda-IAC International e-Government Ranking Survey) ซึ่งจัดท ำโดยมหำวิทยำลัยวำเซดะ ร่วมกับ 
องค์กรวิชำชีพทำงด้ำนผู้บริหำรด้ำนสำรสนเทศ (Chief Information Officer – CIO) พบว่ำ ประเทศไทย
ได้รับกำรจัดอันดับที่ ๒๑ (๖๔.๕ คะแนน) ดีขึ้นจำกปี พ.ศ.๒๕๕๘ ๑ อันดับ โดยปีนี้มีประเทศที่เข้ำร่วมกำร
ส ำรวจเพ่ิมข้ึน ๒ ประเทศ รวมทั้งสิ้น ๖๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศลิทัวเนีย  

Waseda-IAC International e-Government Ranking Survey มี พิจำรณำตั วชี้ วั ด ในปีล่ ำสุด
ทั้งหมด ๑๐ ด้ำน เพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว ๑ ด้ำน ได้แก่ 

๑) ควำมพร้อมของโครงข่ำย (Network Preparedness)  
๒) กำรบริหำรจัดกำรเหมำะสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Management Optimization)  
๓) กำรบริกำรทำงออนไลน์/รูปแบบกำรใช้งำนของระบบ (Online Services / Functioning 

Applications)  
๔) พอร์ทัลระดับประเทศ / หน้ำเว็บไซต์หลัก (National Portal/ Homepage)  
๕) ผู้บริหำรด้ำนสำรสนเทศระดับสูงของรัฐ Government Chief Information Officer 

(GCIO)  
๖) กำรส่งเสริมกำรบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Promotion)  
๗) กำรมีส่วนร่วม (E-Participation/ Digital Inclusion)  
๘) กำรเป็นรัฐบำลแบบเปิด (Open Government)  
๙) ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security)  
๑๐) กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ (The Use of Emerging ICT) ซึ่ง

ประเมินจำกกำรใช้ Cloud Computing, Internet of Thing และ Big Data  
ประเทศท่ีได้คะแนนในอันดับสูงสุด ๕ อันดับแรกของโลก ได้แก่ อันดับที่ ๑ ประเทศสิงคโปร์ (๙๑.๐ 

คะแนน) อันดับที่ ๒ ประเทศสหรัฐอเมริกำ (๙๐.๒ คะแนน) อันดับที่ ๓ ประเทศเดนมำร์ก (๘๘.๘ คะแนน) 
อันดับที่ ๔ ประเทศเกำหลีใต้ (๘๕.๗ คะแนน) และอันดับที่ ๕ ประเทศญี่ปุ่น (๘๓.๒ คะแนน) และจำกที่
กล่ำวแล้วข้ำงต้น ประเทศไทยครองอันดับที่ ๒๑ ของโลกและขยับขึ้นจำกเดิม ๑ อันดับ 
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 ในกลุ่มอำเซียน ประเทศที่ได้อันดับสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ ๑ ประเทศสิงคโปร์ (๙๑.๐ 
คะแนน) อันดับที่ ๒ ประเทศไทย (๖๔.๕ คะแนน) อันดับที่ ๓ ประเทศมำเลเซีย (๕๘.๔ คะแนน) อันดับที่ ๔ 
ประเทศอินโดนีเซีย (๕๘.๓ คะแนน) และอันดับที่ ๕ ประเทศฟิลิปปินส์ (๕๖.๗ คะแนน) สะท้อนให้เห็นว่ำ 
ประเทศในกลุ่มอำเซียนยังมีระดับกำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัด 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ช่องว่ำงของคะแนนระหว่ำงอันดับที่ ๑ และ ๒ คือประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย มี
คะแนนที่ห่ำงกันถึง ๒๖.๕ คะแนน ประเทศไทยจึงควรมีแผนกำรที่ชัดเจนที่ระบุแนวทำงกำรยกระดับกำร
พัฒนำด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทัดเทียมประเทศที่พัฒนำ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒.๒ หน่วยงำนต่ำงประเทศที่มบีทบำทในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
สรอ. ได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์นโยบำยดิจิทัลในต่ำงประเทศที่มีควำมโดดเด่น อำทิ สิงคโปร์ 

ออสเตรเลีย เกำหลีใต้ และมำเลเซีย ที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
สำมำรถสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจสร้ำงช่องทำงกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำทำงสังคม รวมทั้ง
สำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้แก่ประเทศได้ ทุกประเทศที่กล่ำวมำต่ำงก็มีองค์ประกอบส ำคัญของนโยบำยที่มีควำม
ครอบคลุมทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจและภำคอุตสำหกรรม และด้ำนสังคม หรือกำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนทั้งสิ้น 

๑) ประเทศมำเลเซีย: Malaysian Administrative 
Modernisation and Management Planning Unit 
(MAMPU)  
Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) เป็น

องค์กรกลำงของรัฐบำลมีหน้ำที่น ำระบบ ICT มำยกระดับกำรบริหำรและจัดกำรภำยในหน่วยงำนภำครัฐ โดย
มีภำรกิจหลัก คือ ๑) เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนภำครัฐและบุคลำกรของรัฐ         
๒) เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนภำครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ        
๓) กำรให้ค ำแนะน ำและให้ค ำปรึกษำในกำรยกระดับกำรให้บริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนภำครั ฐ โดย 
MAMPU มีลักษณะกำรด ำเนินงำน ได้แก่ งำนด้ำนกำรปฏิรูประบบรำชกำรมีลักษณะคล้ำยคลึงกับส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ของประเทศไทย และงำนด้ำน ICT ซึ่งครอบคลุมงำนบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT งำนด้ำน 
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Shared Service และกำรพัฒนำ Application นอกจำกนี้ยังมีคณะกรรมกำร CIO ภำครัฐ เรียกว่ำ GCIO ท ำ
หน้ำที่วำงแผนยุทธศำสตร์ด้ำน ICT ของรัฐ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อน Enterprise Architecture (EA) ภำครัฐ และ
ส่งเสริมกำรใช้งำน Shared Service ร่วมกันในภำครัฐ 

ที่มำ: http://www.mampu.gov.my/en/  
 

๒) ประเทศสิงคโปร:์ Info-communications Development 
Authority for Singapore (IDA) 
Info-communications Development Authority for Singapore ( IDA)  ด ำ เ นิ น ง ำนภ ำ ย ใ ต้

วิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์คือ “Smart Nation” และมีภำรกิจหลัก ได้แก่ ๑) เป็นหน่วยงำนก ำกับ 
(Regulator) ด้ำน ICT และ Media ตำมแผน Infocomm Media 2025 Plan ๒) น ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดให้กับกลุ่ม Infocomm ของประเทศ ๓) ด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและก ำกับกลุ่ม Infocomm ๔) เน้นกำรสร้ำงแนวคิดใหม่ๆ กำรวิจัยพัฒนำรวมถึงน ำแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดนวัตกรรมบริกำรแก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่ม Infocomm ๕) ก ำกับดูแลและส่งเสริมให้
เกิดควำมตระหนักและกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจุบัน มีกำรปรับโครงกำรสร้ำงภำยในหน่วยงำนใหม่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงำนใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีบทบำทหลักในกำรผลักดัน Singapore Vision คือเป็น Smart Nation 

อำทิ กำรพัฒนำ Smart Nation Platform and Smart Nation Application ต่ำงๆ โดยจะท ำงำนร่วมกับ 
IMDA โดยมีภำรกิจส ำคัญ ดังนี้ ๑) ให้กำรสนับสนุนด้ำน ICT กับหน่วยงำนภำครัฐ กำรควบคุมและบริหำรงำน
ด้ำนมำตรฐำน (ICT Standards) ภำยใต้แผน ICT ระยะ ๓ ปีของรัฐบำล ๒) สนับสนุนกำรปรับตัวของภำครัฐ 
(Transformation) ไปสู่ Digital พร้อมทั้ง สร้ำงบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมพร้อม ๓) สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ของภำครัฐ และ ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำร
พัฒนำนวัตกรรมบริกำรภำครัฐและกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ เช่น Robotics, AI, IoTs และ Big Data 

ที่มำ: https://www.ida.gov.sg/ 
 
 
 
 

http://www.mampu.gov.my/en/
https://www.ida.gov.sg/


ห น้ ำ  | ๒๒ 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  

๓)  ประเทศเกำหลีใต้: กระทรวงวิทยำศำสตร์, เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรและกำรวำงแผนอนำคต (MSIP)  

ประเทศเกำหลีใต้มีเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจำกประเทศอุตสำหกรรมหนักสู่
กำรเป็นเศรษฐกิจแนวใหม่ หรือที่เรียกว่ำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) เน้นด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำ (Research and Development) รวมกับ Innovation Start-Up เทคโนโลยีที่สร้ำงเศรษฐกิจได้และ
โอกำสใหม่และควำมร่วมมือระดับโลก โดยรัฐบำลเกำหลีได้มีแผน Smart e-Government Plan (ค.ศ.2011-
2015) เพ่ือพัฒนำระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ Smart Government และปฏิรูปเป็น Government 3.0 
ที่เน้นไปยังกลุ่มเป้ำหมำย ๔ เรื่อง ได้แก่ 

๑. เป็นรัฐบำล Smart-Mobile ทีด่ีที่สุดในโลก 
๒. มีระบบ e-Government ที่เก่ง (ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล) และยั่งยืน 
๓. มีระบบ e-Democracy ที่ขยำยฐำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
๔. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรบริกำร (Service) ที่แข็งแรง มีมำตรฐำนกำรบริกำรสูง  
Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP) ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ.๒๐๑๓ ตำมนโยบำย

ของประธำนำธิบดี Park Geun-hye ซึ่งแยกภำรกิจบำงส่วนมำจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวง ICT และไปรษณีย์ของเกำหลี (Korea Post) โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำนโยบำย บริหำร
นโยบำยและประเมินผลนโยบำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สนับสนุนกำรท ำวิจัยและพัฒนำ พัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ทำงวิทยำศำสตร์ วำงแผนกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศของชำติและยุทธศำสตร์ กำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล บริหำรคลื่นควำมถี่วิทยุ ก ำกับดูแลกิจกำรด้ำน ICT และด ำเนินงำนไปรษณีย์ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ๕ ด้ำน ได้แก่   
 

 

 

 

 

 

 
MISP มีภำรกิจหลักในเชิงนโยบำย ๒ ด้ำนใหญ่ๆ คือ เชิง Creative Economy และเชิงเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ซึ่งมีภำรกิจ ประกอบด้วย ๑) ก ำหนดนโยบำย ICT รวมถึงควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ อุตสำหกรรม 
ICT อินเทอร์เน็ตและซอฟท์แวร์ ๒) ก ำหนดนโยบำยส่งเสริม Broadcasting รวมถึง TV สื่อ Digital วิทยุ คลื่น
ควำมถี่ และกำร Broadcasting รวมทั้ง สื่อรูปแบบใหม่ๆ และ ๓) ก ำหนดนโยบำยกิจกำรโทรคมนำคม ทั้ง
ด้ำนกำรบริกำรและโครงสร้ำงพื้นฐำน  

ที่มำ: http://english.msip.go.kr/  
  

http://english.msip.go.kr/
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บทท่ี ๓ กำรวิเครำะห์ศกัยภำพองค์กร 
 
๓.๑ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

กำรวิเครำะห์ SWOT เป็นกำรวิเครำะห์เพ่ือประเมินสถำนภำพจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค
กำรด ำเนินงำนของ สรอ.ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรประชุมระดมควำม
คิดเห็นผู้บริหำร สรอ. ในประเด็นเรื่อง “การเตรียมความพร้อม สรอ. ขับเคลื่อน Digital Government 
ก้าวสู่  Digital Economy” เมื่อวันที่  ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๙ และได้ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ โดยใช้ TOWS Matrix 

ภำยหลังจำกกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งแสดงได้ถึง
ศักยภำพองค์กรในกำรด ำเนินงำนยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ สรอ.ได้ก ำหนดต ำแหน่งยุทธศำสตร์โดยใช้ 
TOWS Matrix ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยภำยนอกท่ีเป็นโอกำสและอุปสรรคที่ สรอ.ก ำลังเผชิญ
อยู่ ร่วมกับปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ สรอ. ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์  
ของ สรอ.ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันภำยใต้ยุทธศำสตร์น่ำนน้ ำสีครำม (Blue Ocean Strategy) (Kim & 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกำส อุปสรรค 
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Mauborgne, ๒๐๐๕)๑ ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ ท ำให้เห็นว่ำ วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ทั้ง ๓ ด้ำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ยังคงมีประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนภำครัฐตำมแผน DG 
ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓.๓ แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) 

กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) เป็นกระบวนกำรในกำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ภำยหลังจำกที่ สรอ. ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนใน ๓ ด้ำนแล้วนั้น เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงมีกำรน ำแผนที่ยุทธศำสตร์ ซึ่งแสดงควำมสัมพันธ์ในรูปแบบ
เชื่อมโยงกับ Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan & Norton, ๑๙๙๖) ที่มีควำมสมดุลในมุมมองทั้ง ๔ 
มุมมองและสำมำรถวัดผลเชิงยุทธศำสตร์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และยุทธศำสตร์ (Strategies) ลงไปทุกส่วนขององค์กร และน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำย/ส่วน ต่อไป  

นอกจำกนี้ ยังเห็นได้ว่ำมุมมองและหลักกำรของ Balanced Scorecard (BSC) ยังมีควำมสอดคล้อง
กับกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน 
ก.พ.ร.) ก ำหนดไว้อีกด้วย ดังนี้  

                                       
๑ ยุทธศำสตร์นำ่นน้ ำสีครำม (Blue Ocean Strategy) (Kim & Mauborgne, ๒๐๐๕) องค์กำรสำมำรถสร้ำงควำมเติบโตและ
ผลสัมฤทธ์ิในระดับสูง โดยกำรสรำ้งอุปสงค์ใหม่ๆ จำกช่องทำงไม่มุ่งเน้นกำรแข่งขัน ซึ่งมีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ควรมุ่งให้เกิดนวตักรรมขององค์กรและเป็นพันธมติรกับองค์กรอื่นๆ โดยอำศัยกลยทุธ์ ๔ ด้ำน คือ กำรขจัด 
(Eliminate) กำรลด (Reduce) กำรยกระดับ (Raise) และกำรสร้ำง (Create) 
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๑. มุมมองด้ำนกำรเงิน หรือประสิทธิผลตำมพันธกิจ 
๒. มุมมองด้ำนลูกค้ำ หรือคุณภำพกำรบริกำร 
๓. มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน หรือประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
๔. มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ หรือกำรพัฒนำองค์กร 
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บทท่ี ๔ ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 
๔.๑ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

เป้ำหมำย 
(Outcome) 

ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี 
(พศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ณ ไตรมำสที่ ๔ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ บูรณำกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT 
ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้
ครอบคลมุและมี
ประสิทธิภำพรองรับรัฐบำล
ดิจิทัล (Sharing) 

ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณด้ำน ICT ของภำครัฐ 

 

จ ำนวนงบประมำณด้ำน ICT ของ
ภำครัฐท่ีสำมำรถบูรณำกำรและ

ประหยดัได ้
จ ำนวน ๙๓๐ บำท 

 

๑,๓๙๑.๗๔ ล้ำนบำท 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับ
และเพิ่มประสิทธิภำพ โดย
น ำบริกำรของภำครัฐไปสู่
ประชำชน เพื่อก้ำวไปสู่ 
Digital Economy 
(Delivery) 

บริกำรภำครัฐท่ีมีคณุค่ำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำน 

 

จ ำนวนสะสมของ e-Services ที่
ให้บริกำรประชำชนบน Smart 

Kiosk 
จ ำนวน ๘ ระบบ 

 

สะสม ๑๗ ระบบ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมให้
หน่วยงำนภำครัฐและ
ผู้รับบริกำรมคีวำมพร้อมที่
จะรองรับกำรเปลีย่นแปลง
ในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(Transformation) 

ควำมพร้อมที่จะรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำล

ดิจิทัล 
 

จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่มีควำม
พร้อมในกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่

กำรท ำงำนในยุครัฐบำลดิจิทลั 
จ ำนวน ๑,๕๐๐ คน 

 

จ ำนวน ๑,๖๐๐ คน 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 
๔.๒ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ สรอ.มีควำมมุ่งมั่นและทุ่มเทในกำรท ำงำน เพ่ือยกระดับกำรบริกำรด้ำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐในเชิงรุก โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ณ ไตรมำสที่ ๔ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ บูรณำกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT 
ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้

ครอบคลมุและมี
ประสิทธิภำพรองรับรัฐบำล

ดิจิทัล (Sharing) 

กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล
เช่ือมโยงหน่วยงำนภำครัฐ 
(Government Information 
Network: GIN) 

มีหน่วยงำนภำครัฐใช้เครือข่ำย GIN 
เพิม่ขึ้น ๓๐๐ หน่วยงำน 
ร้อยละปริมำณกำรใช้งำนรวมต่อปี 
(Utilization) ร้อยละ ๓๐ 

เพิ่มขึ้น ๔๖๔ หน่วยงำน 
(ร้อยละ ๑๕๕) 
ร้อยละ ๕๐.๓๓ 
(ร้อยละ ๑๖๘) 

กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ 
(Government Cloud: G-Cloud) 

มีระบบบน G-Cloud เพิ่มขึ้น ๑๐๐ ระบบ ๓๕๑ ระบบ 
(ร้อยละ ๓๕๑) 

ศูนย์ประสำนงำนควำมมั่นคงปลอดภยั
สำรสนเทศภำครัฐ (Government 
Computer Emergency Response 
Team (G-CERT)) 

มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้กำรตรวจสอบ
และให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยแก่หนว่ยงำนภำครัฐไม่น้อยกวำ่ 
๑๕ หน่วยงำน 

๒๔ หน่วยงำน 
(ร้อยละ ๑๖๐) 

กำรให้บริกำรซอฟตแ์วร์ผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 

จ ำนวนผู้ใช้บริกำรซอฟต์แวร์ผ่ำนเครือขำ่ย
อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จำกปทีี่
ผ่ำนมำ 

เพิ่มขึ้น ๒๗๙ หน่วยงำน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗.๔๓ 

(ร้อยละ ๑,๓๗๔) 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ณ ไตรมำสที่ ๔ 

กำรให้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
กลำงเพื่อกำรสื่อสำรในภำครัฐ 
(MailGoThai) 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลำกรภำครัฐที่ใช้
ช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงปลอดภยั 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐) 

๓๕,๒๘๕ บัญชีรำยชื่อ 
(ร้อยละ ๑๐๕) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับ
และเพิ่มประสิทธิภำพ โดย
น ำบริกำรของภำครัฐไปสู่
ประชำชน เพื่อก้ำวไปสู่ 
Digital Economy 
(Delivery) 

กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและ
ระบบงำนภำครัฐ (e-Government 
Platform) 

หน่วยงำนภำครัฐใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนข้อมูลของ สรอ. (e-Government 
Platform) ซ่ึงครอบคลุมถึง 
Government API/ Single Sign-On/  
e-CMS เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น ๓๑๗ หน่วยงำน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘๔.๓ 

(ร้อยละ ๑,๘๔๓) 
 

โครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูลภำครัฐ 
(Government Information 
Infrastructure) 

๑. มีชุดข้อมูลสะสม ๖๐๐ ชุดข้อมูล 
๒. มีระบบต้นแบบ Big Data Analytics 

อย่ำงน้อย ๑ ระบบ 

๗๖๘ ชุดข้อมูล 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

ระบบกรมทำงหลวง 
ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับ
ประชำชน (GovChannel) 

๑. เพิม่จุดติดตั้ง Smart Kiosk/Smart 
Box เป็นจ ำนวนสะสม ๔๐ จุด กระจำย
ในทุกภูมิภำคทั่วประเทศ 

๒. มีแอปพลิเคชันที่ สรอ.พัฒนำร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐผ่ำน Smart Kiosk 
หรือ GAC เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ๖      
แอปพลิเคชัน 

๕๖ จุด 
(ร้อยละ ๑๔๐) 

 
๑๔ แอปพลิเคชัน 
(ร้อยละ ๒๓๓) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมให้
หน่วยงำนภำครัฐและ
ผู้รับบริกำรมคีวำมพร้อมที่
จะรองรับกำรเปลีย่นแปลง
ในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(Transformation) 

กำรจัดท ำแนวทำง มำตรฐำนและ
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  
 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยจ ำนวน ๓ 
เร่ือง 

๒. Digital Government Standards 
จ ำนวน ๑ มำตรฐำน 

๗ เร่ือง 
(ร้อยละ ๒๓๓) 
๑ มำตรฐำน 

(ร้อยละ ๑๐๐) 
กำรยกระดับควำมสำมำรถและสรำ้ง
ควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อส่งเสริม
รัฐบำลดิจิทัล (Digital Government 
Capacity Building) 

๑. จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ได้รับสำระ
ควำมรู้ ๑,๕๐๐ คน 

๒. มีระบบ Self-Learning System 
ส ำหรับกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำน 
ICT อย่ำงน้อย ๔ เร่ือง 

๑,๖๐๐ คน 
(ร้อยละ ๑๐๗) 

๔ เร่ือง 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

กำรพัฒนำศูนย์นวัตกรรมบริกำรรัฐบำล
ดิจิทัล (Digital Government 
Innovation Center) 

มีต้นแบบนวัตกรรมบริกำรรัฐบำลดิจิทัล 
ไม่น้อยกวำ่ ๓ ต้นแบบ 

๗ ต้นแบบ 
(ร้อยละ ๒๓๓) 

 
๔.๓ ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙  

สรอ. ได้จัดท ำรำยงำนตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนใน ๔ มิติ รวม ๓๒ ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำและผลส ำเร็จในกำรด ำเนินภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ ๓ ด้ำนที่ก ำหนดไว้ โดย ณ ไตรมำสที่ ๔ ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ สรอ. มีผลคะแนนรวมที่ได้ คิดเป็น ๔.๖๖๔๐ จำกคะแนนเต็ม ๕ (เนื่องจำก บำง
ตัวชี้วัดจะต้องรอผลกำรด ำเนินงำนในสิ้นปีงบประมำณ) ประกอบด้วย  

๑. มิติด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน (ตัวชี้วัดจ ำนวน ๖ ตัว) (ร้อยละ ๖๐) เป็นกำรวัดผลสัมฤทธิ์และ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ เช่น จ ำนวนงบประมำณรำยจ่ำยด้ำน ICT ของภำครัฐ
ที่ประหยัดจำกกำรใช้บริกำรกลำงระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรของ
เครือข่ำย GIN (Utilization) ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพ่ิมขึ้นของบุคลำกรภำครัฐที่ใช้ช่องทำงกำร
สื่อสำรอย่ำงปลอดภัย ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ สรอ. ให้กำรสนับสนุน
แก่หน่วยงำนภำครัฐ ระดับควำมส ำเร็จในกำรยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนสู่ Digital Services 
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ตำมภำรกิจของ สรอ. และกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ (ร่วมกับกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) ซึ่งผลคะแนนไดค้่ำเฉลี่ย ๔.๖๖๖๗ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

๒. มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (ตัวชี้วัดจ ำนวน ๑ ตัว) (ร้อยละ ๑๐) เป็นกำรวัดผลควำมพึงพอใจของ
กำรใช้บริกำรหลักของ สรอ. ได้แก่ ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำร
ให้บริกำร ผลคะแนนเท่ำกับ ๓.๘๔๐๐ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

๓. มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน (ตัวชี้วัดจ ำนวน ๕ ตัว) (ร้อยละ ๑๑) เป็นระบบกำรจัดกำร
ต้นทุนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด เช่น ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำร
ใช้จ่ำยเงิน ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำร GIN และระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำร           
G-Cloud เป็นต้น ซึ่งผลคะแนนเท่ำกับ ๕.๐๐๐๐ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

๔. มิติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและพัฒนำองค์กำร (ตัวชี้วัดจ ำนวน ๒๑ ตัว) (ร้อยละ ๑๙) ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับระบบงำนสนับสนุนต่ำง ๆ โดยภำพรวม สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย เช่น 
คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีภำยในเวลำที่ก ำหนด  
กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรพิจำรณำแผนและ
รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน และกำรน ำระบบ CRM ไปเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งได้
ด ำเนินกำรไปส่วนหนึ่งแล้ว และผลคะแนนมีค่ำเฉลี่ย ๔.๘๙๔๗ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบำล 

สรอ. ได้รับมอบหมำยภำรกิจส ำคัญจำกรัฐบำล ทั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งกำรจำกนำยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีที่ก ำกับดูแลฯ เป็นจ ำนวนมำก และได้มีกำรรำยงำนให้กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรรับทรำบเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่องทุกสัปดำห์ ภำรกิจกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญมีดังนี้   

๑. โครงกำร Flagship Project  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบงบประมำณแล้วและส ำนัก
งบประมำณได้แจ้งกำรโอนงบประมำณมำให้แล้วส ำหรับกำรด ำเนินงำน ๕ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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๑.๑ กำรอ ำนวยควำมสะดวกผู้ประกอบกำรในกำรเริ่มต้นธุรกิจ (Doing Business Platform 
(Starting Phase)) และขยำยผลให้ครอบคลุมทั้งวงจรธุรกิจ (Life Cycle) ซึ่งที่ผ่ำนมำได้
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ Biz Portal  เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถท ำกำรยื่นแบบขอขึ้น
ทะเบียนแบบออนไลน์  (https://biz.govchannel.go.th/) แล้ ว เสร็ จ  เมื่ อวันที่  ๒๙ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ มีระบบของหน่วยงำนส ำคัญท่ีร่วมให้บริกำร คือ 
- กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ: พัฒนำระบบยืนยันตัวบุคคลกลำง (e-Authentication) ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำร (https://bizid.egov.go.th) เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอ Login & 
Password ส ำหรับใช้ขอรับบริกำรออนไลน์ได้ หลังจดทะเบียนธุรกิจเสร็จแล้ว ตำม
ขั้นตอนของเจ้ำหน้ำที่นำยทะเบียน 

- กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน: พัฒนำระบบเชื่อมโยงระบบบริกำรออนไลน์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบ (Single Sign-On & Profile Integration) และมีกำรจ้ำงด ำเนินกำร
ปรับปรุงระบบบริกำร Web Service ของกรมสวัสดิกำรฯ ด้วย 

- ส ำนักงำนประกันสังคม (สปส.): พัฒนำระบบส ำหรับยื่นแบบขอขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง โดย
จะมี กำร เชื่ อม โยงข้ อมู ลจำกแบบค ำขอ เข้ ำสู่ ระบบ Back Office (Batch Data 
Integration) และส่งผลกำรพิจำรณำค ำขอและรหัสนำยจ้ำง กลับไปยังระบบกลำง 
(https://biz.govchannel.go.th/)  

- นอกจำกนี้ยังได้มีกำรหำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขยำยผลให้ครอบคลุมบริกำร
ด้ำนกำรขออนุญำตก่อสร้ำงและกำรขอใช้ไฟฟ้ำ เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำระบบ Biz Portal 
ส ำหรับผู้ประกอบกำร https://biz.govchannel.go.th/) 

 และในขั้นตอนต่อไปก็ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรให้บริกำรภำครัฐในปัจจุบัน 
พร้อมกับศึกษำกระบวนกำรท ำงำนระดับข้ำมหน่วยงำน (Cross-Agency Process) เพ่ือ
เตรียมปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรติดต่อรำชกำรในปัจจุบันไปสู่รูปแบบกำรยื่นค ำขอแบบ
บูรณำกำร (Single Form) ผ่ำนระบบ Biz Portal 

๑.๒ กำรบูรณำกำรข้อมูลและระบบงำนภำครัฐเพ่ือสนับสนุนมำตรกำรและนโยบำยของรัฐบำล  
โดยที่ผ่ ำนมำมีกำรลงนำม MOU ร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเกษตรกลำง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๕๙ และมีกำรประชุมหำรือ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ NECTEC และ สรอ. นอกจำกนี้
ยังได้ศึกษำสถำนะภำพปัจจุบันของระบบฐำนข้อมูลเกษตรกร และพัฒนำสถำปัตยกรรมกำร
เชื่อมโยงและบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงเกษตรกรของกรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมประมง 
และกรมปศุสัตว์  

๑.๓ กำรพัฒนำโปรแกรมและระบบกำรสื่อสำรแบบออนไลน์ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนอุปกรณ์
สื่อสำรแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) ที่ผ่ำนมำมีกลุ่มผู้ใช้งำนที่ส ำคัญ คือ กลุ่มคณะรัฐมนตรี (รวม
นำยกรัฐมนตรี) ๑๙ ท่ำน และกลุ่มปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำ ๓๙ ท่ำน โดยรวมมีหน่วยงำน
ใช้บริกำรแล้ว จ ำนวน ๑๕๑ หน่วยงำน หรือจ ำนวน ๑๘,๐๔๑ คน เช่น ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและ
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เป็นต้น นอกจำกนี้ยังขั้นตอนต่อไปก็จะด ำเนินกำรเข้ำพบหน่วยงำน
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ภำครัฐเพื่อเชิญเข้ำใช้บริกำร G-Chat พัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบเพ่ิมเติมและจัด
อบรมให้กับหน่วยงำนภำครัฐ 

๑.๔ กำรลดส ำเนำกระดำษเพ่ือบริกำรประชำชน น ำร่อง ๗ กระทรวง (Smart Service) ที่ผ่ำนมำ
ได้เข้ำหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรประชุมหำรือด้ำนเทคนิคกับหน่วยงำนที่เข้ำร่วม
โครงกำร เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงหรือพัฒนำระบบ
ให้บริกำรของหน่วยงำนส ำหรับสนับสนุนกำรให้บริกำรในแบบ Smart Service เพ่ือลดส ำเนำ
กระดำษ 

๑.๕ กำรพัฒนำระบบสนับสนุนงำนบริกำรประชำชน ตำม พ.ร.บ.อ ำนวยควำมสะดวกฯ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
- ระบบคู่มือประชำชน ซึ่งด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย backend.info.go.th เป็น 

Website ส ำหรับให้หน่วยงำนส่งคู่มือมำรวมไว้ที่เดียวกัน และ www.info.go.th เป็น 
Website ส ำหรับประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลคู่มือจำกจุดเดียว  

- ระบบแจ้งหนังสือล่ำช้ำ ซึ่งได้พัฒนำระบบเสร็จเรียบร้อย   
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน ค ำติชม โดยใช้ช่องทำงของระบบศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพ่ือ

ประชำชน หรือ “GCC1111” ของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีในกำรรับเรื่อง   
โดยผ่ำน link จำกระบบคู่มือประชำชน  

- ระบบวิเครำะห์กระบวนงำน ได้พัฒนำระบบเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่ำงกำรทดลอง
ใช้งำน  

โดยที่ผ่ำนมำได้มีกำรประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือขยำยจุดติดตั้งตู้ KIOSK เพ่ิมข้ึน
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน นอกจำกนี้ยังขั้นตอนต่อไปก็จะด ำเนินกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพของระบบให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน โดยได้มีกำรก ำหนดหมวดหมู่
ของค ำค้นหำ (Taxonomy) ก ำหนดค ำค้นหำ (ป้ำยค ำ) พัฒนำเครื่องมือสนับสนุนกำร
ตรวจสอบและอนุมัติคู่มือประชำชน 

๒. คณะท ำงำนศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) คณะกรรมกำรเตรียมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ได้มีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที ่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 
ดังต่อไปนี้ 

- เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำทบทวนมติกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ในส่วนที่ “เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐระงับการสร้างศูนย์ข้อมูล
ทุกประเภท ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล้ว ก่อนวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๘ และให้หน่วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) เป็นงบ
ด าเนินงานที่เพียงพอต่อการเช่าใช้บริการระบบส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ก่อนที่
การลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น” ตำมที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเสนอ 

- มอบหมำยกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ทก.) พิจำรณำศึกษำควำม
เป็นไปได้ และควำมเหมำะสมเพ่ือน ำเสนอแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
ศูนย์ข้อมูลและบริกำรกลำงภำครัฐในรำยละเอียดต่อไป 
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- ให้กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรประสำนงำนกับส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงบประมำณ กระทรวงกำรคลัง และหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ควำมร่วมมือในกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรบูรณำกำรศูนย์ข้อมูลบริกำร
ภำครัฐ โดยให้น ำข้อเสนอแนะจำกที่ประชุมไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

โดยปัจจุบัน อยู่ในช่วงกำรด ำเนินกำรจัดท ำและปรับปรุงแนวทำงเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมใน
กำรด ำเนินงำน  

๓. ระบบข้อมูลกำรใช้จ่ำยภำครัฐ (ภำษีไปไหน) หรือ Thailand Government Spending เป็นระบบ
สืบค้นข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณผ่ำนโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐที่
ส ำนักงำนร่วมกับกรมบัญชีกลำงในกำรด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำร Thailand Government 
Spending โดยเป็นระบบที่พัฒนำต่อยอดจำกชุดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่กรมบัญชีกลำงน ำมำ
เปิดเผยในรูปแบบของ Open Government Data ผ่ำนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ (data.go.th) 
ที่ผ่ำนมำมีกำรด ำเนินกำร โดยเริ่มตั้งแต่ระยะท่ี ๑ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้  
 ระยะที่ ๑ เริ่มเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบใหม่เพ่ือบริกำรข้อมูลให้กับประชำชน โดยมีชื่อว่ำ “ภำษีไปไหน?” 
อยู่ภำยใต้เว็บไซต์ data.go.th ซึ่งเป็นระบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ ซึ่งเป็น
ระบบบริกำรที่ประชำชนสำมำรถติดตำมได้ว่ำ ภำครัฐน ำเงินภำษีที่เก็บได้ไปด ำเนินกำรใน
เรื่องใดบ้ำง เพ่ือท ำให้ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลภำครัฐได้อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส 
และเท่ำเทียมกัน พร้อมกันนั้นยังสร้ำงควำมเข้ำใจและมั่นใจว่ำ เงินภำษีทุกบำท จะถูก
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำประเทศชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ และพร้อมรับกำรตรวจสอบได้
อย่ำงสะดวกทุกที่ ซึ่งอยู่ที่เว็บไซต์ http://govspending.data.go.th  

- สรอ. ได้น ำเสนอระบบ “ภำษีไปไหน?” ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
แห่งชำติ (คตช.) เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๙ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 
โดยที่ประชุมมีมติรับทรำบและมีควำมเห็นเพ่ิมเติม โดยให้ สรอ.เพ่ิมชุดข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมำณที่แต่ละหน่วยงำนได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงบประมำณ โดยอำจใช้ชุดข้อมูล
ของส ำนักงบประมำณ และให้ควำมเห็นว่ำขอให้คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ (ปปท.) เข้ำมำร่วมมือในโครงกำรนี้ด้วย เนื่องด้วยเรื่องดังกล่ำว
สนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน รวมทั้งยังให้ สรอ.
ด ำเนินกำรพัฒนำ Mobile Application เพ่ิมเติมต่อไป ซึ่ง คตช.จะน ำรำยงำนกำรประชุม
ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทรำบอีกครั้ง 

ปัจจุบัน สรอ.ได้ด ำเนินงำนเข้ำสู่ระยะท่ี ๒ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
- กำรเข้ำหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำระบบ “ภำษีไปไหน?” ระยะที่ 

๒ ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) 
เมือ่วันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ หำรือกับส ำนักงบประมำณ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 
และยังได้มีกำรประชุมร่วมระหว่ำงกรมบัญชีกลำงและส ำนักงบประมำณ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มีนำคม ๒๕๕๙ ด้วย 

- กำรพัฒนำคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้  
 เพ่ิม Mobile Application ในส่วน iOS และ Android  
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 เพ่ิมเติมกำรน ำเสนอข้อมูลภำพรวมจำกส ำนักงบประมำณ 
 ให้ประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง ส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้ 

เป็นต้น 
- พิธีเปิดตัวบริกำรใหม่ของ GovChannel โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ในวันที่ ๑๙ 

เมษำยน ๒๕๕๙ ณ ตึกบัญชำกำร ๑ ท ำเนียบรัฐบำล ประกอบด้วย ๑) ระบบแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรภำครัฐหรือแอปพลิเคชัน G-News และ ๒) ระบบข้อมูลกำรใช้จ่ำยภำครัฐหรือ
ระบบภำษีไปไหน พร้อมทั้งมีกำรลงนำม MOU ร่วม ๔ หน่วยงำนเพ่ือปรับปรุงข้อมูล
ระบบภำษีไปไหน ประกอบด้วย สรอ. กรมบัญชีกลำง ส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) 

- ปัจจุบันมีกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบภำษีไปไหน แล้วจ ำนวน 
๔,๔๔๔,๒๙๙ โครงกำร  

๔. นำยกรัฐมนตรีได้สั่งกำรในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ให้กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหำดไทย 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงร่วมกัน 
สรุปกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลภำครัฐ ดังนี้ 

- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐ ด ำเนินกำรน ำเสนอร่ำง
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐ
ภำยใต้กรอบแผนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ซึ่งได้เสนอร่ำงแผนฯ ให้คณะกรรมกำร
เตรียมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เสนอต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำ
กำรฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐ โดยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๕๙ 

- คณะกรรมกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ มีกำรน ำเสนอ
ตัวอย่ำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลผ่ำนระบบสำรสนเทศ โดยใช้เลขหมำยประจ ำตัวบัตร
ประชำชนเป็นดัชนีส ำหรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ โดยได้เสนอต่อ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐ โดยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 
๔ มกรำคม ๒๕๕๙ 

- คณะกรรมกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ ก ำหนดหน่วยงำนหลักที่
รับผิดชอบฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนจ ำนวน ๙ ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำร
คำดกำรณ์ลักษณะอำกำศระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำวของกรมอุตุนิยมวิทยำ ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพ้ืนที่ในเขตชลประทำนของกรมชลประทำน ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำพ้ืนที่นอกเขตชลประทำนของกรมทรัพยำกรน้ ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำใน
เพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และอุตสำหกรรมของกำรประปำส่วนภูมิภำค ด้ำนกำรรักษำ
ระบบนิเวศและคุณภำพน้ ำของกรมควบคุมมลพิษ ด้ำนกำรเตือนภัยและบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ ด้ำนปริมำณน้ ำ
เพ่ือกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ด้ำนกรอบกำรวำงแผน
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติและด้ำนระบบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนระบบข้อมูลของสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร (องค์กำร
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มหำชน) และในกำรประชุมติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรรำยกลุ่มข้อมูล สรอ.ได้
น ำเสนอข้อมูลที่ต้องใช้วิเครำะห์ เครื่องมือ/ระบบวิเครำะห์ และผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมกับ
ระบุข้อจ ำกัดต่ำงๆ เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือหำแนวทำงแก้ไข 

- คณะกรรมกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง ทั้ ง ๒ คณะ ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมมั่นคง ๓ จังหวัดชำยแดนใต้ ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลชำยแดนใต้ท ำกำรส ำรวจข้อมูลภำยในหน่วยงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
กำรเชื่อมโยง โดยจะแบ่งข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ข้อมูลนโยบำยที่เปิดเผยกับ
สำธำรณะได้ และกลุ่มที่ ๒ ข้อมูลปฏิบัติกำรควำมลับ และอำจจะมีกำรจัดประชุมเพ่ือ
ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงำนเพ่ือท ำกำรเชื่อมโยง และใน
ส่วนของคณะอนุกรรมกำรด้ำนอัตลักษณ์บุคคล มีกำรก ำหนดแนวคิดกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
กลำง ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องมือและฐำนข้อมูลไว้ส ำหรับกำรให้บริกำร  

- คณะกรรมกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรและโครงสร้ำงภำครัฐ ได้น ำเสนอ
แนวคิดก ำหนดกรอบข้อมูลกำรวิเครำะห์เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งที่ประชุมได้พิจำรณำ
เลือกฐำนข้อมูลของจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตรำดเป็นตัวอย่ำงในกำรด ำเนินงำน และ
ได้พิจำรณำชั้นของข้อมูลด้ำน GIS เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ข้อมูลชั้นดิน 
ข้อมูลโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ถนน น้ ำ ฯลฯ) ข้อมูลด้ำนประชำกร ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและ
ข้อมูลควำมเสี่ยงทำงธรรมชำติ เป็นต้น และให้รวบรวมข้อมูลชั้นแผนที่ GIS น ำเสนอ 
PMOC ผ่ำนระบบของ GISTDA  
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บทท่ี ๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร ์โครงกำร 
 
๕.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ 

สรอ.ได้ท ำกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งแสดงได้ถึง
ศักยภำพองค์กรในกำรด ำเนินงำนยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และน ำไปก ำหนดต ำแหน่งยุทธศำสตร์โดยใช้ 
TOWS Matrix ท ำให้เห็นว่ำ วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
สำมำรถขับเคลื่อนหน่วยงำนภำครัฐตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล รวมทั้ง สำมำรถบรรลุจุดมุ่งหมำยเชิง
ยุทธศำสตร์ที่มีควำมสมดุลใน ๔ มุมมอง ตำมหลักกำรของ Balanced Scorecard (BSC) ได ้

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรอ. จึงยังคงมีวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่
ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย (Driving the Connected Government for Smarter Work and 
Better Life)” ภำยใต้พันธกิจที่ถูกก ำหนดในวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจัดตั้งส ำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.๒๕๕๔ มำตรำ ๕ จ ำนวน ๔ ด้ำนครอบคลุมกำรพัฒนำรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ คือ 

(๑) พัฒนำ บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ และเสนอแนะแนวทำงมำตรกำร และมำตรฐำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) ให้ค ำปรึกษำ บริกำรด้ำนวิชำกำรและบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
 

และมียุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ๓ ด้ำนที่ยังคงใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ บูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพ รองรับรัฐบำลดิจิทัล (Sharing) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพ่ือก้ำว
ไปสู่ Digital Economy (Delivery) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมีควำม
พร้อมที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation)  
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ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ สรอ. ได้ก ำหนดประเด็นเด่น (Highlight) ที่เป็นแนวทำงด ำเนินงำน 

ซึ่งสำมำรถตอบโจทย์กำรพัฒนำตำมแนวทำงแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ดังนี้  
- Shared Service กำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมภำครัฐ 
- Government Platform กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ 
- Government Open Data กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ 
- Digital Service บริกำรดิจิทัลภำครัฐไปสู่ประชำชน 
- Digital Leader Capability กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำในยุคดิจิทัล 
- Business Process กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนภำครัฐในตอบสนองในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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๕.๒ โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ สรอ.ได้ทบทวนและก ำหนดโครงกำรที่สอดคล้องในแต่ละยุทธศำสตร์ 

เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่มีควำมเหมำะสม สำมำรถผลักดันกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
ให้กับหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จ ำนวน ๙ โครงกำรสอดคล้องกับ ๓ ยุทธศำสตร์ ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ Sharing บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รองรับ
รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์: ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

๑. กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (GIN) 
๒. กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (G-Cloud) 
๓. กำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Delivery ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่ Digital Economy 
กลยุทธ์: ๑. พัฒนาเครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการดิจิทัลภาครัฐส าหรับประชาชน 
          ๒. รวบรวมและพัฒนาชุดข้อมูลส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ 
          ๓. ยกระดับช่องทางการเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๔. กำรบูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ (Digital Government Platform) 
๕. โครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูลภำครัฐ (Government Information Infrastructure) 
๖. ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับประชำชน (GovChannel) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ Transformation สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์: ๑. ก าหนดทิศทางและผลักดันเชิงนโยบายไปสู่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน 
          ๒. ยกระดับและปรับเปลี่ยนแนวคิดการท างานของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมทั้งแนวคิดของประชาชน เพื่อก้าวไปสู่
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ 
          ๓. พัฒนานวัตกรรมบริการต้นแบบท่ีสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่าง
เป็นรูปธรรม  
๗. กำรยกระดับควำมสำมำรถและสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อส่งเสริมรัฐบำลดิจิทัล  (Digital Government Skills) 
๘. กำรจัดท ำแนวทำง มำตรฐำนและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
๙. กำรพัฒนำศูนย์นวัตกรรมบริกำรรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) 
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บทท่ี ๖ กลยุทธ์โครงกำร (Product Strategy) 
 
๖.๑ กรอบกลยุทธห์ลักประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

แผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกำรน ำยุทธศำสตร์ทั้ง ๓ ด้ำน (ประกอบด้วย 
Sharing, Delivery, Transformation) ตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ไปใช้ปฏิบัติให้
เกิดผลส ำเร็จ เพ่ือสนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เพ่ือที่จะบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงทุกมิติในกำรบริหำรงำน  

ภำยหลังจำก สรอ. ได้วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกและภำยในองค์กร ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำย
ที่ผ่ำนมำ รวมถึงนโยบำยดิจิทัลในต่ำงประเทศ และก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนหลักเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑) รวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์เดิมที่สำมำรถตอบโจทย์
กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมนั้น ส ำนักงำนจึงได้ก ำหนดกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์โครงกำร เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้รำยละเอียด ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัด-ผลกระทบเชิงนโยบำย 

ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
โครงกำร 

กรอบกลยุทธ์หลกั  
ปีงบประมำณ               
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : Sharing 
บูรณำกำรโครงสรำ้งพื้นฐำน
ด้ำน ICT ส ำหรับบริกำร
ภำครัฐให้ครอบคลมุและมี
ประสิทธิภำพรองรับรัฐบำล
ดิจิทัล 

ประสิทธิภำพ              
กำรใช้จ่ำย

งบประมำณด้ำน 
ICT ของภำครัฐ 
(Efficiency) 

จ ำนวนงบประมำณรำยจ่ำยด้ำน 
ICT ของภำครัฐท่ีประหยัดจำก
กำรใช้บริกำรกลำงระบบรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของ 
Shared Service/Infrastructure 
ร้อยละ ๘๐ ของงบประมำณใน

ส่วนของ Shared 
Service/Infrastructure ที่ได้รับ 

กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำน
ภำครัฐ (GIN) 

 DG Alignment 
  สอดคล้องกับแผน DG 
 Quality Based 

Improvement 
เพิ่มคุณภาพบริการ 

กำรพัฒนำระบบคลำวด์
ภำครัฐ  
(G-Cloud) 
กำรให้บริกำรซอฟต์แวรผ์่ำน
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต (G-
SaaS) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : Delivery 
ยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำร
ของภำครัฐไปสู่ประชำชน 
เพื่อก้ำวไปสู่ Digital 
Economy 

บริกำรภำครัฐท่ีมี
คุณค่ำและ
ตอบสนอง              

ควำมต้องกำร             
ใช้งำน                  

(Value Added 
Service) 

ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชนในกำรใช้บริกำร

ภำครัฐ* ผ่ำน GovChannel 
(ร้อยละ ๗๐)  

(เฉพาะบริการภาครัฐที่ให้บริการ 
โดย สรอ.) 

กำรบูรณำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ 
(Digital Government 
Platform) 

 Reach out 
เพิ่มจ านวนผู้ใช้งาน
บริการภาครัฐ 

 Customer 
Engagement 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูล
ภำครัฐ (Government 
Information 
Infrastructure) 
ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐ
ส ำหรับประชำชน 
(GovChannel) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : 
Transformation 

ควำมพร้อมที่จะ
รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงใน

มีกิจกรรมที่ท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง (Transformation) 

ไปสู่กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั  

กำรยกระดับควำมสำมำรถ
และสร้ำงควำมพร้อมของ
บุคลำกรเพื่อส่งเสริมรัฐบำล

 Digital Skill 
เพิ่มทักษะด้านดจิิทัล 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัด-ผลกระทบเชิงนโยบำย 

ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
โครงกำร 

กรอบกลยุทธ์หลกั  
ปีงบประมำณ               
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐ
และผูร้ับบริกำรมีควำมพร้อม
ที่จะรองรับกำรเปลีย่นแปลง
ในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
 

กำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล 
(Transformation 
at the National 
Level for Digital 
Government) 

อย่ำงน้อย ๓ ประเด็น ดิจิทัล (Government 
Digital Skills) 

 Transformation 
ความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 

 Innovation 
นวัตกรรมบริการ 

กำรจัดท ำแนวทำง 
มำตรฐำนและข้อเสนอแนะ
กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั 
(Digital Government 
Transformation) 
กำรพัฒนำศูนย์นวัตกรรม
บริกำรรัฐบำลดิจิทัล 
(Digital Government 
Innovation Center)  

 
๖.๒ กลยุทธ์โครงกำร (Product Strategy) 
 กลยุทธ์โครงกำร (Product Strategy) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดองค์กร (KPIs) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ Sharing 
การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 
๑. ปรับเปลี่ยน GIN ไปสู่ Government Secured Intranet (GSI) ๒ 
๒. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรและจัดกลุ่มผู้ใช้บริกำรโดยพิจำรณำจำกควำมส ำคัญ 

(Priority) ผลกระทบ (Impact) และปริมำณกำรใช้งำน (Usage) ที่สอดคล้องกับ
แผน DG เช่น บริกำรในภำคเกษตร ท่องเที่ยว กำรลงทุน กำรน ำเข้ำส่งออก เป็นต้น 

๓. เสนอแนะเชิงนโยบำย โดยผ่ำนกระบวนกำรวิจัย (Strategic Research) เพื่อให้ 
ครม.เห็นชอบแนวทำงกำรจัดกำรเครือข่ำยภำครัฐ 

๔. ยกระดับคุณภำพบริกำรและมำตรฐำนบริกำรให้สูงขึ้น (SLA) โดยเพิ่มขอบเขตกำร
ให้บริกำรร่วมกับผู้ให้บริกำรและมีเครื่องมือ Monitor เครือข่ำยทีห่ลำกหลำย 

๕. วำงแนวทำงส ำหรับรูปแบบกำรให้บริกำร โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ำยแบบอื่นๆ 
เพื่อให้คุ้มค่ำต่อต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 

ผลผลิต (Output) 
- มีหน่วยงำนภำครัฐใช้เครือข่ำย GIN สะสม 

๓,๒๐๐ หน่วยงำน 
- ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ ๙๙.๙๙ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละ ๕๐ ของ ๒๖ โดเมน ตำมแผน DG๓ 

สำมำรถเช่ือมโยงผ่ำนเครือข่ำย GIN ได้ 

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
๑. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรและจัดกลุ่มผู้ใช้บริกำรโดยพิจำรณำจำกควำมส ำคัญ 

(Priority) ผลกระทบ (Impact) และปริมำณกำรใช้งำน (Usage) ที่สอดคล้องกับ
แผน DG เช่น บริกำรในภำคเกษตร ท่องเที่ยว กำรลงทุน กำรน ำเข้ำส่งออก เป็นต้น 

๒. วำงแนวทำงกำรให้บริกำรระบบ Cloud ในรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับประเภท
ระบบงำน และมีควำมคุ้มค่ำด้ำนต้นทุน เช่น Thailand Open Stack 

ผลผลิต (Output) 
- มีจ ำนวนระบบบน G-Cloud สะสม ๖๐๐ 

ระบบ 
- ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ ๙๙.๗๐ 
 

                                       
๒ Government Secured Intranet มีควำมหมำยครอบคลุมถึงบริกำรเครือข่ำยที่เชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกัน ทั้งภำยในกระทรวง
เดียวกัน หรือข้ำมกระทรวงและระหว่ำงหน่วยงำนที่มีบริกำรภำครัฐร่วมกัน (Common Service) 
๓  ๒๖ โดเมน (Domain) ตำมแผน DG หมำยถึง กำรก ำหนดขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลหลักของภำครัฐไทย ๒๖ ด้ำน (Domain) ใน ๔ มิติ ตำม
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ได้แก่ มิติควำมมั่นคงแหล่งชำติ มิติงำนบริกำรเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและ
กำรพัฒนำสังคม มิติประสิทธิภำพภำครัฐ และมิติขีดควำมสำมำรถรองรับต่ำงๆ 
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  

 กลยุทธ์โครงกำร (Product Strategy) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดองค์กร (KPIs) 
๓. ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรระบบ Cloud ภำครัฐ เพื่อให้รองรับควำมต่อเนื่อง

ทำงธุรกจิ (BCP) 
๔. วำงแนวทำงเรื่ อง Data Center Modernization และศึกษำ New Business 

Model สนับสนุนให้ภำครัฐใช้บริกำรจำกภำคเอกชนท่ีได้มำตรฐำน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละ ๒๐ ของ ๒๖ โดเมน ตำมแผน DG 

อยู่บนระบบคลำวด์ภำครัฐ (G-Cloud) 

การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 
๑. ยกระดับ MailGoThai และ G-Chat ให้กลำยเป็นระบบ Government Messaging 

Service อำทิ  ร่ วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐที่ เกี่ยวข้องและบริหำรจัดกำร                    
บัญชีข้ำรำชกำร (Directory) ให้เป็นปัจจุบันที่สุด 

๒. วำงแนวทำง (Roadmap) G-SaaS ให้ครอบคลุมบริกำรดิจิทัลที่ส ำคัญภำครัฐ 
๓. ผลักดันให้มีมติ ครม. หรือนโยบำยต่ำงๆ ที่ส่งเสริมให้ภำครัฐหันมำใช้บริกำร       G-

SaaS เพิ่มมำกข้ึน 

ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละของส่วนรำชกำรระดับกรม (๑๔๘ 

กรม) ที่ใช้บริกำร G-SaaS (ประเมินเฉพาะ 
Saraban/G-Chat/MailGoThai/GIN 
Conference) 

- ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๙๙.๕๐ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ

ที่ใช้ G-SaaS (ประเมินรายบริการเฉพาะ 
Saraban/G-Chat/MailGoThai/GIN 
Conference) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Delivery 
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (Digital Government Platform) 
๑. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล เพื่อสนับสนุนโครงกำรตำมแผน DG และ

โครงกำรที่เป็น Flagship Project อำทิ Smart Service, Farmer One เป็นต้น 
๒. สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงำนภำครัฐในกำรเช่ือมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล

ที ่สรอ. พัฒนำ 
๓. สนับสนุนกำรเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐด้วยบัตรประชำชนเพียงใบเดียว 

(Linkage Center) 

ผลผลิต (Output) 
- หน่วยงำนภำครัฐใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

ด้ำนข้อมูลของ สรอ. (Digital 
Government Platform) เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐ 

- ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๙๙.๕๐ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละ ๒๐ ของ ๒๖ โดเมน ตำมแผน DG 

มีกำรใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลที่ 
สรอ.พัฒนำขึ้น (e-Government 
Platform) 

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure) 
๑. เพิ่มประเภทกำรให้บริกำรในรูปแบบ API Service  
๒. สร้ำงชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement) ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดรำยกำร

ชุดข้อมูลที่มีผู้ต้องกำรใช้ข้อมูลอย่ำงแท้จริง (Demand Side) 
๓. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนข้อมูลเปิดภำครัฐโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง High Value Dataset 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

กำรพัฒนำ DG โดยก ำหนดเป็นตัวช้ีวัดกำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนสำรสนเทศของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

๕. เสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อให้เกิดกำรผลักดันกำรเปิดเผยข้อมูลในสำขำที่มี
ควำมส ำคัญต่อประเทศ โดยศึกษำกำรเปิดเผยข้อมูลในสำขำส ำคัญจำกต่ำงประเทศ
ที่ประสบผลส ำเร็จ 

ผลผลิต (Output) 
- จ ำนวนชุดข้อมูลสะสมบน data.go.th 

๑,๐๐๐ ชุดข้อมูล 
- จ ำนวนชุดข้อมูลเปดิในลักษณะ High-

value Datasets ที่มีกำรเปิดเผย เพิ่มขึ้น 
๒๐ ชุดข้อมูล 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำร Public API 

ผ่ำนเว็บไซต์ api.data.go.th ไม่น้อยกว่ำ 
๕ ตัว 
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  

 กลยุทธ์โครงกำร (Product Strategy) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดองค์กร (KPIs) 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) 
๑. เร่งผลักดันให้เกิดบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรภำยใต้ GovChannel ให้เกิดผล

อย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใต้แผน DG ทั้งในส่วนภำคประชำชน (อำทิ พ.ร.บ.อ ำนวย
ควำมสะดวกฯ) และภำคธุรกิจ (Biz Portal) โดยเน้นให้บริกำรแบบ One Stop 
Service 

๒. พัฒนำและปรับปรุงคุณสมบัติระบบให้มีประสิทธิภำพ มีเสถียรภำพและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน เ ช่น Smart Search และ Privacy โดยสร้ำง                     
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตร 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดกำรใช้งำนบริกำรผ่ำน GovChannel ในรูปแบบต่ำงๆ 
รวมทั้ง ใช้กำรตลำดแบบ 4.0 มำช่วยให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรได้ดียิ่งข้ึน 

ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละ ๕๐ ของจังหวัด ที่มีกำรตดิตั้งจุด

เข้ำถึงบริกำรภำครัฐ เช่น Smart Kiosk, 
Smart Box เป็นต้น 

- ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๙๙.๕๐ (เฉพาะระบบกลาง) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนในกำร

ใช้บริกำรภำครัฐผ่ำน GovChannel*  
(ร้อยละ ๗๐) (เฉพาะบริการภาครฐัท่ี
ให้บริการโดย สรอ.) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Transformation 
การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) 
๑. ด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ระบุไว้ตำม Roadmap ของสถำบัน Thailand Digital 

Government Academy (TGDA) เ ช่น ผลักดันให้  Digital Skills เป็นหนึ่ ง ใน
คุณสมบัติที่จะใช้ในกำรเลื่อนต ำแหน่งงำน รวมทั้ง สนับสนุนจัดตั้ง Chief Data 
Officer ในหน่วยงำนภำครัฐ กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรในกำร
วำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรและหลักสูตรกำรอบรม เป็นต้น 

๒. เพิ่มช่องทำงส ำหรับผู้อบรม โดยพัฒนำเครื่องมือทำงด้ำน ICT เช่น e-Learning 
๓. ประยุกต์ใช้มำตรฐำนต่ำงประเทศที่ส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ

ไทย เช่น IAC ของ Waseda, ACIO เป็นต้น 
๔. ร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรทั้งรัฐและเอกชนในกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้

นวัตกรรมด้ำนดิจิทัล 

ผลผลิต (Output) 
- จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรม

จำก TDGA จ ำนวน ๑,๕๐๐ คน 
- มีมำตรฐำน Government Digital Skills 

ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- จ ำนวนแผนบูรณำกำรด้ำน IT ที่ สรอ. 

ร่วมกับผูเ้ข้ำรับกำรอบรมจำกสถำบัน 
TDGA ได้พัฒนำขึ้น ๖ แผน 

การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
๑. ผลักดันกำรตรำพระรำชบัญญัติรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Act) ซึ่งมี

หลักกำรส ำคัญ เช่น กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล กำรแลกเปลี่ยน
และเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภำครัฐ เป็นต้น 

๒. น ำร่องให้เกิด Digital Service Transformation โดยอำศัยต้นแบบจำกประเทศ
ออสเตรเลีย 

๓. ศึกษำวิจัยเรื่องกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรภำครัฐ 
๔. ก ำหนดทิศทำงและแนวนโยบำยในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ผ่ำน

แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล รวมทั้ง ติดตำมและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
ระดับชำติ 

๕. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระดับนโยบำยในกำรผลักดัน Policy and 
Standard ที่ก ำหนดไว้ ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม 

๖. ส ำรวจควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำผ่ำน
รูปแบบต่ำง ๆ 

ผลผลิต (Output) 
- มีกำรจัดท ำมำตรฐำน/ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบำย เพื่อพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั จ ำนวน 
๓ เรื่อง 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- จ ำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยทีผ่่ำน

ควำมเห็นชอบจำก ครม. ให้เกิดกำร
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ ๑ เรื่อง 

การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) 
๑. ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมจำกต่ำงประเทศที่มีควำมเหมำะสมกับ

กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในประเทศไทย 
ผลผลิต (Output) 
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  

 กลยุทธ์โครงกำร (Product Strategy) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดองค์กร (KPIs) 
๒. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนภำคเอกชนในกำรสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมภำครัฐแนวใหม่ๆ เช่น Blockchain 
๓. ผลักดันเชิงนโยบำยให้เกิดหน่วยงำนกลำงที่ท ำ Data Analytics รวมทั้ง สร้ำง

บุคลำกรด้ำน Data Scientist ในหน่วยงำนภำครัฐ 
๔. สร้ำง Data Pool ของภำครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรน ำไปข้อมูลไปพัฒนำต่อยอด

เป็นนวัตกรรมบริกำร 

- มีต้นแบบนวัตกรรมบริกำรรัฐบำลดิจิทัล 
(Prototype) ไม่น้อยกว่ำ ๓ ต้นแบบ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- จ ำนวนต้นแบบนวัตกรรมบริกำรรฐับำล

ดิจิทัล (Prototype) ทีม่ีกำรน ำไปใช้ต่อ
ยอดไม่น้อยกว่ำ ๒ โครงกำร (สะสม) 
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บทท่ี ๗ แผนพัฒนำกำรตลำด 
 

โจทย์และเป้ำหมำยส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ คือ กำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วม เมื่อ
พิจำรณำตำมกลุ่มเป้ำหมำย พบว่ำ หน่วยงำนภำครัฐยังรู้จัก สรอ.และบริกำรดิจิทัลภำครัฐในระดับหนึ่งเท่ำนั้น 
เนื่องจำกบริกำรและเนื้อหำอำจจะยังไม่ตอบโจทย์ประชำชนเท่ำที่ควร ส่วนในภำคประชำชนส่วนใหญ่ใน
กรุงเทพและปริมณฑลยังมีควำมเข้ำใจและเริ่มใช้บริกำรดิจิทัลภำครัฐในบำงกลุ่มแต่ไม่ต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม 
ประชำชนในต่ำงจังหวัดยังอยู่ในกลุ่มที่รับรู้และใช้บริกำรดิจิทัลภำครัฐน้อยมำก 

 
๗.๑ กลุ่มเป้ำหมำยหลกั 

๗.๑.๑ หน่วยงำนภำครัฐ 
๗.๑.๒ ประชำชน 

๗.๒ กลุ่มเป้ำหมำยรอง 
๗.๒.๑ กลุ่มผู้มีอิทธิพลทำงควำมคิด: Key Online Influencers 
๗.๒.๒ สื่อมวลชนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
๗.๒.๓ องค์กรภำคเอกชน 

๗.๓ เป้ำหมำย 
๗.๓.๑ หน่วยงำนภำครัฐรับรู้และให้ควำมร่วมมือใช้บริกำร e-Government Infrastructure มำก

ขึ้น 
๗.๓.๒ ประชำชนรู้จักและมีส่วนร่วมใช้บริกำรของภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัลมำกขึ้น 

๗.๔ กลยุทธ์สื่อสำร 
(Strategic Framework) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PESO Model by Gini Dietrich 
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กลยุทธ์ที ่๑ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกส่วนรำชกำร 
โครงการที่ ๑.๑ ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในการเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของ GovChannel 
กิจกรรม น ำเสนอโครงกำรขอควำมร่วมมือฯ เข้ำที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอควำมร่วมมือทุกส่วนรำชกำร 

รวมถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ตำ่งๆ ของ GovChannel  ดังนี ้
- ฉำย Clip VDO “GovChannel The Series ๕ ตอน บนจอทีวีในลิฟต์และอำคำรของทุกส่วน

รำชกำร 
- ตดิโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ ณ จดุบริกำรประชำชนท่ัวประเทศ จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น  
- ออกอำกำศสำรคดีสั้นทำงวิทยุ/เสยีงตำมสำย ในรำยกำรผู้ว่ำพบประชำชน 

กลุ่มเป้ำหมำย ภำครัฐและประชำชน 
กลยุทธ์ที ่๒ ใช้สื่อ Mass media เป็นกระบอกเสียงในกำรประชำสัมพันธ ์
โครงการที่ ๒.๑ ความร่วมมือกับกรมประชาสมัพันธ์ในการเผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ์ GovChannel ในทุกช่องทาง 
กิจกรรม ตัววิ่งประชำสัมพันธ์ทำงช่อง NBT 

- น ำส่ง Clip VDO “GovChannel The Series ๕ ตอน เพื่อขอควำมร่วมมือเผยแพร ่
- ผลิตสำรคดสีั้นทำงวิทยุ 100 ตอน แนะน ำแอปพลิเคชันภำครัฐ โดยออกอำกำศไปแล้วทั้งสิ้น ๘๐ 

ตอน ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสยีงแห่งประเทศไทย (สวท.) ท่ัวประเทศ 
- ด ำเนินกำรแปลสำรคดีสั้นทำงวิทย ุเป็นภำษำ ๔ ภำค เผยแพร่ผำ่นสือ่วิทยุ สวท. ท่ัวประเทศ  
- ให้ข้อมูลและแนะน ำบริกำร GovChannel ในงำนประชุมใหญ่ของประชำสมัพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ 

เพื่อให้ประชำสัมพันธ์จังหวัดเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ไปยังประชำชนในจังหวัดต่ำงๆ ต่อไป 
กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป 
โครงการที่ ๒.๒ ขอความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศทางสถานีโทรทัศนส์าธารณะ อาทิ ช่อง ๙ ช่อง ๕ และ ThaiPBS 
กิจกรรม - ตัววิ่งประชำสัมพันธ์ 

- กำรให้สัมภำษณ์ / สกู๊ปข่ำว 
- น ำส่ง Clip VDO “GovChannel The Series ๕ ตอน" เพื่อขอควำมร่วมมือเผยแพร ่

กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป 
โครงการที่ ๒.๓ GovTech Channel (Internet TV) เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารองค์กรกับประชาชน 
กิจกรรม สร้ำงรำยกำร Internet TV ส ำหรบัเผยแพรป่ระชำชน 
กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป 
กลยุทธ์ที ่๓ Digital Marketing สร้ำงกำรรับรู้และมีส่วนร่วมผ่ำนสื่อดิจิทลั 
โครงการที่ ๓.๑ โครงการ Social Media Marketing 
กิจกรรม ใช้ Social Media เป็นช่องทำงเสริมกำรประชำสมัพันธ์ในช่องทำงอื่น ให้เกิดกระแสพูดต่อในวงกว้ำงขึ้น 

นำนข้ึน และตรงกลุ่มเปำ้หมำยมำกข้ึน โดยใช้ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเป็นผู้ด ำเนินกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป 
โครงการที่ ๓.๒ สร้างเครือข่ายกระบอกเสยีงกับกลุ่ม Influencers, Bloggers, Content Creators,  News Media 
กิจกรรม - Knowledge sharing between Influencers and bloggers  

- Community: Content Creators, DG Academy 
- News Media: Interview, Key media luncheon, Field Trips, DG Academy 

กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที ่๔ สร้ำงกำรยอมรับในฐำนะผู้น ำด้ำน Digital Government ผ่ำนกิจกรรมระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 
โครงการที่ ๔.๑ Event ที่ด าเนินการโดย EGA 
กิจกรรม - งำนประชุมและนิทรรศกำรประจ ำปีท่ีด ำเนินกำรโดย EGA 

- กำรประกวดแอปพลิเคชั่นภำครัฐ MEGA – Mobile Enterprise d-Government Award 
- GovChannel Roadshow ๔ จังหวัด (ช่ือเดิม EGA Roadshow) 

กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป Startup, นิสิตนกัศึกษำ และผู้พัฒนำแอปพลิเคชั่นหน้ำใหม่ หน่วยงำนภำครัฐ 
โครงการที่ ๔.๒ Event ที่ด าเนินการร่วมกับพันธมติรภาครัฐและเอกชน (Co-creation/Partnership) 
กิจกรรม - งำน ITU Telecom World 

- Digital Thailand Roadshow (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต) 
- งำน MOU ควำมร่วมมือท้ังภำครฐั ภำคเอกชน 
- งำนกิจกรรมคลองผดุงกรุงเกษม 
- งำน TechSource 2016 

กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป หน่วยงำนภำครัฐ 
กลยุทธ์ที ่๕ สร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมร่วมมือกับภำคเอกชน 
โครงการที่ ๕.๑ โครงการ MOU กับศูนย์การค้า (Big C และ Central Department Store) 
กิจกรรม - MOU ควำมร่วมมือผลักดันใช้บริกำรตู้อเนกประสงค์บริกำรภำครัฐ  

- จัดกิจกรรมโปรโมชั่น : เช็คสิทธิปั๊บ รับส่วนลด! เพื่อกระตุ้นยอดกำรใช้งำนตู้ Government Kiosk  
- เผยแพรส่ื่อประชำสัมพันธ์ทำงจอ TV / เสียงตำมสำย / ป้ำยประชำสัมพันธ์ และ Standee                  
- จุดแนะน ำวิธีใช้งำน 

กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป 
โครงการที่ ๕.๒ ประชาสมัพันธ์ผ่านตู้ ATM ธนาคาร   
กิจกรรม ธนำคำรกรุงไทย / ธนำคำรออมสนิ / ธอส. / ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป 
โครงการที่ ๕.๓ จับมือ Mobile operators: ในการ preload 2 applications: G-news and GAC ลงโทรศัพทม์ือถอื 
กิจกรรม AIS / True / DTAC, etc. 
กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนท่ัวไป 
กลยุทธ์ที ่๖ สร้ำงชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กรผ่ำนสถำบัน TDGA 
โครงการที่ ๖.๑ ประชาสมัพันธ์ผ่านหลักสตูรตา่งๆ ท่ีด าเนินการโดย สรอ. 
กิจกรรม - หลักสตูรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (รอส.) ส ำหรับหัวหน้ำส่วนรำชกำร  

- หลักสตูรนักบริหำรรัฐบำลอเิล็กทรอนิกส์ ส ำหรับรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
- หลักสตูรกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร (IT และ Non IT) 
- หลักสตูร CIO ภำครัฐ 

กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำรภำครัฐ หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
โครงการที่ ๖.๒ ประชาสมัพันธ์ผ่านหลักสตูรและกจิกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการโดยหนว่ยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน 
กิจกรรม กำรเป็นวิทยำกรบรรยำยในหลักสตูรและกำรสัมมนำต่ำงๆ  
กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรสื่อสำรมวลชน ประชำชนผู้สนใจทั่วไป 
กลยุทธ์ที ่๗ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับประชำชนผ่ำนกจิกรรม CSR 
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๗.๕ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
๗.๕.๑ เกิดภำคีเครือข่ำยภำครัฐและภำคเอกชนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐ รำย 
๗.๕.๒ เกิด Social Impact ประเมินผลจำก 

- ยอด Impression ไม่ต่ ำกว่ำ ๙๐๐,๐๐๐ Impressions 
- ยอดชมเนื้อหำที่โพสต์บนสื่อออนไลน์ (view) ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ Views 
- ยอด Reach ใน EGA Facebook Page ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ Reaches 
- ยอด Engagement ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๒๐  

๗.๕.๓ PR Values ไม่น้อยกว่ำ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
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บทท่ี ๘ ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 
๘.๑ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่ำนมำ สรอ. ได้ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดในแผนกลยุทธ์อย่ำง
ต่อเนื่อง พร้อมกับมีกำรติดตำมและประเมินผลเพ่ือให้ประสบควำมส ำเร็จ โดยมีผลตัวชี้วัดที่แสดง
ควำมก้ำวหน้ำตำมแผนฯ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์  
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ระดับ ๓ คะแนน) 

ผลตัวชี้วัด 

๑. จ ำนวนงบประมำณรำยจ่ำยด้ำน ICT ของภำครัฐท่ีประหยัดจำกกำรใช้
บริกำรกลำงระบบรัฐบำลอเิล็กทรอนิกส์  

๑,๑๐๐ ล้ำนบำท ๑,๓๙๑.๗๔ ล้ำนบำท 
 

๒. ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ สรอ. ให้กำร
สนับสนุนแก่หน่วยงำนภำครัฐ 

ร้อยละ ๘๐ ของเป้ำหมำยปี 
๒๕๕๙ 

ระดับ ๓ 

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลำกรภำครัฐที่ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงปลอดภัย 
(วัดเฉพำะ account ของ mail.go.th)  

เพิ่มขึ้น ๓๓,๕๐๐ บญัชี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น ๓๕,๒๘๕ บญัช ี
 

๔. ระดับควำมส ำเร็จในกำรยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนสู่ Digital 
Services ตำมภำรกิจของ สรอ.  

จัดท ำร่ำงมำตรฐำน 
Government Digital 
Service Standard 

มำตรฐำน Government 
Digital Service 

Standard 
๕. จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมพร้อมในกำรปรับเปลีย่นแนวคิดไปสูก่ำร

ท ำงำนในยุครัฐบำลดจิิทัล  
๑,๕๐๐ คน ๑,๖๐๐ คน 

 
หมำยเหตุ: ข้อมลู ณ ไตรมำสที่ ๔ ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
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๘.๒ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
สรอ. ขอเสนอ (ร่ำง) ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดแผน

บูรณำกำรและยุทธศำสตร์ของ สรอ. ที่ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ (ร่ำง) ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ Sharing จ ำนวนงบประมำณรำยจ่ำยด้ำน ICT ของภำครัฐท่ีประหยัด

จำกกำรใช้บริกำรกลำงระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน
ของ Shared Service/ Infrastructure 

ร้อยละ ๘๐ ของงบประมำณใน
ส่วนของ Shared Service/ 

Infrastructure 
จ ำนวนบริกำรภำครัฐท่ีให้บริกำรประชำชน/ภำคธรุกิจ หรือ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของภำครฐั  (G2GBC) ที่เช่ือมโยงกำร
ใช้งำนผ่ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงภำครัฐ (Government 
Shared Infrastructure) ทั้งในส่วนของเครือข่ำย GIN บริกำร 
G-Cloud หรือบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงท่ีจะพัฒนำ
เพิ่มเตมิในอนำคต   

๒๐ บริกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Delivery จ ำนวนบริกำรอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงำน
ภำครัฐท่ีให้บริกำรประชำชนและภำคธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี 

๒๐ บริกำร 

จ ำนวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-Value Datasets ที่มี
กำรเปิดเผย 

๒๐ ชุดข้อมลู 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Transformation จ ำนวนแผนบูรณำกำรด้ำน IT ที่ สรอ. ร่วมกับผู้เข้ำรับกำร
อบรมจำกสถำบัน TDGA ได้พัฒนำขึ้น 

๖ แผน 
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บทท่ี ๙ แนวทำงยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  มีเป้ำหมำยสูงสุด
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของ
องค์กรและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส 
เป็นธรรม และท ำให้เจ้ำหน้ำที่ของ สรอ. มีควำมพึงพอใจ มีควำมผำสุกเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร และมี
คุณภำพชีวิตที่ดีด้วย 

 
๙.๑ แนวคิดและภำรกิจกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Mission) 

สรอ. ต้องกำรผลักดันทรัพยำกรบุคคลขององค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ตำม
วิสัยทัศน์และภำรกิจขององค์กร ให้สอดรับกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ ๓ ของแผน
ยุทธศำสตร์องค์กร “สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมีควำมพร้อมที่จะ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation)” กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล สรอ. ได้ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องและสอดรับกับนโยบำย วิสัยทัศน์ และ
เป้ำหมำยแผนยุทธศำสตร์องค์กรเป็นหลัก เพ่ือให้กำรบริหำรงำน ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Vision) 

“มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยการตอบสนองความพึงพอใจในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาความรู้  
ความสามารถและการเพ่ิมศักยภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร เป็นคนเก่ง คนดี รักในองค์กร 

และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization)” 

 
ภำรกิจกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Mission) 

๑. ดูแลเจ้ำหน้ำที่ สรอ. โดยเน้นว่ำเป็นทรัพย์สินที่มีค่ำขององค์กรซึ่งต้องสร้ำงคุณค่ำเพ่ิม และ
รักษำไว้ 

๒. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงนวัตกรรม และน ำไปใช้เพ่ือพัฒนำองค์กร 
(Organization Development) 

๓. สร้ำงแรงจูงใจและควำมผูกพันให้เจ้ำหน้ำที่ในกำรท ำงำนน ำไปสู่กำรส่งมอบผลงำนที่มี
ประสิทธิผล    และประสิทธิภำพ 

๔. ก ำหนดสมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นของบุคลำกร สร้ำง 
Career pathพร้อมทั้งจัดวำงระบบในกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อเนื่อง 

๕. มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 

๙.๒ ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล (HR Strategic Issues) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ (Smart People) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ทันสมัย (Smart Systems) 
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ยุทธศำสตร ์ที ่๑ สร้ำงบ ุคลำกรให้เป็นม ืออำช ีพ (Smart People) 
 เป้ำหมำย  เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สำมำรถ 

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำและพันธมิตรองค์กร ซึ่งสำมำรถขับเคลื่อน ผลักดันให้ยุทธศำสตร์ของ 
องค์กรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยมีโครงกำร กิจกรรม แผนงำนที่เหมำะสมในกำรเพ่ิมศักยภำพและพัฒนำ 
บุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ 
ยุทธศำสตร ์ที ่๒ สร้ำงองค์กรอ ัจฉริยะ (Smart Organization) 

เป้ำหมำย เพ่ือสร้ำงองค์กรที่เน้นอัจฉริยภำพทำงด้ำนควำมสัมพันธ์ของคนในองค์กร ซึ่งน ำไปสู่
ควำมสุข ควำมสนุกสนำนในกำรท ำงำน เป็นองค์กรที่ยิ่งท ำงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในองค์กรยิ่งดีขึ้น เป็น
สภำพที่เอ้ือต่อ กำรใช้ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม บุคลำกรในองค์กรมีควำม
รัก ควำมพึงพอใจใน องค์กร และร่วมกันท ำสิ่งดีๆ ให้เกิดกับองค์กรส่วนรวม ก่อให้เกิดเป็นค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และควำม ผูกพันต่องำนและองค์กร 
ยุทธศำสตร ์ที ่๓   สร้ำงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีท่ ันสม ัย (Smart Systems) 

 เป้ำหมำย  มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำนอย่ำง
แท้จริง ซึ่งสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้มีควำมคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว 

 
๙.๓ แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Strategic Plan) พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือให้กำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้ก ำหนดแผนงำน/ โครงกำร
รองรับแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ไว้จ ำนวน ๘ โครงกำรหลัก ดังต่อไปนี้  
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ (Smart People) 

โครงกำรที่  ๑ สร้ ำงมูลค่ำ เพิ่มให้กับเจ้ ำหน้ำที่  สรอ.  (EGA Employee Value Added) 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan) 
 กำรพัฒนำศักยภำพผู้เชี่ยวชำญ 
 กำรพัฒนำทักษะกำรบริหำรคน ให้กับหัวหน้ำงำน 

ผลที่จะได้รับ คือ กำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  ทักษะ และสมรรถนะ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำและสำมำรถผลักดันให้ยุทธศำสตร์ของ องค์กรบรรลุตำม
เป้ำหมำย ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับเจ้ำหน้ำที่นอกเหนือจำกคุณวุฒิที่ติดตัวมำ 
 โ ค ร งก ำ รที่  ๒  ส ร้ ำ งภ ำวะผู้ น ำ ขององค์ ก ร  ( Executive Leadership Development) 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 สร้ำงภำวะผู้น ำขององค์กร  
 ผลที่จะได้รับ คือ กลุ่มผู้บริหำรได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ิมทักษะและภำวะผู้น ำ เพ่ือ
กำรยอมรับของคนในองค์กร โดยมุ่งเน้นเรื่องกำรสื่อสำรให้ชัดเจน โดยอำศัยศักยภำพของตนเองและ
ของทีมงำนร่วมกัน 
โครงกำรที่ ๓ สร้ำงระบบกำรบริหำรคนเก่ง (Talent Management System) ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้ 

 คัดเลือกสรรหำคนเก่ง (Talent Acquisition) 
 สร้ำงระบบกำรบริหำรคนเก่ง (Talent Management System)  
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 ผลที่จะได้รับ คือระบบกำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง (Talent Management) ซึ่งเป็นหัวใจของกำร
บริหำรงำนบุคคลที่ให้ควำมส ำคัญกับศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่หรือกลุ่มคนที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนและสร้ำงเสริมควำมก้ำวหน้ำให้กับองค์กร เป็นกลยุทธ์ในกำรพัฒนำองค์กรให้มีกำรพัฒนำอย่ำง
รวดเร็วทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน 
โครงกำรที่ ๔ กำรจัดกำรสำยอำชีพ (Career Management) ประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้ 

 กำรจัดกำรสำยอำชีพ (Career Management)  
 ผลที่จะได้รับ คือ เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงสำยอำชีพ หรือ Career Path ที่เจ้ำหน้ำที่ทุกคนใน
องค์กรมองเห็นเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของตนเองในกำรท ำงำนกับ สรอ. และองค์กรได้รับประโยชน์
จำกกำรเติบโตของเจ้ำหน้ำที่เช่นกันเพรำะกำรที่เจ้ำหน้ำที่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น แปลว่ำ
จะต้องมีควำมรับผิดชอบที่สูงขึ้น และมีศักยภำพในกำรท ำงำนที่มำกขึ้น พร้อมที่จะรับงำนที่ยำกขึ้น
ตำมล ำดับ  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) 
โครงกำรที่ ๕ EGA Core Values "I - CONNECT" ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 Bring I-CONNECT to Life 
 ผลที่จะได้รับ คือ กำรจัดท ำกิจกรรมเกี่ยวกับค่ำนิยมขององค์กร (I-CONNECT) จะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ใน
องค์กรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ จะปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมกำรท ำงำน ซึ่งจะน ำไปสู่ผลกำร
ปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพในองค์กร   
โครงกำรที่ ๖ EGA 8 Happy Workplace ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรม 8  Happy Workplace (Happy Society, Happy Heart, Happy Brain, 
Happy Relax, Happy Body, Happy Family, Happy Money และ Happy Soul) 

 ผลที่จะได้รับ คือ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถบริหำรชีวิตของตนเองในองค์กร โดยมีจุดสมดุลระหว่ำง “งำน” 
และ “ชีวิต” กิจกรรม 8 Happy Workplace จึงเป็นกิจกรรมที่ประสำนควำมสุขของทุกชีวิตในองค์กร
ให้ท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพและน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จให้กับองค์กร 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ทันสมัย 
โครงกำรที่ ๗ กำรพัฒนำและน ำมำใช้จริงของระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
(HRIS Development and Implementation) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ใช้ในงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRIS) และกำรน ำมำใช้
จริง  

 ผลที่จะได้รับ คือ กระบวนกำรท ำงำนด้ำน HR มีควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ลดควำมสิ้นเปลือง
กระดำษ เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงข้อมูลด้ำนบุคคลและสวัสดิกำรอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่บุคคลและ
ผู้บริหำรได้ใช้ประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลบุคลำกรอย่ำงเต็มที่  
โครงกำรที่ ๘ กำรบริหำรค่ำตอบแทนและปรับปรุงสวัสดิกำรขององค์กร ประกอบด้วยกิจกรรม 
ดังนี้ 

 ทบทวนระเบียบสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูล 
 ผลที่จะได้รับ คือ ควำมเป็นอยู่ที่ดีของเจ้ำหน้ำที่ และรักษำควำมสำมำรถกำรแข่งขันในตลำดกำรจ้ำง
งำน
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เอกสำรอ้ำงอิง 
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