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บทท่ี ๑ บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมา 
การบริหารกิจการบ้านเมืองเป็นเรื่องส าคัญของประเทศชาติ ประการแรก สังคมที่เจริญรุดหน้า

จนเป็นผู้น าของโลก ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี อาศัยผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และการ
วางแผนที่เป็นระบบ (ด ารง วัฒนา,๒๕๔๕) ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนร่วมถ้วนหน้าความเป็นธรรม ประการที่สองเป็นการแสดงถึงการ
ใช้ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการทางปัญญาในการจัดท าแผน ซึ่งอาศัยหลักการทรงงานของในหลวง โดย
เริ ่มจากหลักที ่หนึ ่ง คือ “(การ) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕) และประการที่สาม การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) การจัดท าแผนส าหรับการบริหารกิจการบ้านเมืองเป็นการแสดงถึงพันธะของ
ผู้บริหารในการรับใช้สังคมจากการน าทรัพยากรของรัฐ ได้แก่ งบประมาณ และอ านาจรัฐมาใช้ในกิจการ
ต่างๆ ของรัฐ การจัดท าแผนจึงถือว่าสอดคล้องกับหลักความโปร่งใส (Transparent) ของธรรมาภิบาล 
(Good Governance) (UNESCAP, ๒๕๕๒) 

นอกจากนี้ แผนยังเป็นปัจจัยน าไปสู่องค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้ออื่นๆ ด้วย ซึ่งประเทศไทย
ได้ตรากฎหมาย “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖)” ไว้ โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการวางแผนไว้เป็นเบื้องต้นก่อนปัจจัยอื่นๆ ของธรรมาภิบาล 
ดังนี ้ “มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที ่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั ้นตอนเป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ...” 

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่
ก าลังด าเนินการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติในขณะนี้ คือ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
โดยปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ ประเทศไทย
จึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของ
ประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ถือเป็นหน่วยงานที่เป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใต้ วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่
ประชาชนและส ังคมไทย (Driving the Connected Government for Smarter Work and 
Better Life)” ได้ก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ก าลังด าเนินการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติ และเมื่อ
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คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ สรอ. ในทุกมิติ  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สรอ. ได้เร่งผลักดันให้มี (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลจากการขับเคลื่อนผลักดัน
อย่างจริงจังของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ประเทศไทยมีการจัดอันดับด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้น
ในหลายเวที ดังจะยกตัวอย่าง เช ่น การจัดอันดับของ UN e-Government Survey ๒๐๑๖ on “e-
Government in Support of Sustainable Development” ที่ประเทศไทยก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ ๗๗ 
จากทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศ ถือว่ามีอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้นถึง ๒๕ อันดับ จากปี พ.ศ.
๒๕๕๗ และเปลี่ยนผ่านจากประเทศในกลุ่ม Middle-EGDI เป็น High-EGDI Value ในอันดับที่ ๔ ของประเทศ
กลุ่มอาเซียน (ASEAN) นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ 
(Waseda-IAC International e-Government Ranking Survey) ประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น ๑ 
อันดับเป็นอันดับที่ ๒๑ จาก ๖๕ ประเทศ และยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนผลการจัดอันดับความสามารถในการ
แ ข่ ง ขั น จ า ก  World Competitiveness Center ข อ ง  International Institute for Management 
Development หรือ IMD  ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น ๑ อันดับ
จาก ๖๓ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่ ๒๗ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นได้
ว่า ผลจากการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลโดยกระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานกลางอย่าง สรอ.และหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ ท าให้ประเทศไทยสามารถแสดงศักยภาพด้านรัฐบาลดิจิทัลที่ดีขึ้นในเวทีสากล 

นับเป็นเวลากว่า ๖ ปีแล้วที่ สรอ. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม) ที่
มีความมุ่งม่ันและท างานในเชิงรุก เพ่ือยกระดับการพัฒนาของประเทศไทย และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่นเดียวกัน 
สรอ. มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างดีที่สุด ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ภายใต้วิสัยทัศน์
ที่กล่าวไปผ่าน ๓ ยุทธศาสตร์หลัก คือ ๑) บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) ๒) ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน า
บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่ Digital Economy (Delivery) และ ๓) สร้างการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Transformation) การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวข้างต้น จึงถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักที่มีความส าคัญของ 
สรอ. ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ และ สรอ. จึงเห็นควรให้มีการทบทวนบทบาทและพันธกิจที่จะรองรับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และก าหนดกลยุทธ์โครงการและแนวทางการด าเนินงาน เพื่อ
จัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้มีการน าเสนอเรื ่องดังกล่าวต่อที ่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม
ก็ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานพร้อมกับมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพ่ิมเติม นอกจากนี้ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ที่
ประชุมก็มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร ที่สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล
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 ๗ 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือผลักดัน
ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐ ได้ต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์การด าเนินงานหลักที่จะ
ผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผน 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนในระยะที่ ๓ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วนเพ่ือรองรับ
การขับเคลื่อนตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ที่มีความส าคัญโดยจะน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการยกระดับบริการ
ภาครัฐให้เป็น Digital Services ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เพ่ือเป็นรากฐานไปสู่การต่อยอด
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นกระบวนการที่มองภาพเชิงยุทธศาสตร์
และเป้าหมายอย่างต่อเนื่องจากระยะที่ผ่านมา โดยใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นกรอบการขับเคลื่อน
และด า เนินการตามยุทธศาสตร์ด ้านต่างๆ พร ้อมกับให ้ความส าค ัญกับนโยบายของรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรี รวมไปถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมกับความพยายามจะยกระดับตัวชี้วัดในระดับ
สากล เพ่ือให้เกิด Impact กับประเทศและภาครัฐต่อไป โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพ ดังนี้  
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 ๘ 

๑.๔ ข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กรและคณะกรรมการ 
ที่ผ่านมา เพื่อให้แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สรอ.มีทิศทางและแนว

ทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สรอ. จึงได้เสนอกรอบแนวคิด รวมทั้ง หลักการของแผนให้แก่
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กรและคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทราบ
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและ สรอ. ก็ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมตามความเห็นที่ได้รับ 
สามารถสรุปประเด็นส าคัญและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้  

 
 
 

 
 

วันที่ ที่ประชุม ข้อเสนอแนะ 
๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

คณะอนุกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์องค์กร  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

เห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ สรอ.เสนอ 
– การขับเคลื่อนการพัฒนา DG ถือเป็นเรื ่องใหญ่/ส าคัญ/

เร่งด่วน สรอ.ต้องก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับทรัพยากร
ที่มี และทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

– การก าหนดบทบาทในระยะยาว ไม่ควรน าอุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดขององค์กรในปัจจุบันมาเป็นปัจจัยที ่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ แต่ควรก าหนดกลยุทธ์ที ่แก้ไข
อุปสรรคหรือข้อจ ากัดดังกล่าว 

– กา รสอบถามความค ิด เ ห ็นขอ งผู ้ม ีส ่ว น ได ้ส ่ว น เ ส ีย 
( Stakeholder) ค ว ร จ ะ เ ริ ่ม ข ย า ย ไ ป ย ัง ป ร ะ ช า ช น
ผู้รับบริการด้วย 

– สรอ.ควรด าเนินการเรื่องระบบ Back Office กลางภาครัฐ 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ ระบบ Document 
Management ระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส์ ระบบ
งบประมาณ ระบบบุคลากรกลางภาครัฐ เป็นต้น 

– ในอนาคต สรอ.จะต้องร ับผ ิดชอบงานเชิงนโยบายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติมากยิ ่งขึ ้น ดังนั ้น ควรมี
ร ะ บ บ  Sourcing Management ที ่ด ี แ ล ะ อ า จ ตั ้ง 
Business Unit ที่ดูแลงานเชิงนโยบายเหล่านั้น 

– ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ สรอ.ควรก าหนดกลยุทธ์
และกลุ่มเป้าหมายที่มีความชัดเจนมากขึ้น  

– คณะอนุกรรมการฯ ผลักดันให้ สรอ.มีบทบาทหลักร่วมกับ
กระทรวงด ิจ ิท ัล เ พื ่อ เศรษฐก ิจและส ังคมในการเป็น
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
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 ๙ 

วันที่ ที่ประชุม ข้อเสนอแนะ 
– ก า ร จ ัด ท า ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม อ ง ค ์ก ร  ( Enterprise 

Architecture - EA) เป็นแนวทางส าคัญที ่สุด ที ่ควรเร่ง
ด าเนินการโดยเร็ว 

๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

คณะกรรมการ ครั้งที่ 
๖/๒๕๕๙ 

เห็นชอบกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กร 
– วิเคราะห์รายละเอียดของดัชนีชี้วัดต่าง ๆ โดยเฉพาะดัชนี

ที ่ส าคัญ เช ่น ดัชนีเกี ่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การสหประชาชาติ และดัชนีของมหาวิทยาลัยวาเซดะ 
เป็นต้น  

– การน ารายละเอียดของดัชนีชี้วัดของต่างประเทศ มาเป็น
ก รอบ ในกา รพ ัฒนา ร ัฐ บ าลด ิจ ิท ัล ขอ งป ร ะ เทศนั ้น 
จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะประโยชน์ที่
ประเทศไทยจะได้รับ  

– ก าหนดกลยุทธ์ที่จะไปน าสู่การเปลี่ยนแปลงภาครัฐอย่าง
แท้จริง และให้ความส าคัญในการสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐจัดท าฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

– ควรจัดท าข้อเสนอเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนารัฐบาล
ดิจ ิท ัลที ่สามารถเปลี ่ยนแปลงการบริหารงานและการ
ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง 
และน าเสนอรัฐบาลอย่างชัดเจนเพ่ือให้รัฐบาลสนับสนุนได้  

– สนับสนุนให้ สรอ. ด าเนินโครงการที่สามารถเห็นผลการ
เปลี ่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การลดส าเนา
เอกสารในราชการ เป็นต้น 

– ขอให้ สรอ.  น ากรอบแนวคิดด ังกล่าว ให ้นายทวีศักดิ ์          
กออนันตกูล ที่ปรึกษาส านักงานอาวุโส และอนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์องค์กร ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

๑๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ที่ปรึกษาส านักงาน
อาวุโส (ดร.ทวีศักดิ์ 
กออนันตกูล) 

– สรอ. ต้องตอบโจทย์ สปท.ในเรื่องการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาล
ด ิจ ิท ัล  ( Digital Government Transformation) ซึ ่ง
เกี ่ยวข้อง ๓ ประเด็น คือ การเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภายใน /
ข้ามหน่วยงาน และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ 

– สรอ. ควรก าหนดประเด็นส าคัญ เพื่อน าไปสู่ยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน คือ 
 อะไรคือขวากหนามความส าเร็จในการด าเนินงานของ

สรอ.  
 ผู้เกี่ยวข้องในการก าจัดขวากหนามนั้น หรือผู้ที่สร้าง

ขวากหนามนั้น  
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 ๑๐ 

วันที่ ที่ประชุม ข้อเสนอแนะ 
 ตัวชี้วัด / Key Success Factor คืออะไร 
 แนวทางการด าเนินงาน (Roadmap) ใช้ระยะเวลากี่

ปี 
– ส รอ .  ต ้อ ง แสด ง ให ้เ ห ็นถ ึง บร ิก า รหร ือประ โยชน ์ที่

ประชาชน/หน่วยงานภาครัฐจะได้ โดยผ่านกลไกกระทรวง 
ดศ.  หรือ ครม. 

– Stakeholder ส าคัญของสรอ. คือ ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี นโยบายส าคัญของรัฐ เพ่ือน ามาก าหนด
บทบาท/ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในอนาคต 

– สรอ. ต้องจัดกระบวนทัพให้พร้อมต่อการของบประมาณ
บูรณาการฯ ด้าน IT ของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ 

๓๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

คณะอนุกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์องค์กร  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

เห็นชอบ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
– สรอ.ต้องแสดงให้เห็นถึง Outcome ของการด าเนินงาน

ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน รวมทั้งระบุว่าการด าเนิน
โครงการใดถึงประชาชนหรือภาคธุรกิจ หรือเป็นโครงการ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และได้รับ
ประโยชน์อย่างไร 

– ควรมุ่งเน้นกลยุทธ์การหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือการท า 
Sourcing Management โดย สรอ.เป็นผู้วางกรอบและ
มาตรฐาน 

– การจัดท า Enterprise Architecture ภาครัฐจะท าให้เห็น
ภาพการด าเนินงานในแต่ละมิติของ สรอ.ได้  

– สรอ.ควรก าหนดรูปแบบทางธุรกิจในการเพ่ิมคุณภาพบริการ
ให้เป็นแบบ Premium แก่ภาครัฐ และมีการคิดค่าใช้บริการ 

– โครงการ GSI มุ่งเน้นระบบงานส าคัญของรัฐ ระบบมี SLA 
สูงและไม่โดนโจมตีเครือข่าย 

– GCloud มุ่งเน้นให้เป็น National Security ของประเทศ 
– ช่องทางบริการภาครัฐผ่าน Government Kiosk ควรร่วมมือ

กับศูนย์ดิจิทัลชุมชน ลงไปสู่ระดับต าบล และพัฒนาบริการใน
ลักษณะ Transaction Service 

– การจัดท า White Paper จากผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการ
อบรมของสถาบัน TDGA ควรผลักดันให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และเป็นมติคณะรัฐมนตรีต่อไป 

– ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ สรอ.ด าเนินการ ควรมี Strategic 
Based มาจากการศึกษาวิจัยเชิงลึก 
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 ๑๑ 

บทท่ี ๒ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
 
๒.๑ ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศ 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานพบว่า ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน คือ แผนและนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางและให้ความส าคัญกับแนวทาง 
วิธีการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ได้แก่   

- แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
- นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ค าแถลงนโยบายรัฐบาล)  
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
- แผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จากแผนการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ต่างก็เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาในมิติต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพ่ือผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ การก าหนดแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ของ สรอ. จึงจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินงานควบคู่ไปด้วยกัน เพ่ือให้เห็น
ทิศทางและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับแผนชาติ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ต่อไป ดังนี้ 

 
๒.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน คณะท างานจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ 
ปี ดังนี้ 

 
 
 
 
 

เพ่ือให้ประเทศ มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
 
 
 

วิสัยทัศน ์
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 ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย  

๑. ความม่ันคง* ได้แก่ การเมืองมีเสถียรภาพ ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกและประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกให้ความเชื่อม่ันในประเทศไทย 

๒. ความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ระดับสูง (๑๓,๐๐๐ ดอลลาร์/ปี)  
มีการขยายตัวของ GDP ร้อยละ ๕-๖ และอันดับความสามารถในการแข่งขัน ≤๑๐ 

๓. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคน* ได้แก่ คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดีเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กมีความรู้
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และผู้สูงอายุมีความสุขมีรายได้พอเพียงในการด ารงชีวิต  

๔. ความเสมอภาคทางสังคม ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่ เสมอ
ภาค (Gini Co-efficient) ด้านรายได้ ๐.๓๖  

๕. การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ของประเทศเป็น 
ร้อยละ ๔๐ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ ๒๐-๒๕  

๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ* ได้แก่ การให้บริการประชาชนในรูปแบบ Digital 
Service เต็มรูปแบบ อันดับคอร์รัปชั่นในอาเซียนลดลง และกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับมี
ความชัดเจน ทันสมัยและเป็นธรรม 
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ถือเป็นกรอบใหญ่และเป้าหมายในการด าเนินงาน ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 

๑ เรื่องความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ ถือเป็นกรอบใหญ่ อันจะท าให้ สรอ. สามารถน าส่งผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ๑๓ 

๒.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นการเตรียมพร้อมและวางรากฐานในการ

ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ “พัฒนาแล้ว” ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงต้องด าเนินงานเพ่ือตอบโจทย์กรอบการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบ ๖-๖-๔ ในที่นี้ คือ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๖ 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์หลักและ ๔ ยุทธศาสตร์เสริม 

จากเป้าหมายที่ได้วางไว้น าไปสู่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศจ านวน ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖* การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗* การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา   
* โดย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ จะถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่

จะขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ สรอ. ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
- (ข้อ ๓.๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้

ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและอ านวยความสะดวก ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ โดย  
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 ๑๔ 

(ข้อ ๓.๓.๕) ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบ 
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการ
จัดบริการภาครัฐ ที่อ านวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่าน
ระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) 
รวมทั้ง ก าหนดค่าธรรมเนียม การให้บริการของรัฐที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคล
ที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงานของรัฐได้ 
(ข้อ ๓.๓.๖) สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการท างานและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ข้อ ๓.๓.๗) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง น าไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
- (ขอ้ ๓.๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

(ข้อ ๓.๕.๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
(ข้อ ๓.๕.๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ๑) ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม 
(Platform) ธุรกิจดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และ
ภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัล 
รุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 
 (ข้อ ๓.๕.๓) ๒) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนรวม ทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
 
๒.๑.๓ นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ค าแถลงนโยบาย

รัฐบาล) 
นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึง

ระดับประเทศ และเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องท าทันที 
ระยะกลางที่จะท าต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง ในระยะยาว และประการส าคัญคือ
ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่า ประเทศจะก้าวไปทางไหน หรือ จะมีอะไรเกิดขึ้ นใน
อนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ กรอบนโยบายดังกล่าวในส่วนที่ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของ สรอ. ได้แก่ 

ข้อ ๖ เรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อย่อยท่ี ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไป
ได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง 
ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้
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 ๑๕ 

ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ การเงิน และธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและ
บันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุง
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ 
และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

 
๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้จัดท าขึ้น โดยให้

ความส าคัญกับความสอดคล้องและการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทอ่ืนๆ มาเป็น
กรอบการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งน้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงหลักความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตลอดจนการน าหลักการ
และแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย การ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรม การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการน้ า การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ เป็น
ต้น 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดไว้ ๖ 
ยุทธศาสตร์และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ* 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
และรายการค่าด าเนินงานภาครัฐ ส าหรับรายละเอียดสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สรอ. คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ในข้อ ๒.๖ การพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือ การเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่า
เทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศดีขึ้นไม่น้อยกว่า ๒ อันดับ (ตามการจัดอันดับ Network Readiness 
Index : NRI) 
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 ๑๖ 

๒.๑.๕ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งหมายถึง 

ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรมข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการ ๔ เป้าหมาย ได้แก่   

เป้ำหมำยที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ  
เป้ำหมำยที่ ๒ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้ำหมำยที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  
เป้ำหมำยที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
และเพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้
อย่างชัดเจนโดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๖ ยุทธศาสตร์ และยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำล
ดิจิทัล ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดกรอบให้การด าเนินงานของ สรอ. โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอย่าง
มีแบบแผนและเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของการบริการ
ภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา  

ส าหรับในระยะต่อไปรัฐบาลสามารถหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐ
จะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า 
บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง บริหารบ้านเมือง และเสนอความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๔ จะมีเป้าหมายของการด าเนินงาน 
๓ เป้าหมาย ได้แก่ 

เป้าหมายการด าเนินงานที่ ๑ บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและแม่นย า  
เป้าหมายการด าเนินงานที่ ๒ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป้าหมายการด าเนินงานที่ ๓ มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่
บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ๑๗ 

๒.๑.๖ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้น โดยขยายขอบเขตงานจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ฉบับเดิม ซึ่งก าหนดขีดความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลไว้ ๑๘ ด้าน เป็น ๒๖ ด้าน เพ่ือให้ครอบคลุมขีดความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ การยืนยันตัวและบริหารจัดการสิทธิ 
การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือ การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร 
การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ การจัดการในภาวะวิกฤต การศึกษา 
สาธารณสุข สาธารณูปโภค คมนาคม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน การเงินและการใช้จ่าย นอกจากนี้ ได้มีการปรับเพ่ิมยุทธศาสตร์ จาก ๔ ยุทธศาสตร์ เป็น ๕ 
ยุทธศาสตร์ โดยเพ่ิมยุทธศาสตร์เรื่องการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ และจ านวนโครงการภายใต้ ๕ 
ยุทธศาสตร์มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๗๖ โครงการ รวมถึงได้ขยายระยะเวลาของแผนจาก ๓ ปี เป็น ๕ ปี เพ่ือให้
ครอบคลุมระยะเวลาการด าเนินงานที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใช้ระยะเวลารวม

ทั้งสิ้น ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งได้น า
ข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดงานสัมมนาวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย (Thailand 
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 ๑๘ 

Digital Government Vision 2017 – 2021) ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทยว่า “ยกระดับ
ภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ
ให้บริการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” และให้
หน่วยงานภาครัฐน าวิสัยทัศน์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อนึ่ง การขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตาม (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นั้น แนวทางการขับเคลื่อนที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ประการหนึ่งคือ การส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเปลี่ยนผ่านบริการ
ภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) สรอ.จึงอยู่ระหว่างการจัดท าโปรแกรม
การเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program) และน าร่องร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 นอกจากนี้ จากการประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต
จากสถาบันวิจัยชั้นน าในระดับสากลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย พบว่า 
ประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิ จิ ทั ล ขอ งภ าครั ฐ  อ าทิ  Internet of Things, Big and Open Data, Smart Machine and Artificial 
Intelligence เป็นต้น ดังนั้น ในการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าคัญส าหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว โดยการมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 ทั้งนี้  จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าการด าเนินงานในส่วนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้ วย
ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมในทุกมิติ และ สรอ. สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน
ประจ าปีในทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
 

๒.๑.๗ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  
ภายใน ๕ ปี” จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางส าหรับหน่วยงานในสังกัดในการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีและการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป  โดยมียุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่ง สรอ.เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนใน ๓ ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
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 ๑๙ 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ ของ สรอ.  
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้

หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 - โครงการการจัดท าแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Transformation) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 - โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความ
พร้อมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Government Digital Skills) 
- โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาล

ดิจิทัล (Digital Government Innovation 
Center)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล 

 - โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) 
- โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (GCloud) 
- โครงการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่ 
Digital Economy 

 - โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงาน
ภาครัฐ (Digital Government Platform) 
- โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลภาครัฐ 

(Government Information Infrastructure) 
- โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ

ประชาชน (GovChannel) 
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 ๒๐ 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ ของ สรอ.  
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 
๒.๒ ปัจจัยแวดล้อมจากต่างประเทศ 

นอกจากนโยบายภายในประเทศแล้ว รัฐบาลยังเล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับอันดับ            
การพัฒนาในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล ท าให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนตื่นตัวที่จะเร่งพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับ สรอ. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานกลางที่จะเป็นกลไกส าคัญ
ในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักและเข้าใจความส าคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้อันดับการพัฒนาในระดับประเทศดีขึ้น  

การติดตามประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในเวทีสากลนั้น มีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
หลายตัว ซึ่งให้มุมมองที่หลากหลายต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการนี้ สรอ. จึงได้รวบรวมตัวชี้วัดที่คาดว่ามี
ความเกี่ยวข้อง ๑๒ ตัวชี้วัด โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ ดังนี้ 

กลุ่มที่  ๑ ประสิทธิภาพและความสามารถทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index: CPI) ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก (World 
Competitiveness Scoreboard) ดั ช นี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะดั บ โ ล ก  ( Global 
Competitiveness Index) และความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business 
Index) 
กลุ่มที่ ๒ การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติ 
(United Nations E-Government Survey) การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ 
Waseda (Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey) การเปิดเผยข้อมูลใน
ภาครัฐ (Open Data Barometer) และดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index)  
กลุ่มที่  ๓ สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  ดัชนีบ่งชี้ระดับ                
ความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Networked Readiness Index: 
NRI) ดัชนีความพร้อมของการพัฒนา Cloud Computing (Cloud Readiness Index) และดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าของระบบ Cloud Computing (Global Cloud Computing Scorecard) 

รายละเอียดดังแสดงในภาพ  
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 ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนการยกระดับตัวชี้วัดสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงแสดงรายละเอียด

ประเด็นที่ สรอ.จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดัน ดังนี้ 
 

ที ่ ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล 

ปี ค.ศ. อันดับที่    
(เปลี่ยนแปลง) 

ประเด็นที่ สรอ. มีส่วนร่วมผลักดัน 

๑. World Competitiveness 
Scoreboard 
[International Institute 
for Management 
Development - IMD] 

๒๐๑๗ ๒๗ (+๑) - ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government 
Efficiency) 
- โครงสร้างพื้นฐาน 

๒. Global Competitiveness 
Index [World Economic 
Forum - WEF] 

๒๐๑๖-
๒๐๑๗ 

๓๔ (-๒) - โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
- ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

(Technological readiness) 
- นวัตกรรม (Innovation) และ

กระบวนการภาครัฐในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

๓. Ease of Doing Business 
Index [World Bank] 

๒๐๑๗ ๔๖ (๐)* - ดัชนีการจัดอันดับความยากง่ายในการ
ท าธุรกิจ ๑๐ ด้าน 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑         ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)   
 

 ๒๒ 

ที ่ ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล 

ปี ค.ศ. อันดับที่    
(เปลี่ยนแปลง) 

ประเด็นที่ สรอ. มีส่วนร่วมผลักดัน 

๔. Corruption Perception 
Index [Transparency 
International] 

๒๐๑๖ ๑๐๑ (-๒๕) - การท าให้รัฐโปร่งใส 
- มีการเปิดเผยข้อมูล โดยประชาชนมี

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
- การมีส่วนร่วม ชุดข้อมูลการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 
๕. United Nations E-

Government Survey 
๒๐๑๖ ๗๗ (+๒๕) - Online Service Index  ร้อยละของ

เว็บไซต์ภาครัฐที่มีบริการ Online 
ยกระดับให้เป็นระดับที่ ๔ = 
Connected Information Services 

๖. Waseda – IAC 
International               
e-Government Ranking 
Survey 

๒๐๑๗ ๒๑ (-) - Network Infrastructure 
Preparedness  
- E-Participation 
- National Portal 
- Open Government Data 

๗. Open Data Barometer 
[World Wide Web 
Foundation] 

๒๐๑๖ ๕๓ (+๙) - ข้อมูลที่ส าคัญยังมีการเปิดเผยอย่าง
จ ากัด อาทิ ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ 
- ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลทั่วไป

มากกว่าข้อมูลที่ส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสของรัฐ 
- ข้อมูลส าคัญค้นหาได้ยาก 

๘. Open Data Index [Open 
Knowledge International 
- OKI] 

๒๐๑๖ ๕๑ (-๙) - การเปิดเผยชุดข้อมูลภาครัฐ ๑๓ ชุด
ข้อมูล  
- ระบบภาษีไปไหน เปิดเผยข้อมูลการใช้

จ่ายภาครัฐ (Government 
Spending) 

๙. e-Participation Index 
[United Nations - UN] 

๒๐๑๖ ๖๗ (-๑๓) - ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมผ่าน
ช่องทางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง      
e-Information, e-Consultation 
และ e-decision making 

๑๐. Networked Readiness 
Index [World Economic 
Forum - WEF] 

๒๐๑๖ ๖๒ (+๕) - ความพร้อมของเครือข่าย 
- ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก 

ICT ของรัฐบาล 
๑๑. BSA Global Cloud 

Computing Scorecard 
๒๐๑๖ ๒๑ (+๒) - IT Readiness 

- Broadband Deployment 
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 ๒๓ 

ที ่ ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล 

ปี ค.ศ. อันดับที่    
(เปลี่ยนแปลง) 

ประเด็นที่ สรอ. มีส่วนร่วมผลักดัน 

๑๒. Cloud Readiness Index 
[Asia Cloud Computing 
Association -ACCA] 

๒๐๑๖ ๑๐ (-๑) - Digital Economy Strategic Plan 
- National Data Centre Project 
- The Government Service 

Information Application 
 หมายเหตุ * ธนาคารโลกได้ปรับระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ใหม่ในการประเมินอันดับ Ease of 
Doing Business ส าหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ส่งผลให้อันดับของประเทศไทยในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ เปลี่ยนแปลงจาก
อันดับที่ ๔๙ เป็นอันดับที่ ๔๖   
 

ทั้งนี้ ในส่วนของ ข้อ ๕. United Nations E-Government Survey นั้น สรอ.มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันใน ๒ มิติ ได้แก่ (๑) การบริการออนไลน์ (Online Service Index: OSI) ซึ่งระดับการให้บริการ
ออนไลน์ของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริการในลักษณะให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านทางเว็ บไซต์ 
รองลงมาเป็นการให้ข้อมูลแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างง่าย แต่ยังคงขาดการบริการให้ประชาชนสามารถท า
ธุรกรรมผ่านบริการออนไลน์และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ และ
(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Index: EPI) หน่วยงานภาครัฐ
ควรเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
และการบริการสาธารณะ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและรูปแบบการบริการได้ นอกจากนี้ 
ควรค านึงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะในรูปแบบของ Open 
Government Data ด้วย ท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับรู้การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด และยังสอดรับกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของ UN ในเรื่องการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) ต่อไป 

นอกจากนี้ ในส่วนของ ข้อ ๖. Waseda – IAC International e-Government Ranking 
Survey นั้น ผลการจัดอันดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งล่าสุดประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ (THE 13TH 
WASEDA – IAC INTERNATIONAL DIGITAL GOVERNMENT RANKINGS 2017) โดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ 
ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพทางด้านผู้บริหารด้านสารสนเทศ ( International Academy of CIO (IAC)) มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ เป็นการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government: e-Government) เป็ นการประ เมิ นคว ามพร้ อมการ พัฒนารั ฐบาลดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Government: D-Government) โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๖๕ ประเทศ ทั้งนี้ 
ประเทศไทยยังคงได้อันดับที่ ๒๑ เท่ากับปีที่แล้ว ด้วยคะแนน ๖๕.๒๐๐ คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
๐.๗๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ส่งผลให้คะแนนสูงขึ้น ได้แก่ การบริการทางออนไลน์ (Online Services) การเป็น
รัฐบาลแบบเปิด (Open Government) พอร์ทัลของประเทศชาติ/หน้าเว็บไซต์หลัก (National Portal/ 
Homepage) การส่งเสริมการบริการรัฐบาลดิจิทัล (D-Government Promotion) ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber Security) และการมีส่วนร่วม (E-Participation/Digital Inclusion) อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนลดลงได้แก่ การบริหารจัดการเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ (Management optimization) 
ผู้บริหารด้านสารสนเทศระดับสูงของรัฐ Government Chief Information Officer (GCIO) การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ (The use of Emerging ICT) และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเครือข่าย (Network Infrastructure Preparedness) สามารถแสดงรายละเอียดที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 
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 ๒๔ 

 
ตัวช้ีวัดหลัก ข้อเสนอแนะการพัฒนา 

๑. ความพร้อมของโครงข่าย 
(Network Preparedness) 

การเพ่ิมอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบสายและแบบไร้
สายเพ่ิมข้ึน 

๒. การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
(Management Optimization/ 
Efficiency) 

ควรผลักดันการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ (EA) 
ผลักดันให้เกิดการด าเนินงานภายใต้แผนชาติต่างๆ ที่ชัดเจน  

๓. การบริการทางออนไลน์/รูปแบบ
การใช้งานของระบบ (Online 
Services/ Functioning 
Application)  

Level of Complexity ให้ประชาชนสามารถรับบริการได้โดย
ไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยงาน หรือการมีเว็บไซต์พอร์ทัล
ภาครัฐ 
Level of Security ควรจะมีการล็อคอินเข้าระบบทุกครั้งและ
มีระบบการรักษาความปลอดภัยแบบ SSL 
Level of Convenience พัฒนาคุณภาพในการให้บริการและ
ความสะดวกสบายของประชาชน 

๔. พอร์ทัลของประเทศ / เว็บไซต์หลัก 
(National Portal) 

พัฒนาให้เว็บไซต์พอร์ทัลกลางภาครัฐสามารถเข้าถึงได้จาก
อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น PC Smart Phone และสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ผู้บริหารด้านสารสนเทศระดับสูง
ของรัฐ (Government Chief 
Information Officer: GCIO) 

จัดตั้งสถาบันการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศท่ีชัดเจน และเพ่ิมทักษะความสามารถ
ทางดิจิทัลให้กับบุคลากรในทุกระดับ 

๖. การส่งเสริมการบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Promotion) 

มีหน่วยงานที่ดูแลการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่และโครงสร้างการด าเนินงานที่
ชัดเจน และติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด 

๗. การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Participation/ Digital 
Inclusion) 

มีแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนสื่อสารกับรัฐบาลได้โดยตรง 
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์
พอร์ทัล 

๘. รัฐบาลเปิด (Open Government) เผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดให้ทุกคนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
และมีการเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านช่องทาง Data Portal กลาง 
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลเปิดได้ 
มีการน าข้อมูลเปิดไปใช้สร้างโอกาสในการท าธุรกิจ ส่งสเริม
แนวคิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 

๙. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber Security) 

มีกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี 
มีการก ากับดูแล ติดตามและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กฎหมาย 

๑๐. การใช้เทคโนโลยีใหม่ (The 
Use of Emerging ICT) 

มีการพัฒนา Cloud Computing, Big Data และ IoTs 
ส่งเสริมให้เกิดการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
เช่น ISO/IEC27001 เป็นต้น 
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 ๒๕ 

ตัวช้ีวัดหลัก ข้อเสนอแนะการพัฒนา 
มีการท าวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
เผยแพร่ให้กับสาธารณชน และมีกิจกรรมให้เกิดการน าไปใช้
งาน 
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 ๒๖ 

บทท่ี ๓ นโยบายและข้อสั่งการที่มีผลกระทบต่อ สรอ. 
 

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในยุคของ นายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้
ความส าคัญเรื่องการเชื่อมโยงแผนงาน โครงการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน                    
ในระยะยาว การด าเนินงานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จึงได้เชื่อมโยงเป้าหมายทั้งในส่วนของแผนงานและแผนเงินไปยังนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ และยังได้น า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มา
เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการด าเนินการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของ สรอ. เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนระดับประเทศไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ ๒  

อย่างไรก็ตาม นโยบายอ่ืนๆ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ยังถือเป็น 
Stakeholder ส าคัญ ที่ สรอ.จ าเป็นต้องค านึงถึงและใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานแทบทั้งสิ้น ดังนี้ 

 
๓.๑ นโยบายและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

นโยบายและกฎหมาย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ข (๑) (๒) (๑) ใ ห้ มี ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ห ม า ะส มมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และ
การจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน 

(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็น
ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริการประชาชน 

หลักสูตรคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) 

(๑) โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาค
ธุรกิจ (Biz Portal) 

(๒) โ ค ร ง ก า ร ข้ อ มู ล เ ปิ ด ภ า ค รั ฐ  ( Open 
Government Data) และการสร้างกลไกให้
ประชาชนมีส่วนร่วม (Citizen Co-creation) 
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่ (Big 
Data Analytics) 

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิง
ยุทธศาสตร์ (บยศ.) 

(๑) โครงการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
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 ๒๗ 

นโยบายและกฎหมาย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) โครงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing 
Business Portal) 

ข้าราชการ ๔.๐ (๑) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

(๒) การปรับปรุงระบบงาน โครงสร้างหน่วยงาน
ใหม่เพ่ือการพัฒนาน าไปสู่เป้าหมาย ประเทศ
ไทย ๔.๐ ตามนโยบายและแนวทางรัฐบาล 

วาระการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
(สปท.) 

(๑) ให้บริการ API ในการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์เข้ากับระบบบริการของ ๕ หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร การประปาส่วน
ภูมิภาค องค์การตลาด มกอช. และกรมการ
ท่องเที่ยว 

(๒) การเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation Program: DTP) ใน 
๕ งานบริการ ได้แก่ งานช าระภาษียื่นแบบทาง
อินเทอร์เน็ต งานจัดหางานแก่คนหางาน งาน
จดทะเบียนนิติบุคคลคนเดียว งานศูนย์บริการ
วีซ่าและใบอนุญาตท างาน และงานตรวจสอบ
สิทธิ์รักษาพยาบาล 

(๓) จัดท ากรอบการเปิดเผยชุดข้อมูลที่ส าคัญของ
ประ เทศ  ( National Open Dataset) และ
ก าหนด High-Value Dataset 

 
๓.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ นร๑๒๐๐/๑๘๙ การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือ

การสื่อสารในภาครัฐ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๓๕๙๘ โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๑๐๘๒๖ แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๑๔๕๗๒ ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และ

ติดตามผลการด าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๑๔๘๘๘ ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government) 
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 ๒๘ 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๒๑๔๖๗ รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์

ภาครัฐของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน 
๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นร๐๕๐๖/๒๔๔๓๙ การเปิดตัวแอปพลิเคชัน "สุขพอที่พ่อสอน" เฉลิม

พระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นร๐๕๐๖/๘๓๗๐ รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการ

ภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ นร๐๕๐๖/๓๓๔๗๒ รายงานผลการด าเนินการพัฒนาศูนย์กลางบริการ

ภาครัฐส าหรับประชาชน (Government Access 
Channels ) 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/๔๙๖๖ ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Govermment 
Application Center : GAC) และระบบแจ้งข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐ (G - News) 

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๘๓ แนวทางการด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ 

๕ เมษายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/๑๒๖๘๔ ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นร๑๒๐๐/๑๖ ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบราชการให้เป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาคุณภาพงานบริการภาครัฐให้ดี
ขึ้น และร่วมจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ 
พรบ.อ านวยความสะดวกฯ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๑๔/๑๖๐๒ สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
(มติอนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาระบบอานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal) ตามท่ีสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน 
ก.พ.ร.) เสนอ) 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๗/๔๕๖๕๙ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพ่ือ
น าเสนอชุดข้อมูลผ่าน GovChannel 

 
๓.๓ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
๘ เมษายน ๒๕๕๘ ทก๐๑๐๐.๓.๑๐/ว๖๐ เ ร่ ง พั ฒ น า  Mobile Application ภ า ค รั ฐ เ พ่ื อ

ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเข้าถึงบริการและใช้
อ านวยความสะดวก และเร่งด าเนินโครงการลด



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑         ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)   
 

 ๒๙ 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ส าเนากระดาษเ พ่ือบริการประชาชน (Smart 
Service) รวมทั้ง ระบบสนับสนุน พรบ.อ านวยความ
สะดวกฯ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นร๐๕๐๕/ว๓๖๙ เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า แ อป พลิ เ ค ชั น ส า ห รั บ 
Smartphone และ Tablet ให้สามารถใช้งานง่าย 
จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๑๘ ให้ ดศ.รวบรวมสถิติการใช้บริการศูนย์กลางบริการ
ภ า ค รั ฐ ส า ห รั บ ป ร ะช า ช น  ( GovChanel) ว่ า
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการมากน้อย
เพียงใด และมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๑๔๓ เชื่อมโยงข้อมูลภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรงหรือสมควรสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศูนย์กลางแอปพลิเคชัน
ภาครัฐ (GAC) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๒๑๒ การพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ
เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) หากจ าเป็นต้องปรับปรุงให้เร่ง
ด าเนินการโดยเร็ว 

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๓๐๐ ดศ.และ สสช.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) ของทุกส่วน
ราชการ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๖๐ แนวทางในการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ
หน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๓๗๖ หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องร่วมกันปรับปรุง
กระบวนงานเ พ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) และ
ก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอันดับประเทศ
ไทยใน Ease of Doing Business สูงขึ้นทุกปี 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๐๑ ให้ ส านักงาน กพร.เป็นหน่วยงานหลักเรื่อง Ease of 
Doing Business 

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  นร๐๕๐๕/ว๔๓๙ ดศ.เร่งรัดขับเคลื่อนงานทางด้านดิจิทัล คือ การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล และการขับเคลื่อน
ประเทศในด้านต่างๆ ด้วยระบบดิจิทัล 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๔๙  ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลส าหรับให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบ G-News ให้มีความน่าสนใจ
และเป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ รวมทั้งให้มุ่งเน้นการ
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 ๓๐ 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
น าเสนอสาระส าคัญโดยสรุปที่เป็นประโยชน์และ
สร้างการรับรู้การด าเนินงานของรัฐบาลที่ถูกต้อง 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๗๗ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการด าเนินงาน
ต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะใน Social Media ให้
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน และลดความขัดแย้ง 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๑๓๙ การ ใช้ ดิ จิ ทั ล ในกระบวนการปฏิบั ติ ง านของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประสานให้ทุกหน่วยงานที่มี
มีการให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือ
ให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศดีข้ึน   

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๒๖๖ การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่
ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๒๘๐ การส่งเสริมการด าเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต่างๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นร๑๒๐๕.๖/๕๕๘ การขับเคลื่ อนให้ เกิดการด า เนินงานแบบ e-
Government  ระหว่าง กพร. สป.ดศ. วท.และ 
สรอ. โดยขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ข ในเรื่อง  
(๑) การน า ระบบเทคโนโลยีที่ เ หมาะสมมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและการ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  

(๒) บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าด้วยกัน ให้สอดคล้องตามแผน 
DG เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า ร โ ดยมี ป ร ะชาชน เ ป็ น
ศูนย์กลาง ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
ระบบสื่อสารภายในภาครัฐ (G-Chat) Digital 
Transformation Program การบู รณาการ
งานบริการเ พ่ือภาคธุรกิจ ศูนย์รับค าขอ
อนุญาตตาม พรบ.อ านวยความสะดวก การบูร
ณาการฐานข้อมูลภาครัฐ การลดการเรียก
ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก
ประช าชน  Big Government Data Open 
Data 
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 ๓๑ 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๑๐ การด าเนินการตาม พรบ.อ านวยความสะดวกฯ 

โดยเฉพาะส่วนการบริการประชาชน ลดขั้นตอนการ
ด า เนินงาน ลดการใช้ เอกสาร การลดการใช้
ทรัพยากร และให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้แทน รวมทั้ งก าหนดตัวชี้ วัดที่ แสดงผลการ
ด าเนินการที่ชัดเจนด้วย 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๓๔ การด าเนินการของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พรบ.
อ านวยความสะดวกฯ โดยเฉพาะงานบริการ
ประชาชน ทั้งในด้านการลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้ง 
ให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการด าเนินงานให้ชัดเจน 
เพ่ือลดภาระของประชาชนที่ต้องน าส าเนาเอกสาร
มาติดต่อราชการ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับ
การติดต่อราชการออนไลน์ได ้

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๓๖ (๑) ส่วนราชการแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ถูกต้องใน
การบริการประชาชนไปยัง มท. ภายใน ๓ 
เดื อน  โดย  มท . รวบรวมและแจ้ ง ไปยั ง
หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล 

(๒) หน่ วยงาน เจ้ าของฐานข้ อมู ลจั ด เตรี ยม
ฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  

(๓) มท. เชื่อมฐานข้อมูลเข้ากับทะเบียนราษฎร์ 
และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอได้ใช้งาน 

(๔) ของบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิ ง
ยุทธศาสตร์  

(๕) มท. กพร. ดศ.และ สรอ.ขับเคลื่อนแนวทาง
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการ
ภาครัฐ 
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 ๓๒ 

บทท่ี ๔ ผลการด าเนินงานขององค์กร 
 
๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์
หลัก ๓ ด้าน คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่ 
Digital Economy (Delivery) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นภาพรวมการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 
ส านักงานขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing)                                                                                             
 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ฉะนั้นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 

๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมุ่งเน้นการปรับฐานการให้บริการให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และสร้างความคุ้มค่าจากการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น ใน ๓ โครงการ ได้แก่ 

๑) โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่งปัจจุบันถือ
เป็นเครือข่ายหลักภาครัฐที่ให้บริการครอบคลุมไปยังหน่วยงานภาครัฐระดับกรมแล้วกว่าร้อยละ ๙๙ 
โดยครอบคลุมจุดติดตั้งทั่วประเทศ ๓,๓๖๕ หน่วยงาน/จุดติดตั้ง และครอบคลุมทั้ง ๒๖ โดเมนตามขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อีกด้วย นอกจากนี้ ยัง
มีบริการระบบงานด้านยุทธศาสตร์หลักภาครัฐที ่ใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GIN เช่น ระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกระทรวงการคลัง มีจ านวน ๑,๒๑๗ หน่วยงาน ระบบ
ทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง มีจ านวน ๕๗ หน่วยงาน ระบบ Thailand National Single Window 
(NSW) ของกรมศุลกากร มีจ านวน ๓๗ หน่วยงาน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ของ
ส านักงานกิจการยุติธรรม มีจ านวน ๒๕ หน่วยงาน และระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ (NHC) ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร  (องค์การมหาชน) มีจ านวน ๑๐ 
หน่วยงาน รวมไปถึง ระบบงานส าคัญภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย GIN ในการให้บริการ เช่น โครงการ
เชื่อมโยงเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถจดทะเบียนการค้า
ได้ทั่วประเทศ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางตามนโนบายรัฐบาลใน ๔ เรื่องหลัก คือ ๑) การบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ๒) การบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ ๓) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และ ๔) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและ
บริการโครงสร้างภาครัฐ รวมไปถึง โครงการบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์ปฏิบัติการ



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑         ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)   
 

 ๓๓ 

ทหารบกเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเพ่ิมคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Health) โดยวางครือข่าย GIN ไปยังโรงพยาบาลในพ้ืนที่ห่างไกลในการให้บริการด้านการ
เชื่อมโยงข้อมูลสาธารณสุขจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยี Telemedicine มา
ให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นต้น โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 
๑๓๕.๐๖ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมจะยกระดับไปสู่การเป็น Government Secured Intranet 
(GSI) อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) เป็นการ
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ที่
สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่าย GIN และอินเทอร์เน็ตที่มีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
ไม่ว่าจะเป็น ISO/IEC 27001:2013 ISO 20000-1:2011 CSA Security และ Trust & Assurance Registry 
(STAR) การให้บริการ G-Cloud ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานกลางภาครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าในการ
บริหารจัดการงบประมาณได้จากการจัดสรรทรัพยากรให้ผู้ใช้งานได้สอดคล้องกับความต้องการ ปัจจุบันมี
หน่วยงานภาครัฐให้ความไว้วางใจในการน าระบบงานส าคัญมาไว้บน G-Cloud มากถึง ๗๙๓ ระบบ เช่น  

- ระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ (Doing Business Portal)  
- ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครอง  
- ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Centrally Signed E-Mail) ภายใต้โครงการ 

National e-Payment เป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน กรมสรรพากร สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

- ระบบการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการน าเข้า (License per Invoice: LPI) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

- ระบบติดตามการท าประมงที่ผิดกฎหมาย Illegal Unreported and Unregulated Fishing 
(IUU) 

- ระบบน าร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างาน  

- ระบบการดูแลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ระบบสารสนเทศสนับสนุนพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

- ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) เป็นต้น 

และยังถือว่าให้บริการได้ครอบคลุม ๑๙ โดเมนจาก ๒๖ โดเมนตามขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐ
ไทยตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แล้ว โดยในไตรมาสที่ ๔ มี
ภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๙๙.๑๖ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓) โครงการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) เพ่ือการใช้งานร่วมกัน
ในภาครัฐ ตามลักษณะการใช้งานจริงเฉพาะในส่วนที่ต้องการ ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานกลางภาครัฐอีกหนึ่ง



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑         ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)   
 

 ๓๔ 

บริการที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส านักงานได้
พัฒนาบริการในลักษณะ G-SaaS ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐแล้วจ านวน ๔ บริการ ได้แก่ 

๓.๑) ระบบ Saraban ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานเอง จ านวน ๔๐๐ หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมถึง ๓๖ หน่วยงาน (จ านวนผู้ใช้งาน ๗,๒๐๑ 
คน) เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น ระบบ Saraban as a Service ท าให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงงาน
สารบรรณกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ (Cross Platform Interconnection) ท าให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานได้  

๓.๒) ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) ส านักงานมีส่วนผลักดันให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีช่องทางที่ปลอดภัยในการสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีค าสั่งให้หน่วยงานภาครัฐน าระบบ G-Chat และ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
และลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบน าข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริตและเกิดความเสียหาย ปัจจุบัน 
หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและใช้ G-Chat เป็นช่องทางการสื่อสารหลักในภาครัฐแล้วจ านวน ๗๘,๖๐๑ 
คน จาก ๒๕๒ หน่วยงาน รวมทั้ง ยังสนับสนุนการสื่อสารในลักษณะกลุ่มตามภารกิจ เช่น กลุ่มคณะรัฐมนตรี 
กลุ่มปลัดกระทรวง กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ (ระดับ CEO) และกลุ่มสื่อสารข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ อีก
ด้วย 

๓.๓) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ 
(MailGoThai) ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐจ านวน ๖๗๙ แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมถึง ๑๑๘ หน่วยงาน 
มีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ๔๖๒,๙๔๘ คน ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบกลางที่
ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐและสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ภายใต้ระดับการให้บริการ (SLA) ร้อยละ ๙๙.๕ โดยหน่วยงานภาครัฐ
ส าคัญที่ใช้ MailGoThai เป็นระบบสื่อสารหลักภายในหน่วยงาน เช่น บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ให้บริการกับนักบินและลูกเรือในการส่งข้อมูลส าคัญ ตารางการบิน แผนก าหนดการต่าง ๆ ของนักบิน รวมไป
ถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและเกษตร 
(องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 

๓.๔) ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่าย GIN (GIN Conference) เป็น
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ท าให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการ
ประหยัดทรัพยากรและระยะเวลาในการจัดประชุมได้ ปัจจุบัน GIN Conference เป็นระบบที่หน่วยงาน
ภาครัฐเห็นถึงประโยชน์และให้ความสนใจน ามาใช้ในหน่วยงานมากถึง ๑๔๐ หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับ
กรม ๓๘ หน่วยงาน (๕,๓๕๒ สิทธิการใช้งาน (License)) โดยใช้ในการประชุมส าคัญเพ่ือลดความสูญเสียของ
ต ารวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้อีกด้วย
เช่น การประชุมคดีความที่ยังไม่มีข้อยุติของต ารวจภูธร ระบบฝากขังเพ่ืออ านวยความยุติธรรมและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการพิจารณาคดีให้กับศาล ต ารวจและกรมราชทัณฑ์ ระบบเยี่ยมญาติที่อ านวยความสะดวกให้กับ
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 ๓๕ 

การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจ า/ทัณฑสถานห่างไกล เป็นต้น โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของ
โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๕๗ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ 

Digital Economy (Delivery) 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักเพ่ือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาบริการที่มีคุณค่าและตอบสนองความต้องการใช้งาน (Value Added 
Service) โดยมีกลยุทธ์หลักคือ การเพ่ิมจ านวนจ านวนผู้ใช้งานบริการภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ใน ๓ โครงการ ได้แก่ 

๑) โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ  (Digital Government 
Platform) ถือเป็นบริการส าคัญที่ส านักงานได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ Strategic Partners 
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลส าคัญต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐน าโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงาน ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้มีการน าโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านข้อมูล (Digital Government Platform) ที่ส านักงานพัฒนาไปใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ระบบงานกันแล้วจ านวนถึง ๖๒๐ หน่วยงาน (เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ๑๔๐ หน่วยงาน) ใน ๓ รูปแบบ คือ 
  ๑ .๑ ) ระบบ  Single Sign-On ประชาชนสามารถ เข้ า ใช้ บริ ก า รของภาครั ฐบน 
https://www.egov.go.th ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวผ่าน https://openid.egov.go.th ปัจจุบันมี
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ๓๘ ระบบจาก ๒๓ หน่วยงานที่เชื่อมโยงกันได้ เพ่ือไปสู่การเป็น One 
Stop Service ต่อไป เช่น ระบบค้นหาจองชื่อและจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบขอ
ติดตั้งประปาใหม่และการช าระค่าน้ าประปาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของการประปานครหลวง เป็นต้น 

๑.๒) ระบบ e-CMS version 2.0 on Cloud เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการก าหนดมาตรฐานการรับส่งข้อมูล  
ปัจจุบัน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐจ านวน ๕๙๗ หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพผ่านระบบ  e-CMS เช่น กรมวิชาการ
เกษตร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นต้น  

๑.๓) ระบบ Government API ตามค าสั่ง คสช.ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ ซึ่งให้หน่วยงาน
ภาครัฐยกเลิกการขอเอกสารที่ทางราชการออกให้จากผู้ยื่นค าขอนั้น ปัจจุบัน ส านักงานมีการด าเนินการเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล (Government API) จ านวน ๓ API 
และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการเชื่อมโยงผ่าน Government API ดังกล่าวแล้วจ านวน ๑๙ 
หน่วยงาน ๒๕ ระบบ ได้แก่  

(๑) API ส าหรับเชื ่อมโยงข้อมูลคนพิการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) พร้อมทั้งจัดท า Web Service ส าหรับหน่วยงานที่ต้องการเข้าถึงหรือน าข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ คือ Web Service ส าหรับตรวจสอบสิทธิคนพิการ Web Service ส าหรับขอ
ข้อมูลประวัติการฟื้นฟู และ Web Service ส าหรับขอข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์  
(๒) API เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ร่วมกับกรมการปกครอง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐใช้
ประโยชน์จาก API ดังกล่าวแล้วจ านวน ๒๐ ระบบ เช่น ระบบบริการรับค าร้องขอติดตั้งประปา

http://www.egov.go.th/
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 ๓๖ 

ใหม่ของการประปานครหลวง ระบบติดตามเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางที่เกี่ยวข้องในการท านิติ กรรมของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบบให้ความเห็นชอบ (บุคคลในตลาดหุ้น) ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระบบบริการ Fisheries Single Window 
ของกรมประมง ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของศาลาว่าการเมืองพัทยา ระบบตรวจสอบข้อมูลไว้สืบพยานของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระบบการท าสัญญาของการเคหะแห่งชาติ ระบบบริการจัดหา
งานเพ่ือคนไทย (Smart Job) ของกรมจัดหางาน ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของกรมจัดหางาน 
ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ระบบจัดการฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และระบบตรวจสอบความถูกต้องของ
การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน (ม ๔๐) ของส านักงานประกันสังคม 
(๓) API เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีหน่วยงานน าระบบงานมา ใช้
ประโยชน์แล้ว ๕ ระบบ ได้แก่ ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน โครงการน าร่อง
เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ระบบสารสนเทศกรมที่ดิน ระบบ
จัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ของ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และระบบ
สารสนเทศการยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ส่งออก และน าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๘๑.๘๐ จาก
เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure) เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นช่องทางให้
ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ
ของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ
และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การเมือง และเศรษฐกิจ
อย่างบูรณาการร่วมกันได ้ประกอบด้วย 

๒.๑) การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้
เว็บไซต์ (https://data.go.th) ในปัจจุบันศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐจ านวน ๑,๐๓๖ 
ชุดข้อมูลให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และ
เปิดโอกาสให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถน าข้อมูลเปิดภาครัฐดังกล่าวไปใช้สร้างนวัตกรรมต่อไปได้ 

๒.๒) การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดท าชุดข้อมูลเปิด (Datasets) โดยเฉพาะ
การผลักดันให้มีการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High-Value Datasets) ที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้
ข้อมูลและในมุมผู้ใช้ข้อมูล จ านวน ๒๒ ชุดข้อมูล เช่น กลุ่มชุดข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ชุดข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติ ชุดข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ชุดข้อมูลอัตราการว่างงานจ าแนก
ตามเพศ ชุดข้อมูลรายงานทะเบียนวัด (แยกรายจังหวัด) ชุดข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ชุดข้อมูลรายชื่อที่
ท าการ/หน่วยงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ชุดข้อมูลต าแหน่งงานว่างจ าแนกตามอุตสาหกรรมและวุฒิ
การศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุดข้อมูลการจัดหางานในประเทศจ าแนกตามจังหวัดทั่ว
ราชอาณาจักร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และชุดข้อมูลข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักพัฒนาน าชุดข้อมูลเปิดไปสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ  อาทิเช่น กิจกรรม International 
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 ๓๗ 

Open Data Day 2 0 17  & Big Data Conference กิ จ ก ร รม  Open Government Data Hackathon 
กิ จ ก ร รม  Data Community Engagement & MEGA 2017 กิ จ ก ร รม  Cross Country Hackathon 
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา Impact ที่เกิดจากการให้บริการ Open Government Data การจัดท า Data 
Literacy for Open Government Data และจัดท า  Open Government Data API รูปแบบของ Data 
Pool อีกด้วย 
 ๒.๓) การให้บริการ Public API ผ่านเว็บไซต์ api.data.go.th เป็นการต่อยอดการน า
ข้อมูลเปิดภาครัฐไปพัฒนาในรูปแบบของ Public API ผ่านเว็บไซต์ api.data.go.th ที่สามารถเปิดให้ประชาชน
หรือนักพัฒนาโปรแกรมทั่วไปเข้าถึงได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐแล้วถึง ๖ ชุดข้อมูล ได้แก่ 
ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัย ข้อมูลรายงานอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลจ านวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด ข้อมูลพ้ืนฐานที่ตั้งศูนย์ และข้อมูลพ้ืนฐานที่ตั้งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณาภัยจังหวัด (ปภ.จ.) โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 
๑๑๑.๒๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓) โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) ส านักงานได้พัฒนา
ช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐในชื่อ“ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel)” ซึ่งถือเป็น
นวัตกรรมการบริการภาครัฐที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทรางวัลการ
พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) เพ่ือเป็นศูนย์
รวมข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซึ่งประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น สามารถเข้าถึงได้จากจุด
เดียว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใน ๓ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น (๑) ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ชื่อ“เว็บไซต์กลางบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (https://www.govchannel.go.th)” (๒) ช่องทางผ่าน Mobile Application ในชื่อ 
“ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)” และ (๓) ช่องทางผ่านอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ส าหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ อาทิ Government Smart Kiosk และ 
Government Smart Box วางให้บริการภาครัฐที่ใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวในพ้ืนที่ส าคัญ  

(๑ )  ช่ อ งทา งผ่ าน เ ว็ บ ไ ซต์  ชื่ อ  “ เ ว็ บ ไซต์ กล า งบริ ก า ร อิ เ ล็ กท รอนิ กส์ ภ า ค รั ฐ 
(https://www.govchannel.go.th)” เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลและบริการส าหรับประชาชน เพ่ือ
เชื่อมโยงภาครัฐให้ชีวิตง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีบริการภาครัฐส าคัญ ดังนี้  

- เว็บไซต์กลางบริการอิ เล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  (https://www.egov.go.th) มีบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่จัดหมวดหมู่ชัดเจนและสวยงามอยู่มากถึง ๘๔๕ บริการ จาก ๔๕๔ 
หน่วยงาน และมีผู้เข้าใช้บริการถึง ๑,๙๐๗,๘๒๐ ครั้งต่อปี 

- ศูนย์รวมข้อมูลเ พ่ือติดต่อราชการ  (https://www.info.go.th) เ พ่ือเผยแพร่คู่มือ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีคู่มือให้กับประชาชน ๖๙๒,๘๗๐ คู่มือ และมีผู้เข้าใช้
บริการรวม ๔๙๑,๗๒๔ ครั้งต่อปี 

- ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ (https://data.go.th) มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐจ านวน ๑,๐๓๘ ชุด
ข้อมูล และมีผู้เข้าใช้บริการถึง ๑๘๖,๒๑๓ ครั้งต่อปีศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ 
(https://www.apps.go.th ) มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐจ านวน ๒๖๘ แอปพลิเค
ชัน และมีผู้เข้าใช้บริการแล้วถึง ๑๓๔,๔๖๐ ครั้งต่อปี 

- ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน
และส านักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการ
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และคุ้มครองแรงงาน และกรมสรรพากร เพ่ือพลิกโฉมงานบริการภาคธุรกิจในยุค ๔.๐ 
ให้สามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว และส่งข้อมูลหรือ
เอกสารประกอบเพียงชุดเดียวในรูปแบบดิจิทัล ปัจจุบัน ส านักงานได้พัฒนา Biz Portal 
(https://biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อม
ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามกรอบของธนาคารโลกจ านวน ๓๔ บริการ และ
มีผู้เข้าใช้บริการแล้วถึง ๗๐,๙๐๐ ครั้ง รวมทั้ง ยังมีระบบบริการส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ 
ได้แก่ ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง รวมทั้ง 
ระบบการขอติดตั้งสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการขอติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนนคร
หลวง/ภูมิภาค บริการขอติดตั้งน้ าประปาของการประปานครหลวง/ภูมิภาค และบริการ
ขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้พร้อมกันในลักษณะ Single 
Form นอกจากนี้ ส านักงานยังได้ด าเนินการส ารวจสถานภาพปัจจุบั น การจัดท า
สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีและคุณสมบัติเพ่ือพัฒนาไปสู่ Doing Business Portal ที่
สมบูรณ์ รวมทั้งแนวทาง (Roadmap) การด าเนินการในระยะ ๓ ปีข้างหน้าต่อไป   

- ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) (Thailand Government Spending) 
ผ่านเว็บไซต์ https://govspending.data.go.th/ ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง 
ปัจจุบันมีการน าเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณถึง ๖,๙๓๕,๗๘๙ โครงการที่มาจาก
เงินภาษีของประชาชน รวมถึง การเปิดช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ และมีผู้
เข้าใช้บริการแล้วถึง ๕๕,๘๖๓ ครั้งต่อปี นอกจากนี้ ระบบภาษีไปไหนยังถือเป็นบริการที่มี
ความเป็นเลิศที่บอกถึงความส าเร็จในด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ จากส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

- ระบบสถิติภาครัฐ (http://service.nso.go.th/nso/govstat/main.html) โดยความ
ร่วมมือกับส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการ
สืบค้นข้อมูลตารางสถิติ ข้อมูลสถิติ เพื่อการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล และ
ยกระดับไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและสารสนเทศเด่น ( Infographic) ใน
อนาคตอันใกล้นี้  

(๒)  ช่ อ งทางผ่ าน  Mobile Application ในชื่ อ  “ศูนย์ กลางแอปพลิ เคชั นภาครั ฐ 
(Government Application Center: GAC)” ถือเป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภาครัฐ ที่มีการรวมรวม
บริการของรัฐเพ่ือประชาชนแบ่งออกเป็น ๑๑ หมวดหมู่ เป็นจ านวน ๒๖๘ แอปพลิเคชัน เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ค้นหาและมีความน่าเชื่อถือ อาทิ สุขพอที่พ่อสอน BMA Traffice (CCTV) สุขแท้ที่แม่ให้ OHM Books Shelf 
เป็นต้น และได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าในการใช้บริการแล้วถึง ๗๘,๓๔๔ ครั้งต่อปี  

ในปีที่ผ่านมา ส านักงานมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนา Mobile Application ของภาครัฐ เช่น  
- แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน (ระยะที่ ๒)” ร่วมกับส านักราชเลขาธิการ ได้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตเพ่ือเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณีย
กิจ พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชไปสู่ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ านวนมาก  
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 ๓๙ 

- แอปพลิเคชัน “ค้นหาฎีกา” ร่วมกับศาลฎีกา ส าหรับให้บริการแก่ประชาชนในการค้นหา
ข้อมูลของค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีได้รับการเผยแพร่ด้วย 

- แอปพลิเคชัน “ระบบเรื่องร้องเรียน”ร่วมกับองค์การตลาด เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือติดตามข่าวสารจากองค์การตลาดได้ด้วยตนเอง 

- แอปพลิเคชัน “ภาษีไปไหน” ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ สืบค้นได้ว่า จ านวนงบประมาณภาครัฐที่ใช้จ่ายในแต่ละโครงการ เป็น
จ านวนเงินเท่าใด และใช้จ่ายไปส่วนใด  

- แอปพลิเคชัน “สุขแท้ที่แม่ให้” เพ่ือรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจ
ของ 

- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายโรงพยาบาล

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส านัก
พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ประชาชนในการ
บันทึกข้อมูลยาที่ใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ยา รวมทั้ง สามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพ 

- แอปพลิเคชัน “Rama Appointment Phase 2” ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการ
ต่อยอดจากระบบในระยะที่ ๑ โดยเพ่ิมคุณสมบัติของระบบ อาทิ การ Check In ของ
คนไข้ก่อนพบหมอ เป็นต้น  

- แอปพลิเคชัน “Smart Job Phase 2” ร่วมกับกรมการจัดหางาน โดยเพ่ิมคุณสมบัติการ
ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รวมทั้ง การหางานในต่างประเทศ 
เป็นต้น 

- แอปพลิเคชัน “ต้นไม้ของชาวไทย” ร่วมกับกรมป่าไม้ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกประวัติการ
ปลูกต้นไม้ของตนเองได้ รวมถึง การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และ
เชิญชวนผู้อ่ืนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

- ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News) เป็นระบบแจ้งรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ทัน
เหตุการณ์ แม่นย า และเชื่อถือได้แก่ประชาชน ซึ่ งปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐกว่า ๙๐ 
หน่วยงานใช้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News) 

 (๓) ช่องทางผ่านอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ Government Smart Box และ Government 
Smart Kiosk ให้บริการในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ได้รับความสนใจจากประชาชนในการเข้าใช้บริการแล้วถึง 
๙๑,๑๗๙ ครั้งต่อปี 

- Government Smart Box ให้ข้อมูลภาครัฐอาทิเช่น ข่าวประจ าวัน ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ข้อมูลการเกษตร ที่ให้บริการมากกว่า ๑๓๙ จุดบริการ ใน ๔๔ จังหวัดทั่วประเทศ ไม่ว่า
จะเป็น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
จังหวัดเชียงรายและพะเยา ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ของกรมวิชาการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล าปาง พิษณุโลก ก าแพงเพชร  
ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา มหาสารคาม อุทัยธานี ราชบุรี จันทบุรี ระยอง สุราษฎร์
ธานี กระบี่ ชุมพร สงขลา พัทลุง เป็นต้น  
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 ๔๐ 

- Government Smart Kiosk เป็นอีกหนึ่งช่องทางส าหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือใน
การเข้าถึงบริการภาครัฐ ที่อ านวยความสะดวกให้ใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียว
เข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของรัฐได้ในพ้ืนที่ส าคัญ ๕๑ จุดในพ้ืนที่ ๓๔ จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยปัจจุบันมีบริการภาครัฐ ๑๘ บริการใน ๔ รูปแบบได้แก่ การตรวจสอบ
ข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์  การติดตามผลและการดูข้อมูล พร้อมให้บริการบน 
Government Smart Kiosk อาท ิ

- ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) ของกรมการปกครอง  
- ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
- ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ของส านักงานประกันสังคม 
- ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ ของส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
- ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
- ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคลในโรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย 
- ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
- ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๐๗ จาก
เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) 

๑) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาล
ดิจิทัล (Government Digital Skills) มีการส่งเสริมวิสัยทัศน์และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ดังนี้ 

๑.๑) การจัดตั้ งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครั ฐ  ( Thailand Digital 
Government Academy) หรือ TDGA ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผู้น าบุคลากรดิจิทัล
ภาครัฐของประเทศไทย (Digital Government Leadership Capability) มุ่งที่จะยกระดับขีดความสามารถ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ผ่านความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาท้ังรัฐและเอกชน นอกจากนี้ ส านักงานยังได้จับมือกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ส านักงาน ก.พ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) 
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี โดยปัจจุบันได้จัดท ากรอบทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Set) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าระบบวัดและ
ประเมินผล รวมไปถึงการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ  
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 ๔๑ 

๑.๒) การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยสถาบัน Thailand Digital 
Government Academy (TGDA) สถาบัน TDGA มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยที่ผ่านมา มีบุคลากรภาครัฐ ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วจ านวน ๑๐,๕๓๔ คน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
จ านวน ๒,๑๔๗ คน) ในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) หลักสูตรระบบ
การสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) หลักสูตร “การ
บริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA)” หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และหลักสูตรการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค ๔.๐ เป็น
ต้น นอกจากนี้ ส านักงานยังได้มีการพัฒนาเครื่องมือ e-Learning เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ให้กับ
บุคคลากรภาครัฐ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

   ๑.๓) การจัดท าแผนบูรณาการด้าน IT ที่ สรอ. ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบัน 
TDGA ได้พัฒนาขึ้น ปัจจุบัน ในการอบรมได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐได้น าเสนอ
โครงการที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นดิจิทัล จ านวน ๑๑ โครงการ ในรูปแบบ
ของแผนบูรณาการด้าน IT เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของนโยบาย
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับชาติ 
โครงการจัดท าหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. โครงการ
บูรณาการระบบสารสนเทศผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน โครงการ
บูรณาการทรัพยากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือบริการประชาชน โครงการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย 
EA โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวม
ความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๑๖ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) โครงการจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (Digital 
Government Transformation) ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) แล้วเสร็จ และขยายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้
เป็น ๒๖ ขีดความสามารถภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเข้า
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนดังกล่าวถือ
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับงาน
บริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาบริการภาครัฐที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้ ยิ่งไปกว่านั้น ส านักงานยังได้มีการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand Digital Government Readiness 
Framework) พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  และรายงาน
สถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (e-Government Status Report) ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ ด้วย นอกจากนั้น ยังได้ยกระดับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐไปสู่ เวอร์ชัน ๒ ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๓๓ จากเป้าหมายปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=703&budgetYear=2560&strId=0
http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=703&budgetYear=2560&strId=0
http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=717&budgetYear=2560&strId=0
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 ๔๒ 

๓) โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation 
Center) ปัจจุบัน ส านักงานได้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Prototype) แล้ว
เสร็จจ านวน ๓ ต้นแบบ ประกอบด้วย (๑) ต้นแบบ BlockChain ฐานข้อมูลของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) (๒) ต้นแบบ Data Pool ในการรวบรวมข้อมูลเปิดและข้อมูลสาธารณะที่พร้อมใช้งานมาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล (๓) ต้นแบบ Big Data Analytics จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) นอกจากนี้ ยัง
ใช้ต้นแบบ Big Data  Analytics มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และพรรคการเมือง 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลดังกล่าว ในรูปแบบของ Visualization Website และพัฒนา 
API ให้สามารถน าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ทั้งนี้ ส านักงานขอสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้เห็นความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการต่าง  ๆ 

                                                                     หน่วย: ร้อยละความส าเร็จของเป้าหมาย  
โครงการ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๑. การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 

ร้อยละ 
๙๙.๗๒ 

ร้อยละ 
๑๐๑.๒๒ 

ร้อยละ 
๑๓๓.๗๔ 

ร้อยละ 
๑๓๕.๐๖ 

๒. การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ  
(G-Cloud) 

N/A 
 

ร้อยละ 
๗๕.๘๒ 

ร้อยละ 
๑๙๘.๐๕ 

ร้อยละ 
๑๙๙.๑๖ 

๓. การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 

ร้อยละ 
๗.๐๐ 

ร้อยละ 
๗๓.๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕.๔๗ 

ร้อยละ 
๑๑๓.๕๗ 

๔. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ระบบงานภาครัฐ (Digital 
Government Platform) 

ร้อยละ 
๖๐.๑๓ 

ร้อยละ 
๖๔.๐๙ 

ร้อยละ 
๑๗๕.๑๕ 

ร้อยละ 
๑๘๑.๘๐ 

๕. โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ 
(Government Information 
Infrastructure) 

ร้อยละ 
๓๙.๗ 

ร้อยละ 
๕๙.๑๐ 

ร้อยละ 
๗๙.๓๗ 

ร้อยละ 
๑๑๑.๒๐ 

๖. ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน (GovChannel) 

N/A ร้อยละ 
๑๐๑.๐๑ 

ร้อยละ 
๑๐๒.๑๓ 

ร้อยละ 
๑๒๐.๐๗ 

๗. การยกระดับความสามารถและสร้าง
ความพร้อมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
รัฐบาลดิจิทัล (Government Digital 
Skills) 

ร้อยละ 
๑๘.๐๙ 

ร้อยละ 
๔๗.๗๖ 

ร้อยละ 
๙๘.๔๔ 

ร้อยละ 
๑๔๒.๑๖ 

๘. การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ร้อยละ 
๑๕.๐๐ 

ร้อยละ 
๔๒.๕๐ 

ร้อยละ 
๖๐.๕๐ 

ร้อยละ 
๑๑๘.๓๓ 

๙. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government 
Innovation Center) 

N/A ร้อยละ 
๓๕.๐๐ 

ร้อยละ 
๕๕.๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 
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 ๔๓ 

หมายเหตุ: ในไตรมาสที่ ๑ โครงการที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับฐานการให้บริการ
ตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

๔.๒ รายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ 
ภายหลังจากที่ส านักงานได้เจรจาตัวชี้วัดตามค ารับการการปฏิบัติงานกับส านักงาน ก.พ.ร. ไปเมื่อวันที่ 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานจึงมีแนวทางการประเมินผลตามค าสั่งหัวหน้า 
คสช. ที่ ๕/๒๕๕๙ ในองค์ประกอบ ๕ ส่วน ประกอบด้วย   

๑. องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) (บังคับประเมิน) (ตัวชี้วัดหลักจ านวน 
๖ ตัว) (ร้อยละ ๑๐๐) ประกอบด้วย ๑) จ านวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-Value Datasets ที่มีการ
เปิดเผย ๒) จ านวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาค
ธุรกิจเพ่ิมข้ึนต่อปี ๓) จ านวนบริการภาครัฐที่ให้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจ หรือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของภาครัฐ (G2GBC) ที่เชื่อมโยงการใช้งานผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานกลางภาครัฐ (Government Shared 
Infrastructure) ทั้งในส่วนของเครือข่าย GIN บริการ G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางที่จะ
พัฒนาเพ่ิมเติมในอนาคต ๔) จ านวนแผนบูรณาการด้าน IT ที่ ส านักงานร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมจาก
สถาบัน TDGA ได้พัฒนาขึ้น ๕) จ านวนงบประมาณรายจ่ายด้าน ICT ของภาครัฐที่ประหยัดจากการใช้
บริการกลางระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของ Shared Service/ Infrastructure  และ ๖) จ านวน
บริการภาครัฐที่เชื่อมโยงเข้ากับศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือธุรกิจ (Biz Portal) ผลคะแนนประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ ๔ อยู่ท่ีคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
๒. องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) (ตัวชี้วัดหลักจ านวน ๑ ตัว) 
(ร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่ การวัดผลการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย (๑) ร้อยละ
การด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (๒) ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทัน
ต่อสถานการณ์ (๓) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล ผลคะแนนประเมินตนเองค่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ ๔ อยู่ท่ีคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
๓. องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นท่ีหรือหลายหน่วยงาน (Area Based) (ไม่มี) 
๔. องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ( Innovation 
Based) รวมทั้ง การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) (ตัวชี้วัดหลักจ านวน ๔ ตัว) 
(ร้อยละ ๑๐๐) ประกอบด้วย ๑) ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 
๒) ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓) การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ๔) 
ความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒ ซ่ึงผลคะแนนประเมินตนเองค่าเฉลี่ยในไตร
มาสที่ ๔ อยู่ท่ีคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
๕. องค์ประกอบด้านศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential Based) ประกอบกับผลการ
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 ๔๔ 

ประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ (บังคับประเมิน) (ตัวชี้วัดหลักจ านวน ๑ ตัว) (ร้อยละ 
๑๐๐) ได้แก่ การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และผลผลิตจากการด าเนิน
โครงการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ อาทิ การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) เป็นต้น และผลคะแนน
ประเมินตนเองค่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ ๔ อยู่ท่ีคะแนนเต็ม ๑๐๐ 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานรายมิติแสดงคะแนนตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔  
 
             หน่วย: คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐) 

องค์ประกอบ 
จ านวน 

ตัวช้ีวัดหลัก 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๑. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐาน งานประจ า งานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
(วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์การมหาชน) งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Functional Based)  
(บังคับประเมิน) 

๖ ๐.๐๐๐๐ ๑๖.๖๖๖๖ ๑๖.๖๖๖๖ ๑๐๐ 

๒. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ  (Agenda Based)  

๑ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๓๓.๓๓๓๓ ๑๐๐ 

๓. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการปฏิบัติงาน
หลายพื้นท่ีหรือหลาย
หน่วยงาน (Area Based)   

ไม่มี (ไม่มี) (ไม่มี) (ไม่มี) (ไม่มี) 

๔. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ 

๔ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๑๐๐ 
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 ๔๕ 

องค์ประกอบ 
จ านวน 

ตัวช้ีวัดหลัก 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ทรัพยากรบุคคล และการ
ให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
(Innovation Based) รวมทั้ง
การก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ (บังคับ
ประเมิน) 

๕. ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือ
นโยบายระดับชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล (Potential 
Based) ประกอบกับผลการ
ประเมินโดยองค์กรภายใน
และภายนอกประเทศ (บังคับ
ประเมิน)   

๑ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๓๓.๓๓๓๓ ๑๐๐ 

หมายเหตุ : การคิดค่าคะแนน ค านวณจาก “จ านวนตัวชี้วัดหลักที่ผ่านเป้าหมาย  x ๑๐๐” หารด้วย 
“จ านวนตัวช้ีวัดหลักท้ังหมด” ในแต่ละองค์ประกอบ  
 
๔.๓ โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

(โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล)  
ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานได้ติดตั้ง Government 
Smart Kiosk เพ่ือสนับสนุนการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ
โดยมีการติดตั้งแล้วเสร็จ จ านวน ๔๐ จุด พร้อมทั้งเตรียมขยายพ้ืนที่ติดตั้งไปยัง ๕ จุดทั่วประเทศ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวม
ความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ มีแผนจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบโดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบ การจัดหมวดหมู่ของกระบวนงานในระดับภาพรวม 
(Taxonomy) ต่อไป 

กิจกรรมที่ ๒ การบูรณาการข้อมูลและระบบภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของ
รัฐบาล (Farmer One) ปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในทั้ง ๓ ส่วนราชการระหว่าง กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้ากับระบบการให้บริการข้อมูล
เกษตร ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน มีความถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถบริหารจัดการเชิงนโยบายต่าง 
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 ๔๖ 

ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายการบูรณาการข้อมูลและระบบภาครัฐ (Farmer One) โดยในไตรมาสที่ 
๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาโปรแกรมและระบบสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารภายในและระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐใช้ G-Chat เป็นช่องทางการสื่อสารหลักตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึง 
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวนทั้งสิ้น ๙๐,๓๔๕ คนหรือ ๑๙๘ หน่วยงาน (เฉพาะส่วนที่ใช้งบประมาณจาก
โครงการ Flagship เท่านั้น) โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 
๔๕๑.๗๒ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๔ การอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ [Doing Business 
Platform (Starting Phase)] โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 กิจกรรมที่ ๕ การลดส าเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนน าร่อง ๗ กระทรวง (Smart 
Service) ส านักงานมีส่วนในการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการพัฒนาบริการภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากเลข
ประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือบัตร Smart Card ที่ให้บริการโดยไม่ต้องขอเอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน (Smart Services) โดยใช้เครื่องมือ API ในการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์เข้ากับระบบ
บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓๐ บริการ ประกอบด้วย ระบบบริการของกรมวิชาการเกษตร 
๑๒ บริการ ระบบบริการของการประปาส่วนภูมิภาค ๘ บริการ ระบบบริการขององค์การตลาด ๒ บริการ 
ระบบบริการของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ๖ บริการ และระบบบริการ
ของกรมการท่องเที่ยว ๑ บริการ เช่น ระบบการออกใบอนุญาตของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ระบบการขอ/ยกเลิกการใช้น้ าประปาของการประปานครหลวง ระบบบริการต่อสัญญาการเช่า
ขององค์การตลาด และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ของกรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความส าเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๐๐ จาก
เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๔๗ 
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 ๔๘ 

บทท่ี ๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์โครงการ 
 
๕.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) นั้น ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์คือ “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย 
(Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life)” ภายใต้ พันธกิจที่
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๕ จ านวน ๔ ด้านครอบคลุมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ 

(๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทางมาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) ให้ค าปรึกษา บริการด้านวิชาการและบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการวิเคราะห์ต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงในบทก่อนหน้าแล้ว ท าให้พิจารณาได้ว่า 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๓ ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ยังสามารถผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวนโยบายประเทศได้ในทุกมิติ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าว
ไปสู่ Digital Economy (Delivery) 
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 ๔๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมี                   
ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก้าวมาในยุคที่รัฐบาลต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็วและเป็น
รูปธรรม สรอ. ในฐานะหน่วยงานกลางจึงได้รับบทบาทหลักในหลายโครงการผ่านนโยบายและคณะกรรมการ
ระดับชาติต่าง ๆ อันส่งผลให้ สรอ.จ าเป็นต้องวางบทบาทการด าเนินงานในระยะยาวเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ICT ของ
ภาครัฐ (Efficiency) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าว
ไปสู่ Digital Economy (Delivery) 

บริการภาครัฐท่ีมีคุณค่าและตอบสนองความ
ต้องการใช้งาน (Value Added Service) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมี                   
ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) 

ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation at the 
National Level for Digital Government) 
 

 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สรอ. ยังได้พิจารณาถึงแนวโน้มเทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพัฒนา 

(Gartner,๒๐๑๗) เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยก าหนดเป็น Planning Focus มุ่งเน้นให้ความส าคัญ
ต่อการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมส าหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital 
Government Transformation) ต่อไป ดังนี้  
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 ๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

- โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
- ระบบการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐและกับประชาชน ผ่าน G-Chat, G-News, MailGoThai 
- เครื่องมือส าหรับภาครัฐ เพ่ือการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล ได้แก่ Digital Government Platform 
- GovChannel ศูนย์รวมบริการอัจฉริยะภาครัฐ ในช่องทางต่างๆ ที่มีความสะดวกแก่ประชาชน เช่น 

Mobile App / G-Kiosk 
- Innovation พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ 
- Security ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการภาครัฐ 
ดังจะสรุปโครงการที่จะด าเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ ๕.๒ และ 
๕.๓ ที่จะกล่าวต่อไป 
 
๕.๒ โครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ Sharing บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล 
เป้าหมาย: ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑. การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 
๒. การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
๓. การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Delivery ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ 
Digital Economy 
เป้าหมาย: บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐและบริการประชาชน 
๔. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (Digital Government Platform) 
๕. โครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure) 

GovChannel 
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 ๕๑ 

๖. ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ Transformation สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความ
พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เป้าหมาย: สร้างความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
๗. การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล  (Digital 

Government Skills) 
๘. การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Transformation) 
๙. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) 
๑๐. การเปลี่ยนผ่านสานักงานไปสู่การเป็น Digital Government (EGA Transformation) 

 
๕.๓ โครงการที่ให้ความส าคัญ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑. โครงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) 
๒. โครงการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) และการสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม (Citizen 

Co-creation) เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่ (Big Data Analytics) 
๓. โครงการลดส าเนากระดาษในหน่วยงานภาครัฐ (Paperless) 
๔. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายบริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่น าร่อง (e-Health) 
๕. โครงการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) 
๖. การลดส าเนากระดาษเพ่ือบริการประชาชนน าร่อง ๗ กระทรวง (Smart Service) 
๗. การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๘. การบูรณาการข้อมูลและระบบภาครัฐเพ่ือสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาล (Farmer One) 
 เป็นต้น 

 
๕.๔ EGA Roadmap for Year 2018 
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 ๕๒ 
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 ๕๓ 
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 ๕๔ 

บทท่ี ๖ กลยุทธ์โครงการ (Product Strategy) 
 
๖.๑ กรอบกลยุทธห์ลักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการน ายุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน (ประกอบด้วย 
Sharing, Delivery, Transformation) ตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ไปใช้ปฏิบัติให้
เกิดผลส าเร็จ เพ่ือสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เพ่ือที่จะบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงทุกมิติในการบริหารงาน  

ภายหลังจากที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ภายในองค์กร ผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายดิจิทัลในต่างประเทศ นโยบาย ข้อ
สั่งการที่มีผลต่อการด าเนินงานและกรอบการด าเนินงานหลักเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึง การ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เดิมที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยส่วนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (BDS) จึงได้ก าหนดภาพรวมกลยุทธ์
ธุรกิจ (Business Strategy) ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้ดังนี้  

๑. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
๒. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Digital Service ที่ตอบสนองความต้องการประชาชนและมีประชาชน

ใช้งานมากขึ้น 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการให้เกิดการ บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ 
๔. มุ่งเน้นการหาพันธมิตรในการด าเนินการตามหลักการ Sourcing Management โดยให้เกิดการ

บริหารจัดการต้นทุนที่ดีข้ึน 
๕. มุ่งเน้นการหารายได้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรัฐของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล

ภาครัฐ 
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ภายใน ( Internal Strategy) จะมีบทบาทในการผลักดันให้กลยุทธ์ธุรกิจ 

(Business Strategy) ประสบความส าเร็จ ดังแสดงได้ตามภาพ 
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 ๕๕ 

๖.๒ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)  
[รำยละเอียดแสดงในเอกสำรแนบ] 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  
รองรับรัฐบาลดิจิทัล 

 
โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 
ผลผลิต  
(๑) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร

ยกระดับเครือข่ำย GIN เป็น 
GSI โดยน ำร่องเชื่อมโยง
เครือข่ำย GSI ไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ ร้อยละ ๑๐๐ 

(๒) จ ำนวน (สะสม) หน่วยงำน
ภำครัฐใช้เครือข่ำย GIN 
๓,๒๐๐ หนว่ยงำน 

(๑) น าเทคโนโลยี Software Define Wan มาประยุกต์ใช้กับเครือข่าย 
เพ่ือให้สามารถท า Centralize Management ได้ 

(๒) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่าย 
(๓) พัฒนาระบบ Innovative Service Portal 
(๑) ก าหนดรูปแบบบริการตามประเภทหน่วยงานตามแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (พิจำรณำหน่วยงำนตำมเอกสำรแนบ) 
(๔) ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่หลากหลาย เพ่ือลดต้นทุนและลดการผูก

ติดกับผลิตภัณฑ์ 
(๕) เปิดการแข่งขันส าหรับผู้ให้บริการรายใหม่ 
(๖) ยกระดับความเชื่อมั่นบริการโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเป็น  

โครงการส าคัญ พร้อมเปลี่ยนชื่อบริการเป็น “เน็ตเวิร์กรัฐ”   
การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ  
(G-Cloud) 
 
ผลผลิต  
(๑) จ ำนวนระบบ (สะสม) บน   

G-Cloud ๖๐๐ ระบบ 
 

(๑) ลงทุนด้านเทคโนโลยี Open Stack เพ่ือบริหารจัดการต้นทุน
บริการ 

(๒) พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการในรูปแบบแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย 

(๓) จัดชั้นระดับความส าคัญของระบบตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(พิจำรณำหน่วยงำนตำมเอกสำรแนบ) 

(๔) ให้บริการผ่าน Self-service Portal 
(๕) ยกระดับบริการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO20000-1 

:2011 
(๖) พัฒนาฟังก์ชันเพื่อรองรับ Big Data 

การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 
ผลผลิต  
(๑) ร้อยละ (สะสม) ของส่วนรำชกำรระดับกรมใช้บริกำร G-SaaS (ประเมินเฉพำะ Saraban/G-Chat 

/MailGoThai/GIN Conference) 
G-Chat 

 
 

(๑) เพ่ิมฟังก์ชันให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย เช่น Community , 
Smart Feature, Triple Security และปรับปรุงการเข้าใช้งานให้
ง่าย และสะดวกขึ้น (User Friendly) 

(๒) พัฒนาบริการบน Platform ของ สรอ. เพ่ือลดต้นทุนการพัฒนา
และบริหารจัดการ 
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 ๕๖ 

โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
(๓) Reposition บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นโดยมุ่งเน้นการเป็น 

Community Application 
(๔) ตอบสนองนโยบาย Less Paper รองรับการใช้งาน ส าหรับ

ข้าราชการ ๔๓๐,๐๐๐ คน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
MailGoThai 
 
 

(๑) เพ่ิมระดับความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน โดยน าร่องฟังก์ชัน
ส าคัญ เช่น Email Delivery Service, 2-Factor 
Authentication, Digital Signature เป็นต้น 

(๒) บริหารจัดการการใช้งานให้เกิดการเพ่ิม Utilization 
(๓) รวมระบบ Mail (Version ๒ และ Version ๑) ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการคุณภาพบริการ 

GSaraban (๑) ปรับปรุงโครงสร้างระบบให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับโครงสร้าง
หน่วยงานมากขึ้น 

(๒) เพ่ิม Feature และขยายความสามารถระบบให้ครอบคลุมความ
ต้องการ เช่น การจัดเก็บระยะเวลาการรับหนังสือ กระบวนการ
เข้าระบบ 

(๓) ผลักดันให้เกิดการใช้บริการในวงกว้างเพ่ือลดต้นทุนภาครัฐและ
สนับสนุนนโยบายลดการใช้กระดาษ (Less Paper) 

GConference (๑) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีบริการอ่ืนๆ เพ่ือลดต้นทุน 
(๒) จัดสรรทรัพยากรการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(๓) ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจในการใช้บริการให้เกิดความคุ้มค่า

มากที่สุด ในรูปแบบ Shared Resource อย่างแท้จริง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital  

Economy 
 

โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ระบบงานภาครัฐ (Digital 
Government Platform) 
ผลผลิต  
(๑) จ ำนวนบริกำรอัจฉริยะ 

(Smart Service) ของ
หน่วยงำนภำครัฐที่ให้บริกำร
ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐ
และภำคธุรกิจ (เพ่ิมข้ึน) ๑๐ 
บริกำร 

(๑) สนับสนุนให้ฐานข้อมูลภาครัฐเชื่อมไปยังฐานข้อมูลไปยังทะเบียน
ราษฎร์ และข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐ 

(๒) สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการยกเลิกการขอเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้จากผู้ยื่นค าขอ 
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 ๕๗ 

โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
(๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ

หน่วยงำนภำครัฐใช้งำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล
ของ สรอ. (e-Government 
Platform) ร้อยละ ๑๐ 

โครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลภาครัฐ 
(Government Information 
Infrastructure) 
ผลผลิต  
(๑) จ ำนวนชุดข้อมูลเปิดใน

ลักษณะ High-value 
dataset ที่มีกำรเปิดเผย
เพ่ิมข้ึนต่อปี ๒๐ ชุดข้อมูล 

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา BI และ Data Analytic ของประเทศ 
(๒) ออกแบบพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูล Big Data 

ของประเทศ 
(๓) แผนการจัดเก็บและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล 
(๔) ผลักดันให้เกิดการน า High-Value Dataset ไปใช้อย่างเป็น

รูปธรรม 

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน (GovChannel) 
ผลผลิต  
(๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของอัตรำกำร

ใช้ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐ
ส ำหรับประชำชนในทุก
ช่องทำง (Govchannel 
Take up rate) ร้อยละ ๑๐ 

(๒) ร้อยละของจังหวัดที่มีกำร
ติดตั้งจุดเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ 
เช่น  Smart Kiosk, Smart 
Box เป็นต้น 

(๑) ปรับปรุงเว็บไซต์และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับ 
Structure Design ใหม่ 

(๒) วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างหมวดหมู่บริการที่ชัดเจน และง่ายต่อ
การใช้งาน ในรูปแบบ One Stop Service  

(๓) ผลักดันสู่การเป็น Citizen Portal อย่างสมบูรณ์ ภายหลังการ
พัฒนาเพื่อใช้งานร่วมกับ eID 

GovSpending 
 

(๑) พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ API ส าหรับเรียกใช้ชุดข้อมูล
ในภาษีไปไหน 

(๒) วิเคราะห์และปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ 

(๓) ต่อยอดไปยังแหล่งที่มาของรายได้ของรัฐและรายได้อ่ืนๆ ใน
รูปแบบ “ภาษีมาจากไหน” โดยร่วมมือกับ ๓ หน่วยงานจัดเก็บ
รายได้ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร 

GNews 
 

(๑) ยกระดับเป็นสื่อออนไลน์ภาครัฐที่น่าเชื่อถือส าหรับประชาชน 
(๒) เป็นแหล่งข่าวของภาครัฐที่น่าจะเชื่อส าหรับสื่ออ่ืนๆ  
(๓) เพ่ิมช่องทางการรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ 
(๔) เพ่ิมการเข้าถึง GNews ผ่านช่องทางบริการอ่ืนๆ ของ สรอ. 
(๕) ขยายการรับรูปผ่าน Social Network 
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 ๕๘ 

โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
(๖) ยกระดับความน่าสนใจและความหลากหลายของข่าว 
(๗) เพ่ิมประสิทธิภาพบริการทั้งการเรียกดูและบริหารจัดการข่าว 

Government Smart 
Kiosk หรือ GTM 
(Government Telling 
Machine) 

(๑) พัฒนาระบบปฏิบัติการแบบเปิด (Open source) 
(๒) พัฒนาบริการในรูปแบบ Transaction 
(๓) น าเทคโนโลยี PIN CODE และ Fingerprint มาใช้ เพื่อพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการ  
(๔) ส่งเสริมการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ร่วมกับ Start Up  
(๕) ก าหนดมาตรฐาน Digital Service รองรับการให้บริการผ่านหลาย

ช่องทาง (Multi-Channel Service)  
(๖) จัดท ามาตรฐานกลาง และเปิดให้เอกชน/ Start up ร่วมลงทุน 
(๗) เปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์บริการเพื่อง่ายต่อการจดจ าและเข้าถึง 

ชื่อบริการ “พ่ีตู้” GTM 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 

โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
การยกระดับความสามารถและ
สร้างความพร้อมของบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Skills) 
ผลผลิต  
(๑) แผนงำนหรือโครงกำรจำก 

TDGA ที่ขับเคลื่อนให้เกิด 
Digital Transformation 
ภำครัฐ ร้อยละ ๘๐ 

(๑) น าเสนอหลักสูตรแบบ Class Room และ Digital Learning เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Digital Government ซึ่งสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(๒) เพ่ิมความร่วมมือกับหน่วยงานส าคัญระดับนโยบายในลักษณะ 
Partnership Model 

(๓) น าเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรัฐและก้าวไปสู่ 
Digital Government ตามแผนรัฐบาลดิจิทัล ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร 

(๔) เป็นบริการส าคัญที่มุ่งเน้นการหารายได้ให้กับส านักงาน 
การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government 
Transformation) 
ผลผลิต  
(๑) จ ำนวนมำตรฐำน และ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ที่มี
กำรจัดท ำข้ึน เพ่ือพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล ๓ เรื่อง  

(๑) จัดท ากรอบและ Roadmap การด าเนินงานตาม Agenda Based 
ผ่านการขับเคลื่อนของคณะกรรมการในแต่ละเรื่องที่จัดตั้งขึ้น 

(๒) ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินโครงการตามแผน DG  
(๓) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล 
(๔) ใช้กลไกสถาบัน TDGA ในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดท า EA 

ภาครัฐ 
(๕) จัดท า EA ภาครัฐ ตาม ๒๖ Domain ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

และงานที่เป็น Agenda Based 
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 ๕๙ 

โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการ
รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Innovation 
Center) 
ผลผลิต 
(๑) ต้นแบบนวัตกรรม 

(Prototype) กำรให้บริกำรที่ 
สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำปรับ
ใช้ และสำมำรถใช้งำนได้จริง 
๒ ต้นแบบ 

(๑) ศึกษาเทคโนโลยีใหม่มาใช้พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ 
(๒) POC เทคโนโลยี Block Chain กับส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 
(๓) ขยายผลจากการ POC เทคโนโลยี Block Chain ไปยังบริการเพื่อ

สวัสดิการประชาชน 
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 ๖๐ 

บทท่ี ๗ แผนพัฒนาการตลาด 
 

ฝ่ายธุรกิจ โดยส่วนสื่อสารและกลยุทธ์การตลาด (BDM) ได้จัดท าแผนพัฒนาการตลาด เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการตามภารกิจของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๗.๑ เป้าหมายในการจัดท ากลยุทธ์การตลาด 
- เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาทของ สรอ. ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและนโยบาย Thailand ๔.๐ 
- เพ่ือจัดกิจกรรมทางการตลาด สร้างการรับรู้บริการของ สรอ. สู่รัฐบาลส่วนกลาง ท้องถิ่นและภาค

ประชาชน 
- เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ผ่านบริการของ สรอ. 

๗.๒ กลยุทธก์ารตลาดตามกลุม่เป้าหมาย 
กลุ่มบริการจากรัฐถึงรัฐ (G2G) 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ 
- ใช้สื่อที่เข้าถึงบุคลากรภาครัฐ 
- สร้างการรับรู้บริการภาครัฐที่หลากหลายผ่านบริการของ สรอ. 
- สร้างการยอมรับในฐานะผู้น าด้าน Digital Government ผ่านกิจกรรมภายในประเทศและระดับ

นานาชาติ 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยหลักสูตร Digital 

Government 
กลุ่มบริการจากรัฐสู่ภาคธุรกิจ และบริการจากรัฐสู่ประชาชน (G2B และ G2C) 
- สร้างเครือข่ายข้อมูลภาครัฐสู่ภาคประชาชน 
- ใช้สื่อ Mass Media เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ 
- Digital Marketing สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมผ่านสื่อดิจิทัล 
- สร้างการรับรู้สู่ประชาชนในระดับท้องถิ่นผ่านบริการ สรอ. 
- สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 
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 ๖๑ 

๗.๓ สรุปบริการและกิจกรรมการตลาดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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 ๖๒ 

บทท่ี ๘ ตัวชี้วัดการด าเนินงานขององค์กร 
 
๘.๑ ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จ านวน ๒ กลุม่ ๘ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

๑. จ านวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น จ านวน ๑๐ บริการต่อปี 

๒. จ านวนบริการภาครัฐที่ให้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจ หรือสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ 
(G2GBC) ที่เชื่อมโยงการใช้บริการผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานกลางภาครัฐ (Government Shared 
Infrastructure) ทั้งในส่วนของเครือข่าย GIN บริการ G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางที่
จะพัฒนาเพ่ิมเติมในอนาคต รวมเป็นจ านวนสะสมไม่น้อยกว่า ๒๐ บริการ 

เป้าหมายโครงการ 
๓. จ านวน (สะสม) หน่วยงานภาครัฐใช้เครือข่าย GIN จ านวน ๓,๒๐๐ หน่วยงาน/จุดติดตั้ง 
๔. จ านวนระบบ (สะสม) บน G-Cloud จ านวน ๖๐๐ ระบบ 
๕. ร้อยละ (สะสม) ของส่วนราชการระดับกรมใช้บริการ G-SaaS (Saraban/ G-Chat/ MailGoThai/ 

GIN Conference) ร้อยละ ๒๐ 
๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของหน่วยงานภาครัฐใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลของ สรอ. (e-Government 

Platform) ร้อยละ ๑๐ 
๗. ร้อยละของจังหวัดที่มีการติดตั้งจุดเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น  Smart Kiosk, Smart Box เป็นต้น ร้อย

ละ ๑๐๐ 
๘. จ านวนชุดข้อมูลเปิด (Dataset) ที่หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยโดยเน้นข้อมูลที่เป็น High-value dataset 

จ านวน ๒๐ ชุดข้อมูล 
แผนงานพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑. จ านวนมาตรฐาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่มีการจัดท าขึ้น เพ่ือพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  จ านวน ๒ 
เรื่อง 

๒. มาตรฐานเว็บไซต์ เวอร์ชัน ๒ ระดับ ๕ 
 

๘.๒ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

๑. อันดับของประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index (สรอ. สสช.) อันดับ 
๓๖ 

๒. จ านวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน 
(หน่วยงานรับผิดชอบ: สรอ. สสช. อต. กสท.) จ านวน ๑๐ บริการ 
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 ๖๓ 

จ านวนชุดข้อมูล Government Open Data ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผย ให้ประชาชนและ 
ภาคธุรกิจสามารถน าไปใช้ได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ: สรอ. สสช. อต.) (สรอ.รับผิดชอบในส่วน High-
Value Dataset) จ านวน ๒๐ ชุดข้อมูล 
 

๘.๓ (ร่าง) ตัวชี้วัดแผนกลยทุธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
สรอ. จัดท าตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องตามกรอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนผลักดันองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  

๑. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (๕,๑๔๖,๕๔๖,๙๖๘ บาท๑) 

๒. แผนงานหรือโครงการจาก TDGA ที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ ร้อยละ ๘๐ 
๓. จ านวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-value dataset ที่มีการเปิดเผยเพ่ิมขึ้นต่อปี จ านวน ๒๐ ชุด

ข้อมูล 
๔. ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ้นของอัตราการใช้ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชนในทุกช่องทาง 

(Govchannel Take up rate) ร้อยละ ๑๐ 
๕. ร้อยละความส าเร็จในการยกระดับเครือข่าย GIN เป็น GSI โดยน าร่องเชื่อมโยงเครือข่าย GSI ไปยัง

หน่วยงานต่างๆ  (SLA ส าหรับหน่วยงานระดับ Critical Infrastructure ร้อยละ ๙๙.๙๕) 
  

                                       
๑ อ้ำงอิงจำกรำยงำนผลกำรศึกษำกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำนดำ้นรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ 
ตัวเลขอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
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 ๖๔ 

บทท่ี ๙ แนวทางยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
การสร้างความพร้อมของบุคลากรภายในส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะส่งผลให้บุคลากรของ สรอ. ร่วมกับขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ สรอ. ในช่วงแรก หรือถือเป็นช่วงการสร้างรากฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. 
๒๕๕๗) มุ่งเน้นการปรับปรุง ระบบรากฐานที่ส าคัญภายใน ได้แก่ การจัดท าโครงสร้างองค์กรที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การบริหารอัตราก าลังอย่าง
เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงาน และการดึงดูดบุคลากร หลังจากนั้น ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๘ 
– พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นช่วงที่การบริหารทรัพยากรบุคคล เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดเรื ่อง
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่ง สรอ. ได้ก าหนด HR Strategic Roadmap ที่มุ่งเน้นการ
สร ้า งผลงานที ่เ ป ็น เล ิศ  ( People Excellence) การค ัด เล ือกและพ ัฒนาผู ้ม ีศ ักยภาพส ูง  ( Talent 
Management) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Values) ความผูกพันต่อองค์กร รวมถึงการเป็น
องค์กรที่ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาลด้วย และในระยะต่อไปตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ สรอ. ถือเป็นหน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เน้นเรื่องการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการแบบดั้งเดิม (Analog Public Service) มาเป็น รูปแบบการให้บริการที่สนับสนุนด้วย
ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digitalized Public Service) ฝ่ายบริหารกลาง โดยส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) 
จึงจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๕) ไม่
เพียงแต่การเตรียมองค์กรและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการให้ค าปรึกษาเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิด ในการท างานร่วมกับภาครัฐอ่ืนๆ ปรับกระบวนการให้บริการ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนานวัตกรรมและสถาปัตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล การ
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการด าเนินการ ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 
๙.๑ แนวคิดและภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล 
วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Vision) 
 

การสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่  
เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลให้ประสบความส าเร็จ 

To build workforce enablement and potential for EGA’ long term digital success 
 
ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Mission) 

๑. ก าหนดสมรรถนะ คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่ ในอนาคต ( Tomorrow’s 
Capabilities)  

๒. การบูรณาการข้อมูลด้านบุคคลและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีนัยส าคัญ (People Analytics) 
๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรม 
๔. สร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงรักษาเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและคุณภาพสูงไว้

ในองค์กร 
๕. กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในองค์กรให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล 
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 ๖๕ 

๙.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การพัฒนาเจ้าหน้าที่ สรอ. ให้เป็น Smart People 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: การพัฒนาผู้บริหาร สรอ. ให้เป็น Smart Management  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การพัฒนาองค์กร สรอ. ให้เป็น Smart Workplace 

[สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้จำกแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Strategic 
Plan) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕] 

 
๙.๓ โครงสร้างองค์กร 
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 ๖๖ 
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 ๖๗ 

เอกสารแนบ 
  



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑         ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)   
 

 ๖๘ 

 


