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สารบัญ 
 

บทท่ี ๑ บทน ำ ๕ 

บทท่ี ๒ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ๑๑ 

บทท่ี ๓ กำรวิเครำะห์กลยุทธ์ท่ีส ำคัญ ของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ๔๕ 

บทท่ี ๔ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ พันธกิจ และ โครงกำร ๕๕ 

บทท่ี ๕ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ๖๙ 

บทท่ี ๖ แผนพัฒนำกำรตลำด ๗๕ 

บทท่ี ๗ แผนพัฒนำบุคลำกร ๘๑ 

บทท่ี ๘ แผนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ (MIS) ๘๕ 
 

บทท่ี ๙ กำรเงินและงบประมำณ         ๙๕ 
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บทท่ี ๑ บทน า 
๑.๑ ความเป็นมา 

บริบทของกำรพัฒนำประเทศและสังคมที่มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลลัพธ์ที่น ำไปสู่กำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั ่งยืน และ ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน จ ำเป็นจะต้องมีกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน และค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นในทุกภำคส่วน  หน่วยงำน
ภำครัฐเป็นหน่วยงำนที่ต้องพึ่งพำแหล่งเงินงบประมำณจำกภำครัฐ เป็นหลัก รวมไปถึงกำรด ำเนินงำนที่
ต้องสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงคุ้มค่ำ ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐเองจ ำเป็นต้องมีกำรวำง
แผนกำรพัฒนำหน่วยงำน และ แผนกำรด ำเนินงำนที่มุ่งไปสู่เป้ำหมำยตำมนโยบำยของรัฐบำลเป็นส ำคัญ 
รวมไปถึงหน่วยงำนภำครัฐเองที่ถูกตรวจสอบจำกหน่วยงำนกลำง อำทิเช่น ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐจึงต้องมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมภิบำลในกำร
ด ำเนินงำน ซึ ่งประเทศไทยได้ตรำกฎหมำย “พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖)” ไว้ โดยให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรวำงแผนไว้เป็นเบื้องต้นก่อนปัจจัย
อื่นๆ ของธรรมำภิบำล ดังนี้ “มำตรำ ๙ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้
ส่วนรำชกำรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (๒) กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำม (๑) ต้องมี
รำยละเอียดของขั ้นตอน ระยะเวลำและงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน
เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ ์ของภำรกิจและตัวชี้ว ัดควำมส ำเร็จของภำรกิจ... ” นอกจำกนี ้กำร
ขับเคลื ่อนประเทศยังต้องสอดคล้องกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ เช่น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้ำน นโยบำยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบำล  

ส ำหรับกำรปฏิรูปประเทศครังใหญ่ในทุกมิติในขณะนี้ คือ กำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 
๔.๐ โดยปัจจุบันโลกเริ่มเข้ำสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนกำรท ำงำนอีกต่อไป หำกแต่จะหลอมรวมเข้ำกับชีวิตคนอย่ำงแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้ำงรูปแบบ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กระบวนกำรกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริกำร และกระบวนกำรทำงสังคมอ่ืนๆ ประเทศไทย
จึงต้องเร่งน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยในบริบทของ
ประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสำมำรถตอบปัญหำควำมท้ำทำยที่ประเทศก ำลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกำสในกำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม 

หลังจำกที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อ
วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล กอปรกับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ. ....  และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑ โดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)  ท ำหน้ำที่ให้บริกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนอ่ืน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงคก์ำรด ำเนินงำน ๙ ประกำร ดังนี้  

(๑) พัฒนำ บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ 
กำรให้บริกำรหรือแอปพลิเคชันพื้นฐำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลดิจิทัล  

(๒) จัดท ำมำตรฐำน แนวทำง มำตรกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรทำงเทคโนโลยีดิจิทัล และ 
กระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบกำรท ำงำนระหว่ำงกัน
ของหน่วยงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสอดคล้องกัน  
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(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบูรณำกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ กำร
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนทะเบียน
ข้อมูลดิจิทัล ภำครัฐเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชนและในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ  

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐให้บริกำรดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
(๕) พัฒนำบริกำรดิจิทัลภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร 

ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย  
(๖) ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนหน่วยงำนของรัฐในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริกำรวิชำกำร และจัดอบรมเพ่ือยกระดับ
ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้ำนรัฐบำลดิจิทัล  

(๗) ศึกษำ วิจัย สร้ำงนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำร งำนวิจัยและ
นวัตกรรม ในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  

(๘) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำกรอบกำรจัดสรร 
งบประมำณบูรณำกำรประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนรัฐบำลดิจิทัล ตลอดจน
สนับสนุนกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและแผนระดับชำติที่
เกี่ยวกับรัฐบำลดิจิทัล  

(๙) ด ำเนินกำรอ่ืนเพ่ือพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมำย 

 
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) ที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำม

ภำรกิจทั้ง ๙ ด้ำน ถือเป็นกำรปรับบทบำทครั้งส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลภำยใต้
ว ิส ัยทัศน ์ “เปลี ่ยนผ่านภาครัฐสู ่ย ุคด ิจ ิท ัล ” (Transform Government to The Digital Age)             
ที่สอดคล้องกับ ทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์  (Digital Thailand) ซึ่ งถือเป็นส่วนหนึ่ งของนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ                
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่ก ำลังด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติ และเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทิศทำงและกรอบยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒             
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น จะเห็นได้ว่ำยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย ถือเป็นยุทธศำสตร์ที่มีบทบำทหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ของ สพร. ในทุกด้ำน   
 กำรก้ำวเข้ำสู่บทบำทหน้ำใหม่ของ สพร. ซึ่งเป็นปีที่ ๖ ในกำรผลักดันขับเคลื่อนด้ำนรัฐบำลดิจิทัล  
สพร. มุ่งเน้นให้เกิดกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงงำนของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้ตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงดีที่สุด สพร. จึงมีแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ผ่ำน ๕ ยุทธศำสตร์หลักที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรน ำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมใหม่ในกำรด ำเนินงำนดิจิทัลภำครัฐ 
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 ๗ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงควำมพร้อมให้หน่วยงำนภำครัฐเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำร
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล  

 
กำรขับเคลื่อนแผนดังกล่ำวข้ำงต้น จึงถือได้ว่ำเป็นภำรกิจหลักที่มีควำมส ำคัญของ สพร. และแผนกำร

ด ำเนินงำนได้น ำเสนอให้คณะอนุยุทธศำสตร์เพื่อพิจำรณำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม วันที่ มติที่ประชุม / รายละเอียดการประชุม 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร 
ด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรเห็นชอบตำมกรอบแนวทำง
ที่ส ำนักงำนเสนอ และขอให้ส ำนักงำนรับ
ข้อเสนอแนะของอนุกรรมกำรไปปรับปรุง
แนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อไป  

กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร 
ด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๑ คณะกรรมกำร เห็ นชอบ ( ร่ ำ ง )  แผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผน
กลยุทธ์รำยบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

วันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ หำรือเรื่องแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๒  
และ ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแต่ละ
โครงกำร 

กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร 
ด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และ (ร่ำง) 
แผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน)  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมดังนี้  
- ส ำนักงำนควรเป็นผู้ก ำหนดแพลตฟอร์มดิจิทัลหลักของประเทศที่จ ำเป็นต้องมี และท ำหน้ำที่เชื่อมโยงฐำนข้อมูล

ของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำกับแพลตฟอร์มหลักของประเทศ 
- กำรด ำเนินงำนในลักษณะกำรร่วมทุน กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเอกชน ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

(ลักษณะ Collaboration หรือ Cooperation) จะเป็นกลยุทธ์หลักของส ำนักงำน เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
ต่ำงๆ ร่วมวำงแผน ด ำเนินกำรและก ำหนด Business Model เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ทันต่อควำมต้องกำร
เชิงนโยบำยและควำมต้องกำรของประชำชน  
- ช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนส ำนักงำน สิ่งส ำคัญที่สุดคือกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่

บุคลำกรภำยในและหน่วยงำนภำครัฐที่จะมุ่งไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน ในที่สุด  
- ส ำนักงำนควรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน (Timeline) และล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน (Priority) 

รวมถึงเร่งกำรด ำเนินงำนให้ตอบสนองต่อแผนกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลของประเทศ  รวมทั้ง ตอบสนองควำม



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๘ 

ต้องกำรของหน่วยงำนเชิงนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงบประมำณ และหน่วยงำนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 
- กำรเปลี่ยนผ่ำนภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transformation) ส ำนักงำนต้องมุ่งเน้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็น 

Business Unusual ได ้แก่ Citizen Experience, Process และ Ecosystem โดยหน่วยงำนภำคร ัฐจะต้อง
ปรับเปลี่ยนตำมควำมต้องกำรของประชำชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
- ส ำนักงำนต้องเป็นหน่วยงำนต้นแบบในกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ เช่น BlockChain, Automation หรือ Data 

Analytic เข้ำมำเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนและให้บริกำรประชำชน และสร้ำงทีมงำนที่สำมำรถสร้ำง
ต้นแบบจำกเทคโนโลยีดังกล่ำวมำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลได้ 
- กำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กรภำครัฐ (Enterprise Architecture) ควรก ำหนดเฉพำะกรอบแนวทำงหลัก              

ให้พร้อมรองรับกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นของหน่วยงำนภำครัฐแทนรูปแบบเดิม  
 

 จำกกำรประชุมที่ผ่ำนมำท ำให้ สพร. เห็นภำพกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและมีควำมพร้อมมำกยิ่งขึ้นใน
กำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล 
 
๑.๒ วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนหลักที่จะ
ผลักดันให้เกิดรัฐบำลดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจน (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผน 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบับนี้ ถือเป็นกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซ่ึงเป็นกำรเริ่มต้นกำรด ำเนินงำนด้ำนรัฐบำลดิจิทัลตำมภำรกิจ
ใหม่ของ สพร. เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)                       
ที่มีควำมส ำคัญโดยจะน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้น
กำรยกระดับบริกำรภำครัฐให้เป็น Digital Services ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือเป็น
รำกฐำนไปสู่กำรต่อยอดกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภำพสูงสุด 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นกระบวนกำรที่มองภำพเชิงยุทธศำสตร์
และเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องจำกระยะที่ผ่ำนมำ โดยใช้แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่ำง) 
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นกรอบกำรขับเคลื่อน
และด ำ เน ินกำรตำมย ุทธศำสตร ์ด ้ำนต ่ำ งๆ พร ้อมก ับ ให ้ควำมส ำค ัญก ับน โยบำยของร ัฐบำล                        
มติคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี พร้อมกับควำมพยำยำมจะยกระดับตัวชี้วัดใน
ระดับสำกล เพ่ือให้เกิด Impact กับประเทศและภำครัฐต่อไป โดยมีขั้นตอนตำมแผนภำพ ดังนี้  

 
 
 
 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๑๑ 

บทท่ี ๒ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
๒.๑ ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศ 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) ได้มีกำรวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ปัจจัยแวดล้อมภำยในประเทศที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน คือ แผนและนโยบำยของรัฐบำลที่ได้มีกำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐในทุกระดับ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงมีทิศทำงและให้ควำมส ำคัญกับแนวทำง 
วิธีกำรปฏิบัติและผลลัพธ์ที่จะเกิดต่อกำรพัฒนำประเทศ ดังจะเห็นได้จำกกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำร ได้แก่   

- (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
- แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้ำน  
- นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี (ค ำแถลงนโยบำยรัฐบำล)  
- ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
- แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

จำกแผนกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น ต่ำงก็เชื่อมโยงแนวทำงกำรพัฒนำในมิติต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน 
เพ่ือผลักดันให้ประเทศก้ำวไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน
ของ สพร. จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนควบคู่ไปด้วยกัน เพ่ือให้เห็น
ทิศทำงและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม สอดคล้องกับแผนชำติ เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ต่อไป ดังนี้ 

 

๒.๑.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ

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

 
 
 
 
 

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

วิสัยทัศน ์
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 ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย  

๑. ความม่ันคง* ได้แก่ การเมืองมีเสถียรภาพ ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกและประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกให้ความเชื่อม่ันในประเทศไทย 

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

๓. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคน* ได้แก่ คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดีเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กมีความรู้
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และผู้สูงอายุมีความสุขมีรายได้พอเพียงในการด ารงชีวิต  

๔. ควำมเสมอภำคทำงสังคม ได้แก่ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมโดยมีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่ เสมอ
ภำค (Gini Co-Efficient) ด้ำนรำยได้ ๐.๓๖  

๕. กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้ต่อพ้ืนที่ของประเทศเป็น 
ร้อยละ ๔๐ และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงร้อยละ ๒๐-๒๕  

๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ* ได้แก่ การให้บริการประชาชนในรูปแบบ Digital 
Service เต็มรูปแบบ อันดับคอร์รัปชั่นในอาเซียนลดลง และกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับมี
ความชัดเจน ทันสมัยและเป็นธรรม 
จำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ถือเป็นกรอบใหญ่และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน ซึ่งในยุทธศำสตร์ที่ 

๒ เรื่องควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ถือเป็นกรอบ
ใหญ่ อันจะท ำให้ สพร. สำมำรถน ำส่งผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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 ๑๓ 

๒.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกำรเตรียมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำร

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

จำกเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้น ำไปสู่กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศจ ำนวน ๑๐ 
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖* การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗* การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๙ กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ   
* โดย แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศำสตร์ที่ ๖ และยุทธศำสตร์ที่ ๗ จะถือเป็นยุทธศำสตร์หลักที่

จะขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ สพร. ต่อไป 
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 ๑๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 
- (ข้อ ๓.๓) เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล เพ่ือให้

ประชำชนและภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนและอ ำนวยควำมสะดวก ตรงตำม
ควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ โดย  
(ข้อ ๓.๓.๕) ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรของรัฐจำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ 
ดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับวิถีกำรด ำเนินชีวิต และควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรแต่ละบุคคล โดยกำรใช้งำนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดำษ มีกำร
จัดบริกำรภำครัฐ ที่อ ำนวยควำมสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรผ่ำน
ระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ และกำรใช้บริกำรผ่ำนเครื่องให้บริกำรอัตโนมัติ (Kiosk) 
รวมทั้ง ก ำหนดค่ำธรรมเนียม กำรให้บริกำรของรัฐที่เหมำะสมระหว่ำงประชำชนทั่วไปกับนิติบุคคล
ที่มำใช้บริกำร ตลอดจนประชำชนสำมำรถตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำนของรัฐได้ 
(ข้อ ๓.๓.๖) สร้ำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงของศูนย์ข้อมูลภำครัฐผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ภำครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงกำรท ำงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ และบูรณำกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำนผ่ำนระบบดิจิทัลที่รองรับกำรท ำงำนและกำรใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลภำครัฐร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(ข้อ ๓.๓.๗) ส่งเสริมกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภำครัฐจัดเก็บ อำทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้อมูล กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชำชนและภำคธุรกิจสำมำรถเข้ำถึง น ำไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนกำรพัฒนำในเชิงนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 
- (ข้อ ๓.๕) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 

(ข้อ ๓.๕.๑) พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภำพ 
(ข้อ ๓.๕.๒) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจ ๑) ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท ำแพลตฟอร์ม 
(Platform) ธุรกิจดิจิทัลพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภำคเกษตร ภำคกำรผลิต และ
ภำคธุรกิจ กำรสร้ำงร้ำนค้ำและมำตรฐำนสินค้ำออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบกำรดิจิทัล 
รุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมและวิสำหกิจชุมชน 
 (ข้อ ๓.๕.๓) ๒) พัฒนำบุคลำกรภำครัฐและภำคเอกชนรวม ทั้งสถำบันกำรศึกษำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถรองรับต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมในอนำคต 
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 ๑๕ 

๒.๑.๓ แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน   
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ได้จัดท ำแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำร

บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยก ำหนดเรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปไว้ในแผนจ ำนวน ๖ เรื่อง 
๒๔ กลยุทธ์ ๕๕ แผนงำน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๕๘ ข. 
ที่ก ำหนดให้มีกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์
อย่ำงน้อย ๕ ประกำร ได้แก่ (๑) ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ประชำชน (๒) ให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน (๓) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและ
ระบบกำรบริหำรงำนของรัฐและแผนก ำลงคนภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ๆ โดยต้อง
ด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐแต่ละหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน  (๔) ให้มีกำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำท ำงำนใน
หน่วยงำนของรัฐและสำมำรถเจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถและผลสัมฤทธ์ของงำนแต่ละบุคคล มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมกล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตัว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีมำตรกำรคุ้มครองป้องกันบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อ ำนำจโดยไม่
เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชำ และ (๕) ให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว 
เปิดเผยตรวจสอบได้ และมีกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน ซึ่งจำกแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้ำนมี
ควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของ สพร. ดังนี้ 
 

แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน  
 
 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ก ำลังคนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อม
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ ระบบบริหำรงำนบุคคลที่สำมำรถดึงดูด สร้ำง และรักษำคน
ดีคนเก่งไว้ในภำครัฐ 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก
ป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน 

ด้านที่ ๓ ด้านกฎหมาย 
 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดีและเท่ำท่ีจ ำเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๗ กลไกให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยโดยสะดวกและเข้ำใจ
กฎหมำยได้ง่ำย รวมทั้งกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย ค ำพิพำกษำ ค ำ
วินิจฉัย หรือกำรตีควำมกฎหมำยให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๑๖ 

แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๙ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้
ประชำชนติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำยได้โดยสะดวก เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย
และขจัดช่องทำงกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

ด้านที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ : ประเด็นปฏิรูปท่ี ๗ อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน : ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑๓ กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพทำงเทคโนโลยี-Big data (สนับสนุน) 
ด้านเศรษฐกิจ : ประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ กำรประสำนโครงกำรสวัสดิกำรในปัจจุบัน 

ด้านที่ ๙ ด้านสังคม 
 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ กำรจัดกำรข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนสังคม 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้ และกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงสังคม 

 
๒.๑.๔ นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ค าแถลงนโยบาย

รัฐบาล) 
นโยบำยรัฐบำลมุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่หน่วยงำน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึง

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

ข้อ ๖ เรื่องกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ ข้อย่อยท่ี ๖.๑๘ ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล
และวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไป
ได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง 
ทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสำรดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนำคมดิจิทัล และกำรใช้
ดิจิทัลรองรับกำรให้บริกำรของภำคธุรกิจ กำรเงิน และธุรกิจบริกำรอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคสื่อสำรและ
บันเทิง ตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปรับปรุง
บทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงำนส ำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้ 
และจะจัดให้มีคณะกรรมกำรระดับชำติ เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง 

 

๒.๑.๕ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดท ำขึ้นให้

สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญของ (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๗๓) กรอบแนวคิดกำรพัฒนำประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๔) นโยบำยของรัฐบำลและแผนแม่บทอ่ืนๆ รวมทั้งได้น้อมน ำ “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”              
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  มำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณโดยค ำนึงถึงหลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำย
ของรัฐบำลให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม และให้ประเทศมีควำมั่นคง ประชำชนมีควำมมั่นคั่งอย่ำงยั่งยืน ตำม



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๑๗ 

วิสัยทัศน์ของประเทศ ซึ่งยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒               
ได้ก ำหนดไว้ ๖ ยุทธศำสตร์ และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ดังนี้ 

๑. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
๓. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน 
๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำง

ยั่งยืน 
๖. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและรำยกำรค่ำด ำเนินกำร

ภำครัฐ  
ส ำหรับ สพร. ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑,๖๖๑,๕๗๘,๘๐๐ 

บำท โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ คือ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันท ำง
เศรษฐกิจและสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

  
๒.๑.๖ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นกำรพัฒนำให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งหมำยถึง 

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

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

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

ส ำหรับในระยะต่อไปรัฐบำลสำมำรถหลอมรวมกำรท ำงำนของภำครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภำครัฐ
จะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงบริกำรสำธำรณะโดยเอกชนและประชำชน เรียกว่ำ 
บริกำรระหว่ำงกัน (Peer to Peer) ตำมหลักกำรออกแบบที่เป็นสำกล (Universal Design) ประชำชนมีส่วน
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 ๑๘ 

ร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจ กำรปกครอง บริหำรบ้ำนเมือง และเสนอควำม
คิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของภำครัฐได้อย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งในยุทธศำสตร์ที่ ๔ จะมีเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 
๓ เป้ำหมำย ได้แก่ 

เป้าหมายการด าเนินงานที่ ๑ บริกำรภำครัฐตอบสนองประชำชน ผู้ประกอบกำรทุกภำคส่วนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็วและแม่นย ำ  
เป้าหมายการด าเนินงานที่ ๒ ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลภำครัฐได้สะดวก และเหมำะสม เพ่ือส่งเสริม
ควำมโปร่งใส และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
เป้าหมายการด าเนินงานที่ ๓ มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐ กำรจัดเก็บและบริหำรฐำนข้อมูลที่
บูรณำกำรไม่ซ้ ำซ้อน สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน และกำรให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
๒.๑.๗ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำล

ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้น โดยขยำยขอบเขตงำนจำกแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ฉบับเดิม ซึ่งก ำหนดขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัลไว้ ๑๘ ด้ำน เป็น ๒๖ ด้ำน เพ่ือให้ครอบคลุมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐเพ่ือยกระดับบริกำร กำรยืนยันตัวและบริหำรจัดกำรสิทธิ 
กำรให้ข้อมูล กำรรับฟังควำมคิดเห็น โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ กำรยกระดับศักยภำพ
บุคลำกรภำครัฐ กำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพแรงงำน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพภำคกำรเกษตร 
กำรท่องเที่ยว กำรลงทุน กำรค้ำ (น ำเข้ำ/ส่งออก) วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ภำษีและรำยได้ ควำม
ปลอดภัยสำธำรณะ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรป้องกันภัยธรรมชำติ กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข สำธำรณูปโภค คมนำคม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสินทรัพย์ ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำย
เงินเดือน กำรเงินและกำรใช้จ่ำย นอกจำกนี้ ได้มีกำรปรับเพ่ิมยุทธศำสตร์ จำก ๔ ยุทธศำสตร์ เป็น ๕ 
ยุทธศำสตร์ โดยเพ่ิมยุทธศำสตร์เรื่องกำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ และจ ำนวนโครงกำรภำยใต้ ๕ 
ยุทธศำสตร์มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๖ โครงกำร รวมถึงได้ขยำยระยะเวลำของแผนจำก ๓ ปี เป็น ๕ ปี เพ่ือให้
ครอบคลุมระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม 
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 ๑๙ 

กำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใช้ระยะเวลำรวม
ทั้งสิ้น ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหำคม ถึงพฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดยมีกำรระดมควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำชน ซึ่งได้น ำ
ข้อคิดเห็นดังกล่ำวมำพิจำรณำประกอบกำรปรับปรุง (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดงำนสัมมนำวิสัยทัศน์รัฐบำลดิจิทัลประเทศไทย (Thailand 
Digital Government Vision ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑) ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล เมื่อวันที่ ๘ มีนำคม 
๒๕๖๐ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้กล่ำวถึงวิสัยทัศน์รัฐบำลดิจิทัลประเทศไทยว่ำ 
“ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบ
อัจฉริยะให้บริการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” 
และให้หน่วยงำนภำครัฐน ำวิสัยทัศน์ดังกล่ำวมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย อนึ่ง กำรขับเคลื่อนภำครัฐไทยสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
ตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นั้น แนวทำงกำรขับเคลื่อนที่
ส ำคัญอย่ำงยิ่งประกำรหนึ่งคือ กำรส่งเสริมหน่วยงำนภำครัฐในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเปลี่ยน
ผ่ำนบริกำรภำครัฐไปสู่รัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Transformation) สรอ.จึงอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ
โปรแกรมกำรเปลี่ยนผ่ำนบริกำรภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program) และน ำร่องร่วมกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 นอกจำกนี้ จำกกำรประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลดิจิทัลในอนำคต
จำกสถำบันวิจัยชั้นน ำในระดับสำกลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ของประเทศไทย พบว่ำ 
ประเทศไทยมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิง
ดิ จิ ทั ล ขอ งภ ำครั ฐ  อ ำทิ  Internet of Things, Big and Open Data, Smart Machine and Artificial 
Intelligence เป็นต้น ดังนั้น ในกำรขับเคลื่อนภำครัฐไทยสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล จึงมีควำมจ ำเป็นต้องส่งเสริม
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีส ำคัญส ำหรับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลดังกล่ำว โดยกำรมอบหมำยหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องร่วมกันด ำเนินกำรให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 ทั้งนี้  จำกที่กล่ำวมำ จะเห็นว่ำกำรด ำเนินงำนในส่วนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ครอบคลุมในทุกมิติ และ สพร. สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีในทั้ง ๕ ยุทธศำสตร์ ได้แก่  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรยกระดับควำมม่ันคงและเพ่ิมควำมปลอดภัยของประชำชน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรบูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล 
 

๒.๒ ปัจจัยแวดล้อมจากต่างประเทศ 
๒.๒.๑ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล  

นำนำชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เนื่องจำกรัฐบำลดิจิทัลเป็นกลไกส ำคัญใน
กำรยกระดับกำรบริหำรงำนของภำครัฐ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ ดังนั้น ในเวที
สำกลจึงมีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อยู่หลำยดัชนีและหลำยสถำบันประเมิน ซึ่งแต่ละ
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 ๒๐ 

สถำบันมีเกณฑ์กำรวัดและประเมินที่แตกต่ำงกันตำมแต่ละด้ำนที่ให้ควำมส ำคัญ โดยขอน ำเสนอรำยละเอียด
ตัวชี้วัดส ำคัญ ดังนี้ 

๒.๒.๑.๑ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Development Index หรือ EGDI)  

  ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index (EGDI) จัดท ำโดย
องค์กรสหประชำชำติ (United Nations: UN) เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินควำมพร้อมของกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่ำงๆ เพ่ือให้เห็นถึงทิศทำงกำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ และสะท้อนถึงควำมสำมำรถของภำครัฐในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ใน
กำรให้บริกำรแก่ประชำชน โดยท ำกำรส ำรวจจำกประเทศที่เป็นสมำชิกจ ำนวน ๑๙๓ ประเทศ ประกอบด้วย
กำรพิจำรณำ ๓ ด้ำนที่ส ำคัญ คือ ๑) กำรให้บริกำรออนไลน์ (Online Service Index)  ๒) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
โทรคมนำคม (Telecommunication Infrastructure Index)  ๓) ทุนมนุษย์ (Human Capital Index)  

 นอกจำกนี้ ในกำรส ำรวจกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปี ๒๕๖๑ ได้มีกำรจัดท ำดัชนีเพิ่มเติม 
๒ ดัชนี คือ ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประชำชน (e-Participation Index) และดัชนีให้กำร
บริกำรออนไลน์ของหน่วยงำนภำครัฐส่วนท้องถิ่น (Local Online Service Index: LOSI) โดยรำยงำนกำร
ส ำรวจกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของ UN  เน้นย้ ำถึงบทบำทควำมส ำคัญของภำครัฐในกำรน ำเทคโนโลยี
มำใช้เพ่ือส่งเสริมกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่สังคมที่ยั่งยืนและสำมำรถรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงได้ (Sustainable and 
resilient society)  

 ๒.๒.๑.๒ ผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

  จำกกำรจัดอันดับดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปี ๒๕๖๑ พบว่ำ ประเทศท่ีได้รับกำรจัด
อันดับสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ เดนมำร์กครองอันดับที่ ๑ แทนที่สหรำชอำณำจักร เพ่ิมขึ้นมำจำกอันดับที่ ๙ 
รองลงมำ ได้แก่ ออสเตรเลีย อยู่ในอันดับที่ ๒ และเกำหลีใต้ อยู่ในอันดับที่ ๓ ซึ่งทั้งสองประเทศได้รับกำรจัด
อันดับคงเดิม ล ำดับถัดมำ ได้แก่ สหรำชอำณำจักร อยู่ในอันดับที่ ๔ ลดลงมำจำกอันดับที่ ๑ และประเทศสวีเดน 
อยู่ในอันดับที่ ๕ เพ่ิมข้ึนมำจำกอันดับที่ ๖ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรส ำรวจครั้งที่ผ่ำนมำ 

  หำกพิจำรณำประเทศที่ได้รับกำรจัดอันดับสูงสุด ๑๐ อันดับแรก พบว่ำ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนอันดับมำกนัก เว้นแต่สหรำชอำณำจักรและสิงคโปร์ที่มีอันดับต่ ำลง ๓ อันดับเมื่อเปรียบเทียบกับกำร
ส ำรวจครั้งที่ผ่ำนมำ ส ำหรับประเทศไทยนั้น ค่ำคะแนนทั้งสำมมิติมีค่ำสูงขึ้น โดย OSI ได้เพ่ิมขึ้น ๐.๐๘๘ 
คะแนน เป็น ๐.๖๓๘ TII ได้เพ่ิมขึ้นจำกเดิม ๐.๑๒๒ เป็น ๐.๕๓๓ และ HCI ได้เพ่ิมขึ้นจำกเดิม ๐.๐๙๖ เป็น 
๐.๗๙ ซึ่งส่งผลให้ค่ำคะแนน EGDI ในภำพรวมเพ่ิมขึ้นจำกเดิม ๐.๑๐๒ เป็น ๐.๖๕๔ เช่นเดียวกับอันดับของ
ประเทศไทยที่ขึ้นมำเป็นอันดับที่ ๗๓ จำกอันดับที่ ๗๗ ในปี ๒๕๕๙ รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงท่ี ๒.๑  
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 ๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๑ ผลกำรจัดอันดับและรำยละเอียดของดัชนีย่อยเปรียบเทียบ EGDI ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ ของ
ประเทศ ๑๐ อันดับแรกของโลกและประเทศไทย 

ประเทศ 
อันดับ ค่าคะแนน EGDI OSI TII HCI 

๒๕๕๙ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๑ 

เดนมำร์ก ๙ ๑ ๐.๘๕๑ ๐.๙๑๕ ๐.๗๗๕ ๑ ๐.๘๒๔ ๐.๗๙๗ ๐.๙๕๓ ๐.๙๔๗ 

ออสเตรเลีย ๒ ๒ ๐.๙๑๔ ๐.๙๐๕ ๐.๙๗๘ ๐.๙๗๒ ๐.๗๖๔ ๐.๗๔๓ ๑ ๑ 

เกำหล ี ๓ ๓ ๐.๘๙๒ ๐.๙๐๑ ๐.๙๔๒ ๐.๙๗๙ ๐.๘๕๓ ๐.๘๔๙ ๐.๘๗๙ ๐.๘๗๔ 

สหรำช
อำณำจักร 

๑ 
๔ 

๐.๙๑๙ ๐.๘๙๙ ๑ ๐.๙๗๙ ๐.๘๑๗ ๐.๘ ๐.๙๔ ๐.๙๒ 

สวีเดน ๖ ๕ ๐.๘๗ ๐.๘๘๘ ๐.๘๗๖ ๐.๙๔๔ ๐.๘๑๓ ๐.๗๘๓ ๐.๙๒๑ ๐.๙๓๖ 

ฟินแลนด ์ ๕ ๖ ๐.๘๘๑ ๐.๘๘๑ ๐.๙๔๒ ๐.๙๖๕ ๐.๗๕๙ ๐.๗๒๘ ๐.๙๔๔ ๐.๙๕ 

สิงคโปร ์ ๔ ๗ ๐.๘๘๒ ๐.๘๘๑ ๐.๙๗๑ ๐.๙๘๖ ๐.๘๔๑ ๐.๘๐๑ ๐.๘๓๖ ๐.๘๕๕ 

นิวซีแลนด ์ ๘ ๘ ๐.๘๖๕ ๐.๘๘ ๐.๙๔๒ ๐.๙๕๑ ๐.๗๑๓ ๐.๗๔๕ ๐.๙๔ ๐.๙๔๕ 

ฝรั่งเศส ๑๐ ๙ ๐.๘๔๕ ๐.๘๗๙ ๐.๙๔๒ ๐.๙๗๙ ๐.๗๕ ๐.๗๙๗ ๐.๘๔๔ ๐.๘๕๙ 

ญี่ปุ่น ๑๑ ๑๐ ๐.๘๔๔ ๐.๘๗๘ ๐.๘๗๖ ๐.๙๕๑ ๐.๘๒๗ ๐.๘๔ ๐.๘๒๗ ๐.๘๔๒ 

ไทย ๗๗ ๗๓ ๐.๕๕๒ ๐.๖๕๔ ๐.๕๕ ๐.๖๓๘ ๐.๔๑๑ ๐.๕๓๓ ๐.๖๙๔ ๐.๗๙ 

ข้อมูลจำกตำรำงที่ ๑ แสดงให้เห็นว่ำ จำกกำรจัดอันดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในปี ๒๕๖๑ เดนมำร์ก
อยู่ในอันดับที่ ๑ และมีคะแนน OSI เป็นอันดับที่ ๑ อีกด้วย อันเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินนโยบำย Digital 
First ที่ก ำหนดทุกบริกำรภำครัฐเป็นบริกำรดิจิทัล และกำรด ำเนินแผนยุทธศำสตร์  ๕ ปี (Digital Strategy 
๒๐๑๖-๒๐๒๐) ที่เน้นเป้ำหมำย ๓ ด้ำนได้แก่  

 รัฐบำลดิจิทัลต้องให้บริกำรดิจิทัลภำครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภำพ (Digital solutions must 
be easy-to-use, quick, and ensure high quality) 

 รัฐบำลดิจิทัลต้องส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (Digitalization must provide good 
conditions for growth) 

 รัฐบำลดิจิทัลต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมน่ำเชื่อมั่นอยู่เสมอ (Security and confidence 
must be in focus) 
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 ๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๒ ผลกำรจัดอันดับและรำยละเอียดของดัชนีย่อยเปรียบเทียบ EGDI ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ ของ
ประเทศในกลุ่มสมำชิกอำเซียน 

ประเทศ 
อันดับ ค่าคะแนน EGDI OSI TII HCI 

๒๕๕๙ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๑ 

สิงคโปร ์ ๔ ๗ ๐.๘๘๒ ๐.๘๘๑ ๐.๙๗๑ ๐.๙๘๖ ๐.๘๔๑ ๐.๘๐๑ ๐.๘๓๖ ๐.๘๕๕ 

มำเลเซีย ๖๐ ๔๘ ๐.๖๑๗ ๐.๗๑๗ ๐.๗๑๗ ๐.๘๘๘ ๐.๔๓๙ ๐.๕๖๔ ๐.๖๙๕ ๐.๖๙๘ 

บรูไน ๘๓ ๕๙ ๐.๕๒๙ ๐.๖๙๒ ๐.๕๐๗ ๐.๗๒๒ ๐.๓๕๑ ๐.๖๐๖ ๐.๗๓๑ ๐.๗๔๘ 

ไทย ๗๗ ๗๓ ๐.๕๕๒ ๐.๖๕๔ ๐.๕๕ ๐.๖๓๘ ๐.๔๑๑ ๐.๕๓๓ ๐.๖๙๔ ๐.๗๙ 

ฟิลิปปินส ์ ๗๑ ๗๕ ๐.๕๗๖ ๐.๖๕๑ ๐.๖๖๖ ๐.๘๘๑ ๐.๓๗๙ ๐.๓๕๔ ๐.๖๘๓ ๐.๗๑๗ 

เวียดนำม ๘๙ ๘๘ ๐.๕๑๔ ๐.๕๙๓ ๐.๕๗๒ ๐.๗๓๖ ๐.๓๗๑ ๐.๓๘๙ ๐.๕๙๘ ๐.๖๕๔ 

อินโดนีเซีย ๑๑๖ ๑๐๗ ๐.๔๔๗ ๐.๕๒๕ ๐.๓๖๒ ๐.๕๖๙ ๐.๓๐๑ ๐.๓๒๒ ๐.๖๗๙ ๐.๖๘๕ 

กัมพูชำ ๑๕๘ ๑๔๕ ๐.๒๕๙ ๐.๓๗๕ ๐.๐๕ ๐.๒๕ ๐.๒๔๘ ๐.๓๑๓ ๐.๔๗๘ ๐.๕๖๒ 

เมียนมำ ๑๖๙ ๑๕๗ ๐.๒๓๖ ๐.๓๓๒ ๐.๑๕๙ ๐.๒๒๙ ๐.๐๖๕ ๐.๒๕๖ ๐.๔๘๓ ๐.๕๑๒ 

ลำว ๑๔๘ ๑๖๒ ๐.๓๐๙ ๐.๓๐๕ ๐.๒๘๒ ๐.๑๖๖ ๐.๑๕๓ ๐.๒๒๔ ๐.๔๙ ๐.๕๒๕ 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ แผนภูมิเปรยีบเทียบคะแนน EGDI ๒๐๑๘ ของประเทศในกลุ่มสมำชิกอำเซียนและค่ำคะแนน
เฉลี่ยของโลก 

 
ภำพจำก https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries 

จำกตำรำงที่ ๒ ประเทศอำเซียนส่วนมำกมีอันดับที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ำสิงคโปร์ที่ตกจำกอันดับที่ ๔ มำเป็น
อันดับที่ ๗ แต่หำกค ำนึงถึงเฉพำะประเทศอำเซียนแล้ว สิงคโปร์ยังคงมีระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลที่สูงกว่ำ
ประเทศสมำชิกอ่ืนโดยเปรียบเทียบอยู่มำก ในขณะที่มำเลเซียซึ่งเป็นอันดับ ๒ ของอำเซียน มีอันดับสูงขึ้นจำก
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 ๒๓ 

ที่ ๖๐ เป็นที่ ๔๘ (เพ่ิมขึ้น ๑๒ อันดับ) และบรูไนมีคะแนนดัชนีย่อยโดยเฉพำะ OSI และ TII เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำง
มำก ท ำให้กลำยเป็นที่ ๓ ของอำเซียนแทนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งได้อันดับที่ ๗๕ ในกำรจัดอันดับครั้งนี้ และ
เมื่อเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงในค่ำคะแนนดัชนีรำยย่อยระหว่ำงประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ระหว่ำง
ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ แล้ว พบว่ำ ค่ำ OSI ของประเทศฟิลิปปินส์เพ่ิมขึ้นสูงกว่ำประเทศไทย ๐.๑๒๗ คะแนน 
แต่เนื่องจำกค่ำคะแนน TII และ HCI ของประเทศฟิลิปปินส์มีกำรเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ท ำให้คะแนน 
EGDI ในภำพรวมของประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงสูงกว่ำ ส่งผลให้ประเทศไทยมีอันดับสูงกว่ำในกำรจัด
อันดับครั้งนี้ และจำกแผนภำพที่ ๑ แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศในกลุ่มสมำชิกอำเซียนที่ได้คะแนนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของโลก (๐.๕๔๙) มีจ ำนวน ๖ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มำเลเซีย บรูไน ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนำม 
ตำมล ำดับ 

๒.๒.๑.๓ การจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลนานาชาติ (Waseda-IAC International Digital 
Government Ranking) 

กำรจัดอันดับรัฐบำลดิจิทัลนำนำชำติ๑ เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ส ำคัญที่มีบทบำทในกำรสะท้อน
ระดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่ำงๆ จ ำนวนกว่ำ ๖๐ ประเทศทั่วโลก โดยมีกำรส ำรวจทุก
ปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมำ โดยอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญของสถำบันรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
มหำวิทยำลัยวำเซดะ (The Waseda University Institute of e-Government) และสถำบันผู้บริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงนำนำชำติ (International Academy of CIO) กำรส ำรวจได้รวมถึงกำรจัดงำน
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง และงำนประชุมควำมคิดเห็นกับหน่วยงำนนำนำชำติอีกหลำยหน่วยงำน เช่น 
องค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 
(APEC) และสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (ITU) เป็นต้น 
 กำรส ำรวจได้มีกำรน ำกลุ่มตัวชี้วัดมำใช้ในกำรประเมินภำพรวมของระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลใน
ประเทศต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นโยบำยและกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ในทำงปฏิบัติ ตลอดจนกำรบริหำร
จัดกำร และกำรส่งเสริมรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้กำรส ำรวจเป็นปัจจุบันและครอบคลุมมิติที่ส ำคัญ จึงได้มี
กำรเพ่ิมเติมประเด็นด้ำนกำรมีส่วนร่วม (e-Participation) กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Government 
Data) ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security) และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอุบัติใหม่ 
(Emerging ICT Technologies) เข้ำไปในกำรประเมินด้วย ท ำให้กำรส ำรวจ Waseda-IAC International 
Digital Government Ranking ในปัจจุบันประกอบไปด้วย ๑๐ ตัวชี้วัดหลัก และ ๓๕ ตัวชี้วัดย่อย ตำมตำรำง
ที่ ๒.๓ ดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑ ทำงสถำบันรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยวำเซดะได้ปลี่ยนชื่อกำรส ำรวจจำก Waseda-IAC International e-Government Ranking 
เป็น Waseda-IAC International Digital Government Ranking ในกำรส ำรวจปี ๒๕๖๐ เพ่ือขยำยขอบเขตกำรศึกษำให้มีควำมครอบคลุม
กับบริบทปัจจุบันมำกข้ึน 
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 ๒๔ 

ตารางท่ี ๒.๓ ตำรำงแสดงตัวชี้วัดย่อยของ กำรจัดอันดับรัฐบำลดิจิทัลนำนำชำติ ของมหำวิทยำลัยวำเซดะ 
 

 ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดย่อย 
๑ ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

(Network Infrastructure 
Preparedness) 

๑.๑ สัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Users) 
๑.๒ สัดส่วนผู้ลงทะเบียนบรอดแบนด์ (Broadband 
Subscribers) 
๑.๓ สัดส่วนผู้ลงทะเบียนมือถือ (Mobile Cellular 
Subscribers) 

๒ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
(Management Optimization) 

๒.๑ เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร (Optimization 
Awareness) 
๒.๒ สถำปัตยกรรมองค์กร (Integrated Enterprise 
Architecture) 
๒.๓ ระบบบริหำรจัดกำรและงบประมำณ (Administrative 
and Budgetary Systems) 

๓ กำรให้บริกำรออนไลน์ 
(Online Services) 

๓.๑ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง (e-Procurement) 
๓.๒ ระบบกำรจัดเก็บภำษี (e-Tax Systems) 
๓.๓ ระบบศุลกำกร (e-Custom Systems) 
๓.๔ ระบบสำธำรณสุข (e-Health Systems) 
๓.๕ กำรให้บริกำร ณ จุดเดียว (One-stop Service) 

๔ พอร์ทัลแห่งชำติ 
(National Portal) 

๔.๑ ระบบค้นหำและน ำทำง (Navigation) 
๔.๒ ระบบกำรโต้ตอบกับผู้ใช้งำน (Interactivity) 
๔.๓ ระบบอินเตอร์เฟส (Interface) 
๔.๔ มิติเชิงเทคนิค (Technical Aspects) 

๕ CIO ของภำครัฐ 
(Government CIO) 

๕.๑ กำรแต่งตั้ง CIO ของประเทศ (GCIO Presence) 
๕.๒ อ ำนำจหน้ำที่ของ CIO ของประเทศ (GCIO Mandate) 
๕.๓ องค์กรด้ำน CIO (CIO Organizations) 
๕.๔ โครงกำรพัฒนำ (CIO Development Programs) 

๖ กำรส่งเสริมรัฐบำลดิจิทัล 
(D-Government Promotion) 

๖.๑ กลไกเชิงกฎหมำย (Legal Mechanism) 
๖.๒ กลไกขับเคลื่อน (Enabling Mechanism) 
๖.๓ กลไกสนับสนุน (Support Mechanism) 
๖.๔ กลไกกำรประเมินผล (Assessment Mechanism) 

๗ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
(E-Participation/ Digital 
Inclusion) 

๗.๑ กลไกกำรให้ข้อมูล (e-Information Mechanism) 
๗.๒ ประชำพิจำรณ์ (Consultation) 
๗.๓ ประชำมติ (Decision-making) 

๘ กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ 
(Open Government Data) 

๘.๑ กรอบกฎหมำย (Legal Framework) 
๘.๒ ด้ำนสังคม (Society) 
๘.๓ ด้ำนองค์กร (Organization) 

๙ ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ ๙.๑ กรอบกฎหมำย (Legal Framework) 
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 ๒๕ 

 ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดย่อย 
(Cyber Security) ๙.๒ มำตรกำรตอบโต้อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ (Cyber Crime 

Countermeasure) 
๙.๓ องค์กรที่ดูแลด้ำนควำมปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ต 
(Internet Security Organization) 

๑๐ 
 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอุบัติ
ใหม่ (The use of Emerging 
ICT) 

๑๐.๑ กำรใช้เทคโนโลยี Cloud (The use of Cloud 
Computing) 
๑๐.๒ กำรใช้เทคโนโลยี IoT (The use of IoT) 
๑๐.๓ กำรใช้เทคโนโลยี Big Data (The use of Big Data) 

 

ผลกำรจัดอันดับของสถำบัน Waseda – IAC ในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ พบว่ำประเทศไทยมีอันดับ
ควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอยู่ในอันดับคงที่ที่ ๒๑ จำก ๖๕ ประเทศ แต่มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจำก ๖๔.๕ 
คะแนน (ในปี ๒๕๕๙) เป็น ๖๕.๒ คะแนน (ในปี ๒๕๖๐) ทั้งนี้ ประเทศท่ีได้อันดับสูงสุด ๓ อันดับแรกของโลก
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ สิงคโปร์ (๙๑ คะแนน) เดนมำร์ก (๘๘.๗ คะแนน) และสหรัฐอเมริกำ (๘๗.๑ คะแนน) 
ดังตำรำงที่ ๓.๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๔  ผลกำรจัดอันดับ Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey ของ
ประเทศที่มีคะแนนสูงสุด ๕ อันดับแรกของโลกและประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  
 

 
ประเทศ 

อันดับ 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ การเปลี่ยนแปลง 

สิงคโปร์  ๑ ๑ - 
เดนมำร์ก ๓ ๒        ๑ 
สหรัฐอเมริกำ ๒ ๓        ๑ 
ญี่ปุ่น ๕ ๔        ๑  
เอสโทเนีย ๖ ๕        ๑ 
ไทย  ๒๑ ๒๑ - 

ที่มำ: Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey ๒๐๑๗, Institute of e-Government, Waseda University 

  
เมื่อพิจำรณำข้อมูลของประเทศในกลุ่มอำเซียนจ ำนวน ๗ ประเทศ (จำก ๑๐ ประเทศ) ได้แก่ สิงคโปร์ 

ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนำม ฟิลิปปินส์ บรูไน พบว่ำ ประเทศไทยมีกำรพัฒนำเป็นอันดับที่ ๒ อย่ำงไรก็
ตำม เมื่อพิจำรณำควำมแปรปรวนของค่ำคะแนนในกลุ่มประเทศอำเซียน พบว่ำแต่ละประเทศมีคะแนน
ค่อนข้ำงหลำกหลำย ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีกำรบริกำรภำครัฐแบบออนไลน์เกือบทั้งหมด อีกทั้งเป็น
ประเทศผู้น ำของภูมิภำคและครองอันดับที่ ๑ ของโลก ส ำหรับประเทศในกลุ่มอำเซียนนั้นมีกำรพัฒนำด้ำน
รัฐบำลดิจิทัลที่หลำกหลำยและไม่เท่ำเทียม ดังจะเห็นได้จำกคะแนนของประเทศที่ได้อับดับที่ ๑ ในอำเซียน 
(ประเทศสิงคโปร์) กับประเทศที่ได้คะแนนอันดับที่ ๒ ของอำเซียน (ประเทศไทย) มีควำมแตกต่ำงกันมำก 
อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับปี ๒๕๖๐ พบว่ำ ประเทศในกลุ่มอำเซียนมีอันดับลดลง ๓ ประเทศ คือ มำเลเซีย เวียดนำม 
บรูไน โดยมีเพียงประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเดียวที่ถูกปรับอันดับเพ่ิมขึ้นจำกอันดับที่ ๓๘ ในปี ๒๕๕๙ ขึ้นมำ
เป็นอันดับที่ ๓๓ ในปี ๒๕๖๐ ดังตำรำงที่ ๒.๕ 
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 ๒๖ 

ตารางท่ี ๒.๕ ผลกำรจัดอันดับ Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey ของ
ประเทศในกลุ่มอำเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  
 

ประเทศ 

อันดับ คะแนน 
ปี ๒๕๕๙ 

(๖๕ 
ประเทศ) 

ปี ๒๕๖๐ 
(๖๕ ประเทศ) 

การ
เปลี่ยนแปลง 

ปี ๒๕๕๙ 
 

ปี ๒๕๖๐ 
 

การเปลี่ยนแปลง 

สิงคโปร์ ๑ ๑ - ๙๑.๐๐ ๙๑.๐๕       ๐.๐๕ 
ไทย ๒๑ ๒๑ - ๖๔.๕๐ ๖๕.๒๐       ๐.๗๐ 
มำเลเซีย ๓๑ ๓๖       ๕ ๕๘.๔๐ ๕๖.๓๘       ๒.๐๒  
อินโดนีเซีย ๓๒ ๓๒ - ๕๘.๓๐ ๕๘.๐๓       ๐.๒๗  
เวียดนำม ๔๕ ๔๗       ๒  ๕๑.๒๐ ๕๐.๕๔       ๐.๖๖   
ฟิลิปปินส์ ๓๘ ๓๓       ๕  ๕๖.๗๐ ๕๗.๓๔       ๐.๖๔ 
บรูไน ๔๖ ๕๐       ๔ ๕๐.๙๐ ๔๙.๗๙       ๑.๑๑ 
กัมพูชำ N/A N/A - N/A N/A - 
ลำว N/A N/A - N/A N/A - 
พม่ำ N/A N/A - N/A N/A - 
ที่มำ: Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey ๒๐๑๗ – ๒๐๑๖, Institute of e-Government, Waseda University 

  
ส ำหรับประเทศไทยตลอดช่วงเวลำ ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑- ๒๕๖๐ กำรพัฒนำรัฐบำล

ดิจิทัลของประเทศไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จะเห็นได้จำกคะแนนที่เพ่ิมจำก ๔๔.๙๐ ในปี ๒๕๕๑ เป็น 
๖๕.๒๐ ในปี ๒๕๖๐ อย่ำงไรก็ตำม อันดับตลอดช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำของประเทศไทย มีกำรเคลื่อนไหวอยู่
ในช่วงที่ไม่มำกนัก โดยมีอันดับลดลงจำกที่ ๒๐ ของโลกในปี ๒๕๕๑ ลงไปเป็นอันดับที่ ๒๑ ในปี ๒๕๖๐           
ดังตำรำงที่ ๒.๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๖  ผลกำรจัดอันดับ Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey ของ
ประเทศไทยย้อนหลัง ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ 

ปี 
อันดับ คะแนน 

ประเทศไทย 
จ านวนประเทศ

ท้ังหมด 
การเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง 

๒๕๕๑ ๒๐ ๓๔ - ๔๔.๙๐ - 
๒๕๕๒ ๒๑ ๓๔       ๑  ๖๔.๕๑        ๑๙.๖๑  
๒๕๕๓ ๒๕ ๔๐       ๔ ๖๓.๒๐        ๑.๓๑  
๒๕๕๔ ๒๓ ๕๐       ๒ ๖๗.๖๗        ๔.๔๗  
๒๕๕๕ ๒๓ ๕๕ - ๖๗.๑๐        ๐.๕๗  
๒๕๕๖ ๒๐ ๕๕       ๓ ๖๙.๔๙        ๒.๓๙  
๒๕๕๗ ๒๓ ๖๑       ๓ ๖๘.๖๐        ๐.๘๙  
๒๕๕๘ ๒๒ ๖๓       ๑  ๖๗.๓๑        ๑.๒๙  
๒๕๕๙ ๒๑ ๖๕       ๑ ๖๔.๕๐        ๒.๘๑  
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 ๒๗ 

ปี 
อันดับ คะแนน 

ประเทศไทย 
จ านวนประเทศ

ท้ังหมด 
การเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง 

๒๕๖๐ ๒๑ ๖๕ - ๖๕.๒๐        ๐.๗๐ 
ที่มำ: Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey ๒๐๐๘-๒๐๑๗, Institute of e-Government, Waseda University 

 
๒.๒.๑.๔ ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (GLOBAL OPEN DATA INDEX) 
ดัชนีกำรประเมินวัดสถำนะกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐทั่วโลก หรือ Global Open Data 

Index จัดท ำโดยมูลนิธิ Open Knowledge๒ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดท ำเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี
ล่ำสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐจำก ๙๔ ประเทศ โดยใช้วิธีกำรส ำรวจใน
ลักษณะเปิดโอกำสให้ภำคประชำสังคมภำยในประเทศเป็นผู้ประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ โดย
พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูล ๑๓ ชุดข้อมูล คือ ๑) ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (Procurement tenders)  ๒) ข้อมูล
กำรใช้จ่ำยภำครัฐ (Government Spending) ๓) ข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนของบริษัท (Company Register)            
๔) ข้อมูลกำรพยำกรณ์อำกำศ (Weather forecast) ๕) ข้อมูลคุณภำพอำกำศ (Air Quality) ๖) กฎหมำย 
กฎระเบียบ (National law) ๗) ข้อมูลที่ระบุสถำนที ่(Location datasets) ๘) ข้อมูลสถิติแห่งชำติ (National 
Statistics) ๙) ข้อมูลกำรถือครองที่ดิน (Land Ownership) ๑๐) แผนที่ประเทศ (National Map) ๑๑) ข้อมูล
คุณภำพของน้ ำ (Water Quality) ๑๒) งบประมำณภำครัฐ (Government Budget) และ ๑๓) ผลกำรเลือกตั้ง 
(Election Results)  โดยประเมินว่ำ ประเทศมีกำรเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่ำวให้กับประชำชนผ่ำนช่องทำง
ที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและไม่มีข้อจ ำกัดหรือไม่ ข้อมูลนั้นมีควำมแม่นย ำ และทันสมัย โดยประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย  

ผลกำรจัดอันดับกำรเปิดเผยข้อมูล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รำยงำนว่ำ ประเทศที่มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของโลก คือ ไต้หวัน (คะแนน ๙๐/๑๐๐) อันดับ ๒ มี ๒ ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย 
และสหรำชอำณำจักร (คะแนน ๗๙/๑๐๐) อันดับ ๔ คือ ฝรั่งเศส (คะแนน ๗๐/๑๐๐) และอันดับที่ ๕ มี
จ ำนวน ๓ ประเทศ คือ ฟินแลนด์ แคนนำดำ นอร์เวย์ (คะแนน ๖๙/๑๐๐) (ดังแสดงในตำรำงที่ ๒.๗)  

 
ตารางท่ี ๒.๗ ประเทศที่มีกำรเปิดเผยข้อมูลสูงที่สุด ๑๐ อันดับแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ประเทศ อันดับ คะแนน 
ไต้หวัน ๑ ๙๐ 
ออสเตรเลีย ๒ ๗๙ 
สหรำชอำณำจักร ๒ ๗๙ 
ฝรั่งเศส ๔ ๗๐ 
ฟินแลนด์ ๕ ๖๙ 
แคนนำดำ ๕ ๖๙ 
นอร์เวย์ ๕ ๖๙ 
นิวซีแลนด์ ๘ ๖๘ 
บรำซิล ๘ ๖๘ 

                                                           
๒ http://index.okfn.org/about/ 
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 ๒๘ 

ประเทศ อันดับ คะแนน 
ไอล์แลนด์เหนือ ๑๐ ๖๗ 

     ที่มำ :  Global Open Data Index ๒๐๑๔ - ๒๐๑๕, Open Knowledge International  

 
จำกตำรำงที่ ๒.๘ พบว่ำ เมื่อพิจำรณำลงในรำยละเอียดของประเทศไทย จำกรำยกำรข้อมูลที่มีกำร

เปิดเผย พบว่ำ ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนของบริษัท (Company Register) 
มำกที่สุดเป็นอันดับ ๑ ของโลก ด้วยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน รองลงมำคือ กฎหมำย กฎระเบียบ (National 
law) และข้อมูลสถิติแห่งชำติ (National Statistics) ด้วยคะแนน ๘๕ คะแนน นอกจำกนี้ ยังมีในบำงชุดข้อมูล
ที่ประเทศไทยยังไม่มีค่ำคะแนน คือ ข้อมูลกำรใช้จ่ำยภำครัฐ (Government Spending) ข้อมูลกำรพยำกรณ์
อำกำศ (Weather forecast) ข้อมูลที่ระบุสถำนที่ (Location datasets) ข้อมูลที่ระบุสถำนที่ (Location 
datasets) ข้อมูลกำรถือครองที่ดิน (Land Ownership) แผนที่ประเทศ (National Map) ข้อมูลคุณภำพของ
น้ ำ (Water Quality) ผลกำรเลือกตั้ง (Election Results) จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ค่ำคะแนนโดยรวมของ
ประเทศไทยอยู่ที่ ๓๔ คะแนน จำก ๑๐๐ คะแนนเต็ม  รำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๒.๘ 

 
ตารางท่ี ๒.๘ ตำรำงหมวดของข้อมูลดัชนีกำรเปิดเผยข้อมูลของประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมวดของข้อมูล ปี ๒๕๕๙ 

คะแนนรวม  ๓๔ 
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (Procurement tenders) ๗๐ 
ข้อมูลกำรใช้จ่ำยภำครัฐ (Government Spending) ๐ 
ข้อมูลกำรข้ึนทะเบียนของบริษัท (Company Register) ๑๐๐ 
ข้อมูลกำรพยำกรณ์อำกำศ (Weather forecast) ๐ 
ข้อมูลคุณภำพอำกำศ (Air Quality) ๗๐ 
กฎหมำย กฎระเบียบ (National law) ๘๕ 
ข้อมูลที่ระบุสถำนที่ (Location datasets) ๐ 
ข้อมูลสถิติแห่งชำติ (National Statistics) ๘๕ 
ข้อมูลกำรถือครองที่ดิน (Land Ownership) ๐ 
แผนที่ประเทศ (National Map) ๐ 
ข้อมูลคุณภำพของน้ ำ (Water Quality) ๐ 
งบประมำณภำครัฐ (Government Budget) ๖๐ 
ผลกำรเลือกตั้ง (Election Results) ๐ 

              ที่มำ :  Global Open Data Index ๒๐๑๔ – ๒๐๑๕, Open Knowledge International 

 
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำประเทศไทยมีกำรออกพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และมีกำรริเริ่มกำรผลักดันให้เกิดกำรเปิดเผยข้อมูลมำกขึ้น ได้แก่กำรริเริ่มกิจกรรม Thailand Open Data 
Initiative ซึ่งมีกำรเปิดเว็บไซต์ www.data.go.th เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐน ำข้อมูลมำเปิดเผย ปัจจุบันมี
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 ๒๙ 

รำยกำรข้อมูลที่เปิดเผยอยู่จ ำนวน ๑,๐๓๖ รำยกำร๓ (ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งพบว่ำ ข้อมูลของ
ภำครัฐที่เปิดในรูปที่สำมำรถใช้ประโยชน์หรือต่อยอดทำงธุรกิจนั้นยังมีน้อย อำจเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดหลำย
ประกำร เช่น ควำมพร้อมของหน่วยงำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงประโยชน์ กำรน ำข้อมูลไปใช้ของภำครัฐเองซึ่ง
เป็นเจ้ำของข้อมูล และภำคผู้ใช้ข้อมูลทั้งภำคประชำชนและภำคเอกชน อีกทั้งยังอำจมีสำเหตุมำจำกควำม
ถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งจำกบทวิเครำะห์ของ Hazwany Jamaluddin๔ ในโครงกำร Sinar   
ณ ประเทศมำเลเซีย สรุปได้ว่ำ ส ำหรับประเทศไทย กำรมีเว็บไซต์เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐน ำข้อมูลมำเปิดเผย 
ยังไมส่ำมำรถเป็นเครื่องยืนยันควำมสอดคล้องและคุณภำพของข้อมูล ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำประเทศได้  
 

๒.๒.๑.๕ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI)  
เป็นดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์ปัญหำคอร์รัปชั่นของประเทศต่ำงๆ ซึ่งจัดท ำโดยองค์กรเพ่ือควำม

โปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International) เป็นองค์กรอิสระระดับนำนำชำติที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือรณรงค์
แก้ไขปัญหำคอร์รัปชั่นและมีเครือข่ำยใน ๑๒๐ ประเทศท่ัวโลก โดยมีกำรจัดท ำประจ ำปีทุกปี เริ่มด ำเนินกำรมำ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน โดยดัชนีมีค่ำคะแนน ๐-๑๐๐ คะแนน ประเทศท่ีมีค่ำคะแนนน้อยแสดงว่ำมี
ควำมโปร่งใสน้อยหรือมีปัญหำด้ำนคอรัปชั่นมำก และประเทศที่มีค่ำคะแนนสูงแสดงว่ำมีควำมโปร่งใสมำกหรือ
มีปัญหำด้ำนคอรัปชั่นน้อย ซึ่งระเบียบวิจัยของดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น คือ รวบรวมข้อมูลที่สำมำรถสะท้อน
สภำวกำรณ์ของกำรคอร์รัปชั่นได้ เพ่ือน ำมำสรุปเป็นภำพลักษณ์กำรคอรัปชั่นของแต่ละประเทศ  
  ในปี ๒๕๕๙ มีกำรน ำข้อมูลจำกกำรจัดอันดับ กำรจัดท ำตัวชี้วัด/ดัชนีชี้วัด กำรส ำรวจ และ
กำรประเมินจำกแหล่งข้อมูล ๑๓ แหล่งข้อมูลมำประกอบกำรวิเครำะห์ ได้แก่ (๑) African Development 
Bank Governance Rating ๒๐๑๕ (๒) Bertelsman Foundation Sustainable Governance Indicator 
๒๐๑๖ (๓) Bertelsman Foundation Transformation Index ๒๐๑๖ (๔) Economist Intelligence Unit 
Country Risk Rating ๒๐๑๖  (๕ )  Freedom House Nation in Transit ๒๐๑๖  (๖ )  Global Insight 
Country Risk Rating ๒๐๑๖ (๗) IMD World Competitiveness Yearbook ๒๐๑๖ (๘) Political and 
Economic Risk Consultancy Asian Intelligence ๒๐๑๖ (๙ )  Political Risk Services International 
Country Risk Guide ๒๐๑๖ (๑๐) World Bank Country Policy and Institutional Assessment ๒๐๑๖ 
(๑๑) World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) ๒๐๑๖ (๑๒) World Justice Project 
Rule of Law Index ๒๐๑๖ และ (๑๓) Varieties of Democracy (VDEM) Project ๒๐๑๖ (น ำมำวิเครำะห์
เป็นปีแรก)  รำยงำนผลกำรจัดอันดับปีล่ำสุด (พ.ศ. ๒๕๕๙) ของประเทศท่ีมีควำมโปร่งใสสูงสุด ๑๐ อันดับแรก
ของโลกที่จัดอันดับจำก ๑๗๖ ประเทศทั่วโลก พบว่ำประเทศเดนมำร์กและนิวซีแลนด์ได้คะแนนสูงสุด ๙๐ 
คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของโลก ตำมด้วยประเทศฟินแลนด์ สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สิงคโปร์ 
เนเธอร์แลนด์ แคนนำดำ เยอรมัน ลักแซมเบิร์ก และสหรำชอำณำจักร ตำมล ำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำค่ำคะแนน
ของกลุ่มประเทศผู้น ำใกล้เคียงกันเป็นอย่ำงมำก ซึ่งเป็นกำรกระจุกตัวของประเทศท่ีอยู่ในทวีปแถบยุโรป โดยมี
เพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวเท่ำนั้นที่อยู่ในทวีปเอเชีย รำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๒.๙ 
 
 
 
                                                           
๓ https://www.data.go.th/Datasets.aspx 
๔ http://blog.okfn.org/๒๐๑๕/๑๒/๑๕/the-state-of-open-data-in-southeast-asia/ 
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 ๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๙ ประเทศที่ได้รับค่ำดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นสูงสุด ๑๐ อันดับแรกของโลกในปี พ.ศ.๒๕๕๙  
 

ประเทศ อันดับ คะแนน 
เดนมำร์ก ๑ ๙๐ 
นิวซีแลนด์ ๑ ๙๐ 
ฟินแลนด์ ๓ ๘๙ 
สวีเดน ๔ ๘๘ 
สวิตเซอร์แลนด์ ๕ ๘๖ 
นอร์เวย์ ๖ ๘๕ 
สิงคโปร์ ๗ ๘๔ 
เนเธอร์แลนด์ ๘ ๘๓ 
แคนำดำ ๙ ๘๒ 
เยอรมัน ๑๐ ๘๑ 
ลักแซมเบิร์ก ๑๐ ๘๑ 
สหรำชอำณำจักร ๑๐ ๘๑ 

   ที่มำ : Corruption Perceptions Index ๒๐๑๖ , Transparency International 

 
 ส ำหรับค่ำคะแนนในแต่ละองค์ประกอบส ำหรับกำรวิเครำะห์ของดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย จำกกรอบกำรศึกษำที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด ๑๓ แหล่ง มีข้อมูลจำก ๙ แหล่ง
เท่ำนั้นที่ใช้ในกำรประเมินภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย และเมื่อพิจำรณำคะแนน ณ ปี ล่ำสุด             
(พ.ศ. ๒๕๕๙) เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้ำ (พ.ศ. ๒๕๕๘) พบว่ำ อันดับในภำพรวมของประเทศไทยปรับตัว
ลดลง ๒๕ อันดับ จำกอันดับที่ ๗๖ เป็น ๑๐๑ และมีกำรเคลื่อนไหวของค่ำคะแนนทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลงในแต่
ละองค์ประกอบ ตำมตำรำงท่ี ๒.๑๑ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  
 ๑) องค์ประกอบที่มีค่ำคะแนนเพ่ิมขึ้น ได้แก่ World Justice Project Rule of Laws Index คือ กำร
ประเมินควำมโปร่งใสในกำรในอ ำนำจทำงกฎหมำยหรือทำงนิติรัฐ ได้คะแนนเพ่ิมขึ้น ๑๑ คะแนน จำก ๒๖ 
เป็น ๓๗ และ IMD Competitive Yearbook คือ กำรวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของแต่ละประเทศ            
ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ๖ คะแนน จำก ๓๘ เป็น ๔๔ 
 ๒) องค์ประกอบที่มีค่ำคะแนนลดลงสูงสุด ได้แก่ Global Insight Country Risk Rating (GI) คือ 
ประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรแทรกแซงของพนักงำนรัฐต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งในมิติด้ำน กำรเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมำย และกำรจัดกำรภำษี ได้คะแนนลดลง ๒๐ คะแนน จำก ๔๒ เป็น ๒๒ 
 ๓) องค์ประกอบในกำรวิเครำะห์ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นเป็นปีแรก (๒๕๕๙) คือ Varieties of 
Democracy Project ที่มุ่งประเมินควำมหลำกหลำยของกำรเป็นประชำธิปไตย กำรเลือกตั้ง สิทธิเสรีภำพ 
รวมถึงสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น รวมถึงพฤติกรรมกำรคอร์รัปชั่นทั้งฝ่ำยบริหำร นิติบัญญัติ ตุลำกำรของ
ประเทศ จึงส่งผลถึงในเชิงลบของค่ำคะแนนรวมของประเทศไทย ได้ค่ำคะแนนอยู่ที่ ๒๔ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบที่ท ำให้ภำพรวมของประเทศไทยปรับตัวลดลง  
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 ๓๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ตำรำงแสดงองค์ประกอบคะแนนของดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวกับประเทศไทย 
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๑๑ 
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๑ 
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หมำยเหตุ : ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในกำรประเมินส ำหรับประเทศไทย คือ ๑) African Development Bank Governance Rating  ๒) World Bank 
Country Policy and Institutional Assessment และ ๓) Bertelsman Foundation Sustainable Governance Indicator 
ที่มำ : Corruption Perceptions Index ๒๐๑๕-๒๐๑๖ , Transparency International 

 
 ส ำหรับภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวกับประเทศไทยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับตัวลดลง ๒๕ อันดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเนื่องมำกหลำกหลำยปัจจัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนควำมหลำกหลำย
ของกำรเป็นประชำธิปไตย เพ่ือให้ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น ประเทศไทยควร
เร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเป็นประชำธิปไตยในระดับสำกล  

 
๒.๒.๑.๖ ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) 
ดัชนีวัดระดับควำมยำกง่ำยของประกอบธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business (EDB) 

พัฒนำขึ้นโดยธนำคำรโลก (World Bank) โดยธนำคำรโลกได้จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยใน
กำรประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมำ เพ่ือประเมินควำมระดับควำมยำก-ง่ำยในกำรเข้ำไป
ประกอบธุรกิจในประเทศ ดัชนีดังกล่ำวพิจำรณำจำกขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร กำรอ ำนวยควำม
สะดวก ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย และกฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำงๆ ของรัฐว่ำมีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) กำรประเมินวัดครอบคลุมกิจกรรมพ้ืนฐำน
ของวงจรธุรกิจ ตั้งแต่กำรเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจถึงกำรปิดกิจกำร ๑๐ ด้ำน ได้แก่ กำรเริ่มต้นประกอบธุรกิจ 
(Starting a Business) กำรขออนุญำตก่อสร้ำง (Dealing with Construction Permits) กำรขอใช้ไฟฟ้ำ 
(Getting Electricity) กำรจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) กำรขอสินเชื่อ (Getting Credit) 
กำรคุ้มครองนักลงทุน (Protecting Investors) กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Across Boarders) กำร
บังคับใช้สัญญำ (Enforcing Contracts) กำรช ำระภำษี (Paying Taxes) และกำรแก้ไขสภำวะล้มละลำย 
(Resolving Insolvency) โดยจัดเรียงเป็นประเด็นพิจำรณำ ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรที่ง่ำย 
(Easier)  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรที่รวดเร็ว (Faster) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรที่ต่ ำ (Cheaper) และ
กฎหมำย กฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำร (Smarter Regulations) โดยมีผลกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยใน
กำรประกอบธุรกิจ ส ำหรับ ๑๐ อันดับแรกของโลกท่ีได้รับคะแนนสูงสุด โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๒.๑๑ 
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 ๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ผลกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ ๑๐ อันดับแรกของโลก ประจ ำปี พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

ประเทศ อันดับโลก คะแนน 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง 

นิวซีแลนด์ ๒ ๑ ๑ - ๘๖.๗๙ ๘๖.๗๓ ๘๖.๕๕       ๐.๑๘ 
สิงคโปร์ ๑ ๒ ๒ - ๘๗.๓๔ ๘๔.๕๓ ๘๔.๕๗       ๐.๐๔ 
เดนมำร์ก ๓ ๓ ๓ - ๘๔.๔๐ ๘๔.๐๗ ๘๔.๐๖       ๐.๐๑ 
เกำหลีใต้ ๔ ๕ ๔       ๑  ๘๓.๘๘ ๘๓.๙๒ ๘๓.๙๒ - 
ฮ่องกง ๕ ๔ ๕       ๑ ๘๓.๖๗ ๘๓.๑๕ ๘๓.๔๔       ๐.๓ 
สหรัฐอเมริกำ ๗ ๘ ๖       ๒ ๘๒.๑๕ ๘๒.๕๕ ๘๒.๕๔       ๐.๐๑ 
สหรำชอำณำจักร ๖ ๗ ๗ - ๘๒.๔๖ ๘๒.๓๔ ๘๒.๒๒       ๐.๑๒ 
นอร์เวย์ ๙ ๖ ๘       ๒ ๘๑.๖๑ ๘๒.๔๑ ๘๒.๑๖       ๐.๒๖ 
จอร์เจีย ๒๔ ๑๖ ๙       ๗ ๗๗.๔๕ ๗๙.๙๒ ๘๒.๐๔       ๒.๑ 
สวีเดน ๘ ๙ ๑๐       ๑๑ ๘๑.๗๒ ๘๑.๒๔ ๘๑.๒๗       ๐.๐๓ 

ที่มำ: A World Bank Group Flagship Report ๒๐๑๖-๒๐๑๘, The World Banประเทศที่ได้รับกำรจัดอันดับสูงสุดของโลกที่มี 
 
ปัจจัยเอ้ือต่อกำรกำรประกอบธุรกิจ ได้แก่ นิวซีแลนด์ (๘๗.๐๑ คะแนน) สิงคโปร์ (๘๕.๐๕ คะแนน) และ
เดนมำร์ก (๘๔.๘๗ คะแนน)๕ และเม่ือเปรียบเทียบจำกท้ังหมด ๑๐ ประเทศผู้น ำด้ำนควำมง่ำยในกำรประกอบ
ธุรกิจ พบว่ำทั้ง ๑๐ ประเทศได้รับคะแนนมำกกว่ำถึงร้อยละ ๘๐ โดยเมื่อพิจำรณำถึงผลกำรจัดอันดับควำม
ยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจส ำหรับกลุ่มประเทศอำเซียนมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๒.๑๒  
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ คะแนนควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจของประเทศไทย แยกตำมแต่ละตัวชี้วัด ในปี 
๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ 
 

ปี อันดับรวม / 
ประเทศ
ท้ังหมด 

คะแนน
รวม 

ตัวช้ีวัดย่อย 

กา
รเริ่

มจั
ดต

ั้งธ
ุรกิ

จ 

กา
รข

ออ
นุญ

าต
ก่อ

สร้
าง

 

กา
รข

อไ
ฟฟ

้า 

กา
รจ

ดท
ะเ

บีย
น

ทรั
พย

์สิน
 

กา
รข

อส
ินเ

ชื่อ
 

กา
รคุ้

มค
รอ

งน
ัก

ลง
ทุน

 

กา
รจ่

าย
ภา

ษี 

กา
รค้

าร
ะห

ว่า
ง

ปร
ะเท

ศ 

กา
รแ

ก้ไ
ขส

ภา
วะ

ล้ม
ละ

ลา
ย 

กา
รบ

ังคั
บใ

ช้ส
ัญ

ญ
า 

๒๕๖๑ ๒๖ / ๑๙๐ ๗๗.๗๔ ๙๒.๓๔ ๗๔.๕๘ ๙๐.๙๙ ๖๘.๗๕ ๗๐ ๗๓.๓๓ ๗๖.๗๓ ๘๔.๑ ๖๗.๙๑ ๗๕.๖๔ 
๒๕๖๐ ๔๖ / ๑๙๐ ๗๑.๗๖ ๘๕.๐๔ ๗๕.๕๘ ๘๓.๗๖ ๖๖.๙๗ ๕๐ ๖๕ ๖๘.๖๘ ๘๔.๑ ๖๕.๕๑ ๗๓.๙๕ 
๒๕๕๙ ๔๙ / ๑๘๙ ๗๑.๔๒ ๘๕.๐๗ ๗๕.๖๔ ๙๐.๕ ๗๑.๓๓ ๔๕ ๖๓.๓๓ ๗๗.๗ ๘๔.๑ ๖๒.๖๙ ๕๘.๘๔ 
๒๕๕๘ ๔๖ / ๑๘๙ ๗๑.๓๓ ๘๕.๐๔ ๗๔.๕๕ ๙๐.๕ ๗๑.๓๓ ๔๕ ๖๓.๓๓ ๗๘.๐๘ ๘๔.๑ ๖๒.๖๙ ๕๘.๗๓ 
๒๕๕๗ ๑๘ / ๑๘๙ ๗๔.๔๐ ๘๕.๐๗ ๗๒.๒๖ ๙๑.๔๙ ๘๐.๑ ๖๒.๕ ๗๖.๖๗ ๗๖.๙๓ ๘๓.๕ ๗๐.๐๕ ๔๕.๔๓ 
๒๕๕๖ ๑๘ / ๑๘๕ ๗๓.๙๙ ๘๔.๖๔ ๗๒.๒๔ ๙๑.๔๗ ๘๐.๑ ๖๒.๕ ๗๖.๖๗ ๗๓.๑๕ ๘๓.๕ ๗๐.๐๕ ๔๖.๖๓ 

ที่มำ: A World Bank Group Flagship Report ๒๐๑๓-๒๐๑๘, The World Bank 

 

                                                           
๕ A World Bank Group Flagship Report. (๒๕๕๙). เข้ำถึงได้จำก: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%๒๐Business/Documents/Annual-Reports/English/DB
๑๖-Full-Report.pdf ((วันท่ีค้นข้อมูล: ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๙). 
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 ๓๓ 

 เมื่อพิจำรณำคะแนนในมิติย่อย พบว่ำประเทศไทยมีกำรพัฒนำดีขึ้นทั้งหมด ๖ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร
เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ด้ำนกำรขออนุญำตก่อสร้ำง ด้ำนกำรขอไฟฟ้ำ กำรจดทะเบียนทรัพย์สิน ด้ำนกำรขอ
สินเชื่อ กำรคุ้มครองนักลงทุน ด้ำนกำรจ่ำยภำษี ด้ำนกำรแก้ไขสภำวะล้มละลำย และด้ำนกำรบังคับใช้สัญญำ 
ส่วนมิติย่อยที่ยังมีกำรพัฒนำอย่ำงคงที่ คือ ด้ำนกำรน ำเข้ำส่งออก ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรจัดอันดับของดัชนีควำม
ยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจมีควำมเกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพของภำครัฐโดยตรง เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวัดล้วน
แล้วแต่มำจำกกระบวนกำรท ำงำนและกำรด ำเนินกำรของภำครัฐทั้งสิ้น ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหำ
ในเรื่องของขั้นตอนทำงกฎหมำยและกฎระเบียบที่ยุ่งยำกซับซ้อนและใช้ระยะเวลำที่นำนเกินควำมจ ำเป็น 
กระบวนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐที่ท ำแบบแยกส่วนและขำดกำรเชื่อมโยงข้ำมหน่วยงำน ส่งผลให้
กำรด ำเนินกำรอนุมัติ ขออนุญำต ออกใบอนุญำต กำรขึ้นทะเบียนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ อีกทั้งในหลำยบริกำรมิได้
มีกำรระบุชัดเจนไว้ในกฎหมำยถึงระยะเวลำและขั้นตอนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรจึงเป็นปัญหำส ำคัญของ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ นอกจำกนี้กำรบังคับใช้กฎหมำย พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำม
สะดวกฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรติดต่อรำชกำร ทั้งในแง่ของข้อมูล ระยะเวลำ และ
ขั้นตอนต่ำงๆ ให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรจำกภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ดั งนั้น กฎหมำยนี้จึงเป็นอีกหนึ่ง
เครื่องมือส ำคัญในกำรกระตุ้นให้ภำครัฐเร่งพัฒนำกระบวนกำร เช่น กำรลดขั้นตอนกำรอนุญำต ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรที่ชัดเจน ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน เป็นต้น เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงสูงสุด 

นอกจำกนโยบำยภำยในประเทศแล้ว รัฐบำลยังเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรยกระดับอันดับ            
กำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมิติที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลดิจิทัล ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชนตื่นตัวที่จะเร่งพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เช่นเดียวกับ สรอ. ซึ่งถือเป็นหน่วยงำนกลำงที่จะเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐตระหนักและเข้ำใจควำมส ำคัญของกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้อันดับกำรพัฒนำในระดับประเทศดีขึ้น  

กำรติดตำมประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในเวทีสำกลนั้น มีดัชนีชี้วั ดที่เกี่ยวข้อง
หลำยตัว ซึ่งให้มุมมองที่หลำกหลำยต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ในกำรนี้ สรอ. จึงได้รวบรวมตัวชี้วัดที่คำดว่ำมี
ควำมเกี่ยวข้อง ๑๒ ตัวชี้วัด โดยสำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มได้ ดังนี้ 

กลุ่มที่  ๑ ประสิทธิภำพและควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่ น 
(Corruption Perception Index: CPI) ดั ชนีบ่ งชี้ ขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั นของ โลก  ( World 
Competitiveness Scoreboard) ดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness 
Index) และควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) 

กลุ่มที่ ๒ กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของสหประชำชำติ 
(United Nations E-Government Survey) กำรจัดอันดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของ Waseda 
(Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey) กำรเปิดเผยข้อมูลในภำครัฐ (Open 
Data Barometer) และดัชนีกำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index)  

กลุ่มที่  ๓ สภำพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  ดัชนีบ่งชี้ระดับ                
ควำมพร้อมของกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Networked Readiness Index: NRI) ดัชนี
ควำมพร้อมของกำรพัฒนำ Cloud Computing (Cloud Readiness Index) และดัชนีชี้วัดควำมก้ำวหน้ำของ
ระบบ Cloud Computing (Global Cloud Computing Scorecard) 
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 ๓๔ 

รำยละเอียดดังแสดงในภำพ   

 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดแผนกำรยกระดับตัวชี้วัดสำกลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงแสดงรำยละเอียด
ประเด็นที่ สพร.จะมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนและผลักดัน ดังนี้ 

 
ที ่ ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับรัฐบาล

ดิจิทัล 
ปี ค.ศ. อันดับที่    

(เปลี่ยนแปลง) 
ประเด็นที่ สพร. มีส่วนร่วมผลักดัน 

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

๒๐๑๗ ๒๗ (+๑) - ประสิทธิภำพภำครัฐ (Government 
Efficiency) 
- โครงสร้ำงพื้นฐำน 

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

๒๐๑๗-
๒๐๑๘ 

๓๒ (-๒) - โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) 
- ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี 

(Technological readiness) 
- นวัตกรรม (Innovation) และ

กระบวนกำรภำครัฐในกำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
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 ๓๕ 

ที ่ ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล 

ปี ค.ศ. อันดับที่    
(เปลี่ยนแปลง) 

ประเด็นที่ สพร. มีส่วนร่วมผลักดัน 

๓. Ease of Doing Business 
Index [World Bank] 

๒๐๑๘ ๒๖ (+๒๐) - ดัชนีกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำร
ท ำธุรกิจ ๑๐ ด้ำน 

๔. Corruption Perception 
Index [Transparency 
International] 

๒๐๑๗ ๙๖ (+๕) - กำรท ำให้รัฐโปร่งใส 
- มีกำรเปิดเผยข้อมูล โดยประชำชนมี

สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
- กำรมีส่วนร่วม ชุดข้อมูลกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงภำครัฐ 
๕. United Nations E-

Government Survey 
๒๐๑๗ ๗๓ (+๕) - Online Service Index  ร้อยละของ

เว็บไซต์ภำครัฐที่มีบริกำร Online 
ยกระดับให้เป็นระดับที่ ๔ = 
Connected Information Services 

๖. Waseda – IAC 
International               
e-Government Ranking 
Survey 

๒๐๑๗ ๒๑ (๐) - Network Infrastructure 
Preparedness  
- E-Participation 
- National Portal 
- Open Government Data 

๗. Open Data Barometer 
[World Wide Web 
Foundation] 

๒๐๑๖ ๕๓ (+๙) - ข้อมูลที่ส ำคัญยังมีกำรเปิดเผยอย่ำง
จ ำกัด อำทิ ข้อมูลกำรใช้จ่ำยภำครัฐ 
- ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลทั่วไป

มำกกว่ำข้อมูลที่ส่งเสริมให้เกิดควำม
โปร่งใสของรัฐ 
- ข้อมูลส ำคัญค้นหำได้ยำก 

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

๒๐๑๖ ๕๑ (-๙) - กำรเปิดเผยชุดข้อมูลภำครัฐ ๑๓ ชุด
ข้อมูล  
- ระบบภำษีไปไหน เปิดเผยข้อมูลกำรใช้

จ่ำยภำครัฐ (Government 
Spending) 

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

๒๐๑๗ ๘๒ (-๑๕) - ร้อยละของประชำชนที่มีส่วนร่วมผ่ำน
ช่องทำงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง      
e-Information, e-Consultation 
และ e-decision making 

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

๒๐๑๖ ๖๒ (+๕) - ควำมพร้อมของเครือข่ำย 
- ควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์จำก 

ICT ของรัฐบำล 
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 ๓๖ 

ที ่ ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล 

ปี ค.ศ. อันดับที่    
(เปลี่ยนแปลง) 

ประเด็นที่ สพร. มีส่วนร่วมผลักดัน 

๑๑. BSA Global Cloud 
Computing Scorecard 

๒๐๑๘ ๑๙ (+๒) - IT Readiness 
- Broadband Deployment 

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

๒๐๑๘ ๑๐ (๐) - Digital Economy Strategic Plan 
- National Data Centre Project 
- The Government Service 

Information Application 
 หมายเหตุ * ธนำคำรโลกได้ปรับระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ใหม่ในกำรประเมินอันดับ Ease of 
Doing Business ส ำหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ส่งผลให้อันดับของประเทศไทยในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ เปลี่ยนแปลงจำก
อันดับที่ ๔๙ เป็นอันดับที่ ๔๖   
 

ทั้งนี้ ในส่วนของ ข้อ ๕. United Nations E-Government Survey นั้น สพร.มีส่วนร่วมในกำร
ผลักดันใน ๒ มิติ ได้แก่ (๑) กำรบริกำรออนไลน์ (Online Service Index: OSI) ซึ่งระดับกำรให้บริกำร
ออนไลน์ของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริกำรในลักษณะให้ข้อมูลแก่ประชำชนผ่ำนทำงเว็ บไซต์ 
รองลงมำเป็นกำรให้ข้อมูลแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงง่ำย แต่ยังคงขำดกำรบริกำรให้ประชำชนสำมำรถท ำ
ธุรกรรมผ่ำนบริกำรออนไลน์และกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในประเด็นต่ำงๆ และ
(๒) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Index: EPI) หน่วยงำนภำครัฐ
ควรเพ่ิมช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและเปิดโอกำสให้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำย
และกำรบริกำรสำธำรณะ รวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยและรูปแบบกำรบริกำรได้ นอกจำกนี้ 
ควรค ำนึงถึงควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรเปิดเผยข้อมูลแก่สำธำรณะในรูปแบบของ Open 
Government Data ด้วย ท ำให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบรับรู้กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐอย่ำงใกล้ชิด และยังสอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำและเป้ำหมำยของ UN ในเรื่องกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน (SDGs) ต่อไป 

นอกจำกนี้ ในส่วนของ ข้อ ๖. Waseda – IAC International e-Government Ranking 
Survey นั้น ผลกำรจัดอันดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลครั้งล่ำสุดประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (THE ๑๓TH 
WASEDA – IAC INTERNATIONAL DIGITAL GOVERNMENT RANKINGS ๒๐๑๗) โดยมหำวิทยำลัยวำเซ
ดะ ร่วมกับ องค์กรวิชำชีพทำงด้ำนผู้บริหำรด้ำนสำรสนเทศ (International Academy of CIO (IAC)) มีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกเดิมที่ เป็นกำรประเมินควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government: e-Government) เ ป็ น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก ำ ร พั ฒ น ำ รั ฐ บ ำ ล ดิ จิ ทั ล                               
(Digital Government: D-Government) โดยมีประเทศที่เข้ำร่วมกำรส ำรวจจ ำนวนทั้งสิ้น ๖๕ ประเทศ 
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงได้อันดับที่ ๒๑ เท่ากับปีที่แล้ว ด้วยคะแนน ๖๕.๒๐๐ คะแนน เพิ่มข้ึนจากปีที่แล้ว 
๐.๗๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ส่งผลให้คะแนนสูงขึ้น ได้แก่ กำรบริกำรทำงออนไลน์ (Online Services) กำรเป็น
รัฐบำลแบบเปิด (Open Government) พอร์ทัลของประเทศชำติ/หน้ำเว็บไซต์หลัก (National Portal/ 
Homepage) กำรส่งเสริมกำรบริกำรรัฐบำลดิจิทัล (D-Government Promotion) ควำมมั่นคงปลอดภัยทำง
ไซเบอร์ (Cyber Security) และกำรมีส่วนร่วม (E-Participation/Digital Inclusion) อย่ำงไรก็ตำม ตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนลดลงได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรเหมำะสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Management optimization) 
ผู้บริหำรด้ำนสำรสนเทศระดับสูงของรัฐ Government Chief Information Officer (GCIO) กำรใช้ประโยชน์
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 ๓๗ 

จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ (The use of Emerging ICT) และควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนเครือข่ำย (Network Infrastructure Preparedness) สำมำรถแสดงรำยละเอียดที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัดหลัก ข้อเสนอแนะการพัฒนา 

๑. ควำมพร้อมของโครงข่ำย 
(Network Preparedness) 

กำรเพ่ิมอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบสำยและแบบไร้สำยเพิ่มขึ้น 

๒. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ 
(Management Optimization/ 
Efficiency) 

ควรผลักดันกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรภำครัฐ (EA) 
ผลักดันให้เกิดกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนชำติต่ำงๆ ที่ชัดเจน  

๓. กำรบริกำรทำงออนไลน์/รูปแบบ
กำรใช้งำนของระบบ (Online 
Services/ Functioning 
Application)  

Level of Complexity ให้ประชำชนสำมำรถรับบริกำรได้โดยไม่ต้อง
เดินทำงไปยังหน่วยงำน หรือกำรมีเว็บไซต์พอร์ทัลภำครัฐ 
Level of Security ควรจะมีกำรล็อคอินเข้ำระบบทุกครั้งและมีระบบ
กำรรักษำควำมปลอดภัยแบบ SSL 
Level of Convenience พัฒนำคุณภำพในกำรให้บริกำรและควำม
สะดวกสบำยของประชำชน 

๔. พอร์ทัลของประเทศ / เว็บไซต์หลัก 
(National Portal) 

พัฒนำให้เว็บไซต์พอร์ทัลกลำงภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงได้จำกอุปกรณ์ที่
หลำกหลำย เช่น PC Smart Phone และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

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

จัดตั้งสถำบันกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
ประเทศที่ชัดเจน และเพ่ิมทักษะควำมสำมำรถทำงดิจิทัลให้กับบุคลำกร
ในทุกระดับ 

๖. กำรส่งเสริมกำรบริกำรรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Promotion) 

มีหน่วยงำนที่ดูแลกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งก ำหนด
บทบำท อ ำนำจหน้ำที่และโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และติดตำม
ประเมินผลอย่ำงใกล้ชิด 

๗. กำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Participation/ Digital 
Inclusion) 

มีแอปพลิเคชันที่ให้ประชำชนสื่อสำรกับรัฐบำลได้โดยตรง 
ประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์พอร์ทัล 

๘. รัฐบำลเปิด (Open Government) เผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดให้ทุกคนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ และมีกำร
เปิดเผยชุดข้อมูลผ่ำนช่องทำง Data Portal กลำง 
ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลเปิดได้ 
มีกำรน ำข้อมูลเปิดไปใช้สร้ำงโอกำสในกำรท ำธุรกิจ ส่งสเริมแนวคิด
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 

๙. ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber Security) 

มีกฎหมำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรใช้เทคโนโลยี 
มีกำรก ำกับดูแล ติดตำมและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกฎหมำย 
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 ๓๘ 

ตัวช้ีวัดหลัก ข้อเสนอแนะการพัฒนา 
๑๐. กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ (The Use 

of Emerging ICT) 
มีกำรพัฒนำ Cloud Computing, Big Data และ IoTs 
ส่งเสริมให้เกิดกำรรับรองควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล เช่น 
ISO/IEC๒๗๐๐๑ เป็นต้น 
มีกำรท ำวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเผยแพร่ให้กับ
สำธำรณชน และมีกิจกรรมให้เกิดกำรน ำไปใช้งำน 

 
๒.๓ นโยบายและข้อสั่งการที่มีผลกระทบต่อ สพร.  

แนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในยุคของ นำยกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้ให้
ควำมส ำคัญเรื่องกำรเชื่อมโยงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี เพ่ือเป็น
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศรวมทั้งกำรปฏิรูปและพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน                    
ในระยะยำว กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องคก์ำรมหำชน) ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
จึงได้เชื่อมโยงเป้ำหมำยทั้งในส่วนของแผนงำนและแผนเงินไปยังนโยบำย/ยุทธศำสตร์ชำติ และยังได้น ำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ 
(Sustainable Development Goals - SDGs) นโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มำเป็นกรอบแนวทำงใน
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
(Action Plan) ของ สรอ. เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเป้ำหมำยตำมแผนระดับประเทศไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำง
เป็นรูปธรรมต่อไป ดังที่ได้กล่ำวไปแล้วในบทที่ ๒  

อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยอ่ืนๆ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง ข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี ยังถือเป็น 
Stakeholder ส ำคัญ ที่ สพร.จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงและใช้ในกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนแทบทั้งสิ้น ดังนี้ 

 
๒.๓.๑ นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

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

ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และ
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ใน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

(๒) ให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำน
ของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เป็น
ระบบข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และกำรบริกำรประชำชน 

หลักสูตรคณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำม
กรอบกำรปฏิรูปประเทศยุทธศำสตร์ชำติ และกำร
สร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ปยป.) 

(๑) โครงกำรศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐเพ่ือภำค
ธุรกิจ (Biz Portal) 
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 ๓๙ 

นโยบายและกฎหมาย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) โ ค ร ง ก ำ ร ข้ อ มู ล เ ปิ ด ภ ำ ค รั ฐ  ( Open 

Government Data) และกำรสร้ำงกลไกให้
ประชำชนมีส่วนร่วม (Citizen Co-creation) 
เพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลใหญ่ (Big 
Data Analytics) 

คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเชิง
ยุทธศำสตร์ (บยศ.) 

(๑) โครงกำรน ำข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) มำใช้
ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

(๒) โครงกำรพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing 
Business Portal) 

ข้ำรำชกำร ๔.๐ (๑) เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน ยึดประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

(๒) กำรปรับปรุงระบบงำน โครงสร้ำงหน่วยงำน
ใหม่เพ่ือกำรพัฒนำน ำไปสู่เป้ำหมำย ประเทศ
ไทย ๔.๐ ตำมนโยบำยและแนวทำงรัฐบำล 

วำระกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(สปท.) 

(๑) ให้บริกำร API ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
รำษฎร์เข้ำกับระบบบริกำรของ ๕ หน่วยงำน 
ได้แก่ กรมวิชำกำรเกษตร กำรประปำส่วน
ภูมิภำค องค์กำรตลำด มกอช. และกรมกำร
ท่องเที่ยว 

(๒) กำรเปลี่ยนผ่ำนบริกำรภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation Program: DTP) ใน 
๕ งำนบริกำร ได้แก่ งำนช ำระภำษียื่นแบบทำง
อินเทอร์เน็ต งำนจัดหำงำนแก่คนหำงำน งำน
จดทะเบียนนิติบุคคลคนเดียว งำนศูนย์บริกำร
วีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน และงำนตรวจสอบ
สิทธิ์รักษำพยำบำล 

(๓) จัดท ำกรอบกำรเปิดเผยชุดข้อมูลที่ส ำคัญของ
ประ เทศ  ( National Open Dataset) และ
ก ำหนด High-Value Dataset 
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 ๔๐ 

๒.๓.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๐ นร๑๒๐๐/๑๘๙ กำรพัฒนำระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพ่ือ
กำรสื่อสำรในภำครัฐ 

๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๓๕๙๘ โครงกำรอบรมหลักสูตรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง 

๒๓ เมษำยน ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๑๐๘๒๖ แนวทำงยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 

๔ มิถุนำยน ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๑๔๕๗๒ ร่ำงแผนปฏิบัติกำรเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน IPv๖ ในประเทศไทย 

๔ มิถุนำยน ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๑๔๘๘๘ ยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) 

๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๒๑๔๖๗ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเว็บไซต์
ภำครัฐของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงำน 

๒ ธันวำคม ๒๕๕๗ นร๐๕๐๖/๒๔๔๓๙ กำรเปิดตัวแอปพลิเคชัน "สุขพอที่พ่อสอน" เฉลิม
พระเกียรติ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ 

๑๐ มีนำคม ๒๕๕๘ นร๐๕๐๖/๘๓๗๐ รำยงำนสถำนภำพกำรให้บริกำรข้อมูลและบริกำร
ภำครัฐผ่ำนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ 

๒๒ กันยำยน ๒๕๕๘ นร๐๕๐๖/๓๓๔๗๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์กลำงบริกำร
ภำครัฐส ำหรับประชำชน (Government Access 
Channels ) 

๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/๔๙๖๖ ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (Govermment 
Application Center : GAC) และระบบแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรภำครัฐ (G - News) 

๑๕ มีนำคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๘๓ แนวทำงกำรด ำเนินกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ 

๕ เมษำยน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/๑๒๖๘๔ ขอควำมเห็นชอบต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และ (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

๑๙ เมษำยน ๒๕๕๙ นร๑๒๐๐/๑๖ ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำระบบรำชกำรให้เป็นรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำคุณภำพงำนบริกำรภำครัฐให้ดี
ขึ้น และร่วมจัดท ำระบบสำรสนเทศเพ่ือรองรับ 
พรบ.อ ำนวยควำมสะดวกฯ 

๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๐ นร๐๕๑๔/๑๖๐๒ สรุปสำระส ำคัญกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินเชิงยุทธศำสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
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 ๔๑ 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
(มติอนุมัติหลักกำรแนวทำงกำรพัฒนำระบบอำนวย
ควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal) ตำมท่ีสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (สำนักงำน 
ก.พ.ร.) เสนอ) 

๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๗/๔๕๖๕๙ กำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร เพ่ือ
น ำเสนอชุดข้อมูลผ่ำน GovChannel 

 

๒.๓.๓ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

๘ เมษำยน ๒๕๕๘ ทก๐๑๐๐.๓.๑๐/ว๖๐ เ ร่ ง พั ฒ น ำ  Mobile Application ภ ำ ค รั ฐ เ พ่ื อ
ประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนเข้ำถึงบริกำรและใช้
อ ำนวยควำมสะดวก และเร่งด ำเนินโครงกำรลด
ส ำเนำกระดำษเ พ่ือบริกำรประชำชน (Smart 
Service) รวมทั้ง ระบบสนับสนุน พรบ.อ ำนวยควำม
สะดวกฯ 

๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ นร๐๕๐๕/ว๓๖๙ เ ร่ ง ด ำ เ นิ น ก ำ ร จั ด ท ำ แ อป พลิ เ ค ชั น ส ำ ห รั บ 
Smartphone และ Tablet ให้สำมำรถใช้งำนง่ำย 
จ ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

๒๑ มกรำคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๑๘ ให้ ดศ.รวบรวมสถิติกำรใช้บริกำรศูนย์กลำงบริกำร
ภ ำ ค รั ฐ ส ำ ห รั บ ป ร ะช ำ ช น  ( GovChanel) ว่ ำ
ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรใช้บริกำรมำกน้อย
เพียงใด และมีผลสัมฤทธิ์อย่ำงไร 

๒๘ เมษำยน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๑๔๓ เชื่อมโยงข้อมูลภำรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน
โดยตรงหรือสมควรสร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องศูนย์กลำงแอปพลิเคชัน
ภำครัฐ (GAC) 

๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๒๑๒ กำรพิจำรณำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรให้บริกำรภำครัฐ
เ พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) หำกจ ำเป็นต้องปรับปรุงให้เร่ง
ด ำเนินกำรโดยเร็ว 

๒๙ กันยำยน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๓๐๐ ดศ.และ สสช.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) ของทุกส่วน
รำชกำร 
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 ๔๒ 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๖๐ แนวทำงในกำรจัดท ำแผนงำนในภำรกิจหลักของ

หน่วยงำนระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๓๗๖ หน่วยงำนภำครัฐที่ เกี่ ยวข้องร่วมกันปรับปรุง

กระบวนงำนเ พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) และ
ก ำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพำะอันดับประเทศ
ไทยใน Ease of Doing Business สูงขึ้นทุกปี 

๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๐๑ ให้ ส ำนักงำน กพร.เป็นหน่วยงำนหลักเรื่อง Ease of 
Doing Business 

๑ ธันวำคม ๒๕๕๙  นร๐๕๐๕/ว๔๓๙ ดศ.เร่งรัดขับเคลื่อนงำนทำงด้ำนดิจิทัล คือ กำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล และกำรขับเคลื่อน
ประเทศในด้ำนต่ำงๆ ด้วยระบบดิจิทัล 

๘ ธันวำคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๔๙  ให้ทุกส่วนรำชกำรปรับปรุงข้อมูลส ำหรับให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนระบบ G-News ให้มีควำมน่ำสนใจ
และเป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ รวมทั้งให้มุ่งเน้นกำร
น ำเสนอสำระส ำคัญโดยสรุปที่เป็นประโยชน์และ
สร้ำงกำรรับรู้กำรด ำเนินงำนของรัฐบำลที่ถูกต้อง 

๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๗๗ กำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆ ของรัฐบำล โดยเฉพำะใน Social Media ให้
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน และลดควำมขัดแย้ง 

๒๓ มีนำคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๑๓๙ กำร ใช้ ดิ จิ ทั ล ในกระบวนกำรปฏิบั ติ ง ำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งประสำนให้ทุกหน่วยงำนที่มี
มีกำรให้บริกำรแก่ประชำชนผ่ำนระบบออนไลน์ เพ่ือ
ให้ผลกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศดีข้ึน   

๑ มิถุนำยน ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๒๖๖ กำรขับเคลื่อนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๖๐ และรองรับกำรเข้ำสู่
ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 

๘ มิถุนำยน ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๒๘๐ กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต่ำงๆ โดยเฉพำะเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
(EEC) 

๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๐ นร๑๒๐๕.๖/๕๕๘ ก ำ ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ ห้ เ กิ ด ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น แ บบ                       
e-Government  ระหว่ำง กพร. สป.ดศ. วท.และ 
สรอ. โดยขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำร
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 ๔๓ 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ตำมรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.
๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕๘ข ในเรื่อง  
(๑) กำรน ำ ระบบเทคโนโลยีที่ เ หมำะสมมำ

ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรและกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชน  

(๒) บูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐทุก
หน่วยงำนเข้ำด้วยกัน ให้สอดคล้องตำมแผน 
DG เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก ำ ร โ ดยมี ป ร ะชำชน เ ป็ น
ศูนย์กลำง ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
ระบบสื่อสำรภำยในภำครัฐ (G-Chat) Digital 
Transformation Program กำรบู รณำกำร
งำนบริกำรเ พ่ือภำคธุรกิจ ศูนย์รับค ำขอ
อนุญำตตำม พรบ.อ ำนวยควำมสะดวก กำรบูร
ณำกำรฐำนข้อมูลภำครัฐ กำรลดกำรเรียก
ส ำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำก
ประช ำชน  Big Government Data Open 
Data 

๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๑๐ กำรด ำเนินกำรตำม พรบ.อ ำนวยควำมสะดวกฯ 
โดยเฉพำะส่วนกำรบริกำรประชำชน ลดขั้นตอนกำร
ด ำ เนินงำน ลดกำรใช้ เอกสำร กำรลดกำรใช้
ทรัพยำกร และให้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้แทน รวมทั้ งก ำหนดตัวชี้ วัดที่ แสดงผลกำร
ด ำเนินกำรที่ชัดเจนด้วย 

๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๓๔ กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม พรบ.
อ ำนวยควำมสะดวกฯ โดยเฉพำะงำนบริกำร
ประชำชน ทั้งในด้ำนกำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ลดกำรใช้เอกสำร กำรลดกำรใช้ทรัพยำกร รวมทั้ง 
ให้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ และก ำหนด
ตัวชี้วัดที่สำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน 
เพ่ือลดภำระของประชำชนที่ต้องน ำส ำเนำเอกสำร
มำติดต่อรำชกำร รวมทั้งแก้ไขกฎหมำยเพ่ือรองรับ
กำรติดต่อรำชกำรออนไลน์ได ้

๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๓๖ (๑) ส่วนรำชกำรแจ้งรำยชื่อฐำนข้อมูลที่ถูกต้องใน
กำรบริกำรประชำชนไปยัง มท. ภำยใน ๓ 
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 ๔๔ 

มติคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
เดื อน  โดย  มท . รวบรวมและแจ้ ง ไปยั ง
หน่วยงำนเจ้ำของฐำนข้อมูล 

(๒) หน่ วยงำน เจ้ ำของฐำนข้ อมู ลจั ด เตรี ยม
ฐำนข้อมูลให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปี  

(๓) มท. เชื่อมฐำนข้อมูลเข้ำกับทะเบียนรำษฎร์ 
และเปิดให้หน่วยงำนที่ร้องขอได้ใช้งำน 

(๔) ของบประมำณในลักษณะบูรณำกำร เชิ ง
ยุทธศำสตร์  

(๕) มท. กพร. ดศ.และ สรอ.ขับเคลื่อนแนวทำง
บูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและบริกำร
ภำครัฐ 
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 ๔๕ 

บทท่ี ๓ การวิเคราะหก์ลยุทธ์ที่ส าคัญ  
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 

๓.๑ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis เป็นกำรวิเครำะห์เพ่ือประเมินสถำนภำพองค์กรประกอบด้วย                
(๑) กำรวิ เครำะห์จุดแข็ง  (Strength)  (๒) จุดอ่อน (Weakness)  (๓) โอกำส (Opportunity)  และ                            
(๔) อุปสรรค (Threat)    

(๑) กำรวิเครำะห์จุดแข็ง คือ กำรวิเครำะห์หำปัจจัยภำยในที่ส่งผลดีกับกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร  
ซึ่งเป็นกำรหำข้อได้เปรียบและควำมสำมำรถที่โดดเด่น ในกำรขับเคลื่อนองค์กรที่จะส่งผลต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลักขององค์กรได้ 

(๒) กำรวิเครำะห์จุดอ่อน คือ กำรวิเครำะห์หำปัจจัยภำยในที่ส่งผลเสีย หรือ ผลกระทบทำงธุรกิจ            
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  

(๓) กำรวิเครำะห์โอกำส คือ กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลดี หรือ เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ  

(๔) กำรวิเครำะห์อุปสรรค คือ กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลเสียกับกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร 
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง ควบคุม หรือ แก้ไขได้ ท ำได้เพียงคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงอุปสรรคที่จะ
เกิดข้ึน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำหรือผลกระทบที่ร้ำยแรงต่อองค์กร  

 กำรวิเครำะห์ SWOT เป็นผลกำรวิเครำะห์ที่เกิดจำกกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้บริหำร สพร. และเจ้ำหน้ำที่ ภำยใต้กรอบกำรเปลี่ยนผ่ำนจำก ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) เป็น ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ซึ่งได้ด ำเนินกำรประชุมระดมควำม
คิดเห็นหลำยครั้ง รวมทั้งได้น ำผลกำรวิเครำะห์และแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนองค์กรน ำเสนอต่อที่ประชุม           
คณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และ คณะกรรมกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
ตำมล ำดับ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SWOT Analysis 

- กำรจัดอันดับและกำรวัดผลขององค์กรระหว่ำงประเทศต่ำงๆ เช่น UN , Open Data 
Barometer เป็นต้น  

- นโยบำย Digital Economy , Digital Government , แผนปฏิรูปประเทศ ,แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

- ควำมต้องกำรของหน่วยงำนภำครัฐในกำรยกระดับองค์กรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
- เทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
- กำรย้ำยสังกัดไปอยู่ภำยใต้ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
- ควำมต้องกำรแชร์ไอเดียของคนรุ่นใหม่ และ ควำมต้องกำรพื้นที่ของหน่วยงำนทุกระดับ 

 

- บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
องค์กร 

- มีควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรบริหำรงำนแบบรัฐและควำมต้องกำรของประชำชน 
- มีประสบกำรณ์และควำมคุ้นเคยกับหน่วยงำนภำครัฐมำเป็นระยะเวลำนำนและมีควำมเข้ำ

ใจควำมต้องกำรของหน่วยงำนภำครัฐเป็นอย่ำงดี 
- - เป็นผู้น ำเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงำนภำครัฐในรูปแบบต่ำงๆ เช่น BlockChain , IoT , Open 

Data , Big Data เป็นต้น  
- บุคลำกรสำมำรถตอบสนองต่อนโยบำยต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว  

 

- ทักษะและควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรไม่สอดคล้องกับภำรกิจงำนใหม่ 
-  อัตรำก ำลังไม่สอดคล้องกับภำรกิจใหม่ของหน่วยงำน 
- บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและรับรู้นโยบำย วิสัยทัศน์ กฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศแนวทำง

กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนไม่ทั่วถึงทั้งหน่วยงำน 
- ระบบกำรท ำงำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกน ำไปเสริมประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กร 
- บุคลำกรขำดทักษะที่ส ำคัญในกำรรองรับภำรกิจใหม่ขององค์กร  

 

- แนวทำงกำรด ำเนินงำนในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนไปจำกเดิมค่อนข้ำงมำก 
- หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนยังขำดควำมเข้ำใจในบริบทของกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
- กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่องและควำมคล่องตัวท ำให้ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้จบ

ภำยในตัวเอง 
- ขำดหน่วยงำนที่จะรับช่วงต่อบริกำรภำครัฐที่อยู่ภำยใต้ภำรกิจเดิม  
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 ๔๖ 

๓.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์โดยใช้ TOWS Matrix  
 ภำยหลังจำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งได้แสดงถึง
ศักยภำพองค์กรในกำรด ำเนินงำนขององค์กร สิ่งที่น ำมำพิจำรณำเป็นล ำดับถัดไปคือกำรวิเครำะห์ TOWS 
Matrix ที่เป็นกำรน ำปัจจัยภำยนอก (External Factor) และ ปัจจัยภำยใน (Internal Factor) ที่ได้มำจำกกำร
วิเครำะห์ SWOT Analysis มำวิเครำะห์เพ่ือสร้ำงกลยุทธส ำหรับน ำไปสู่วิธีกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในเชิงยุทธศำสตร์ 
ซึ่งกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix จะได้กลยุทธ์ที่น ำไปสู่กำรด ำเนินงำนใน ๔ ลักษณะ ได้แก่ (๑) กลยุทธ์เชิงรุก 
(๒) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (๓) กลยุทธ์เชิงรับ และ (๔) กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 
 
 กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix นอกจำกจะน ำมำซึ่งกลยุทธ์ที่ส ำคัญขององค์กรแล้วยังท ำให้ทรำบถึง
สถำนภำพขององค์กรว่ำอยู่ในบริบทและทิศทำงในลักษณะใด ส ำหรับกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix ของ สพร. 
นั้น มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 Strength Weakness 
Opportunity SO 

- สร้ำงรูปแบบกำรเชื่อมต่อของระบบหรือฐำนข้อมูลที่ส ำคัญระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ และน ำไปสู่กำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพแก่
ประชำชนและเกิดธุรกิจใหม่ของภำคเอกชนในอนำคต 

- พัฒนำบริกำรภำครัฐในรูปแบบดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ประชำชนสำมำรถ
ใช้งำนได้จริง 

WO 
- สร้ำงกลไกในกำรขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดรัฐบำลดิจิทัล 

Threat ST 
- พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับภำรกิจใหม่ของส ำนักงำน 
 

WT 
- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรทั้งภำครัฐและ

ภำคเอกชนในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล  
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 ๔๗ 

 จำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix น ำไปสู่กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และ กิจกรรมที่จะกล่ำวถึงในบทต่อไป 
 

๓.๔ ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน

รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งยังเป็นแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์เดิมซึ่งประกอบด้วย 
๓ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (๑) บูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพรองรับรัฐบำลดิจิทัล (Sharing) (๒) ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพโดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่
ประชำชนเพ่ือก้ำวไปสู่ Digital Economy (Delivery) และ (๓) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำน
ภำครั ฐและผู้ รั บบริ กำรมีควำมพร้อมที่ จะรองรับกำร เปลี่ ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(Transformation) ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส ๔ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) 
 
๑) โครงการพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  

ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเครือข่ำยหลักภำครัฐที่ให้บริกำรครอบคลุมไปยังหน่วยงำนภำครัฐ
ระดับกรมแล้วกว่ำร้อยละ ๙๙ โดยครอบคลุมจุดติดตั้งทั่วประเทศ ๓,๒๔๒ หน่วยงำน/จุดติดตั้ง และมี
บริกำรระบบงำนด้ำนยุทธศำสตร์หลักภำครัฐที่ใช้งำนร่วมกันบนเครือข่ำย GIN เช่น ระบบบูรรำกำร
ฐำนขอ้มูลประชำชยและบริกำรภำครัฐ (Linkage Center) ของกรมกำรปกครอง ระบบกำรบริหำรยุทธศำสตร์
ขององค์กำรภำครัฐ (GSMS) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ระบบบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกระทรวงกำรคลัง ระบบทะเบียนรำษฎรของกรมกำรปกครอง 
ระบบ Thailand National Single Window (NSW) ของกรมศุลกำกร และระบบ CABNET ของส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี นอกจำกนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส ำนักงำนยังได้ด ำเนินกำรยกระดับเครือข่ำย 
GIN เป็น GSI ก้ำวหน้ำไปแล้วกว่ำร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งยังมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรของ
หน่วยงำนภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๖๖ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เป้ำหมำย : ๓,๒๐๐ หน่วยงำน/จุดติดตั้ง และร้อยละ ๑๐๐ ของควำมส ำเร็จในกำรยกระดับเครือข่ำย 
GIN เป็น GSI) 

๒) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)  
เป็นกำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี 

Cloud Computing ที่สำมำรถเข้ำถึงได้จำกเครือข่ำย GIN และอินเทอร์เน็ตที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล ไม่ว่ำจะเป็น ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ISO ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๑ CSA Security 
และ Trust & Assurance Registry (STAR) กำรให้บริกำร G-Cloud ถือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกลำงภำครัฐที่
มุ่งเน้นให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณได้จำกกำรจัดสรรทรัพยำกรให้ผู้ใช้งำนได้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำร ปัจจุบัน มีหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน ๔๕๔ หน่วยงำนให้ควำมไว้วำงใจในกำรน ำระบบงำน
ส ำคัญมำไว้บน G-Cloud มำกถึง ๑,๐๔๖ ระบบ เช่น ระบบกำรรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ระบบภำษีและเอกสำร
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 ๔๘ 

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ระบบขนส่งและจรำจรอัจฉริยะของ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) และระบบ CITIZENinfo ส ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๗๔.๓๓ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เป้ำหมำย : ๖๐๐ ระบบ) 

๓) โครงการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS)  
เพ่ือกำรใช้งำนร่วมกันในภำครัฐ ตำมลักษณะกำรใช้งำนจริงเฉพำะในส่วนที่ต้องกำร ถือเป็น

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกลำงภำครัฐอีกหนึ่งบริกำรที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณในภำพรวมอย่ำง มี
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งได้พัฒนำบริกำรในลักษณะ G-SaaS ให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐแล้วจ ำนวน ๔ 
บริกำร ได้แก่ 

๓.๑) ระบบ Saraban ให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงำนเอง จ ำนวน ๔๑๒ หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง ๓๙ หน่วยงำน (จ ำนวนผู้ใช้งำน 
๗,๖๖๑ คน) เช่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำรกองทัพไทย กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เป็นต้น โดย
ระบบ Saraban as a Service ท ำให้หน่วยงำนเหล่ำนี้สำมำรถเชื่อมโยงงำนสำรบรรณกับหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน 
ๆ ได้อย่ำงอัตโนมัติ (Cross Platform Interconnection) ท ำให้สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ ลดระยะเวลำและข้ันตอนในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนได้  

๓.๒) ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) มีส่วนผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐมี
ช่องทำงที่ปลอดภัยในกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนภำครัฐด้วยกัน ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีค ำสั่งให้หน่วยงำนภำครัฐน ำระบบ G-Chat และ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ติดต่อสื่อสำรภำยในและระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ
ลดควำมเสี่ยงในกำรถูกลักลอบน ำข้อมูลทำงรำชกำรไปใช้ในทำงทุจริตและเกิดควำมเสียห ำย ปัจจุบัน 
หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมสนใจและใช้ G-Chat เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรหลักในภำครัฐแล้วจ ำนวน ๔๗,๖๙๔ 
คน จำก ๒๖๘ หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง ๑๓๐ หน่วยงำน เช่น ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน กรมสรรพำกร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำ
เสพติด เป็นต้น รวมทั้ง ยังสนับสนุนกำรสื่อสำรในลักษณะกลุ่มตำมภำรกิจ เช่น กลุ่มคณะรัฐมนตรี กลุ่ม
ปลัดกระทรวง กลุ่มหัวหน้ำส่วนรำชกำร (ระดับ CEO) และกลุ่มสื่อสำรข้อมูลของกรมประชำสัมพันธ์ และ
ยกระดับระบบ G-Chat เป็น Version ๒ เพ่ือรองรับผู้ใช้งำนจ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คน และข้ำรำชกำรทั้งหมดใน
ระยะถัดไป 

๓.๓) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ 
(MailGoThai) ปัจจุบัน มีหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน ๓๙๕ หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง ๑๑๓ 
หน่วยงำน มีนโยบำยให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐ ๑๙๕,๖๓๙ คน ใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์จำก
ระบบกลำงที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพ่ือเป็นกำรรักษำควำมปลอดภัยของข่ำวสำรภำครัฐและสำมำรถใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะเกิดภำวะวิกฤตขึ้น ภำยใต้ระดับกำรให้บริกำร (SLA) ร้อยละ ๙๙.๕ โดย
หน่วยงำนภำครัฐส ำคัญที่ใช้ MailGoThai เป็นระบบสื่อสำรหลักภำยในหน่วยงำน เช่น ส ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร กองทัพบก ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมกำรปกครองเป็นต้น 
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 ๔๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ 
Digital Economy (Delivery) 

 

๓.๔) ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่าย GIN (GIN Conference) เป็น
ระบบกำรประชุมทำงไกลออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐเกิดกำร
ประหยัดทรัพยำกรและระยะเวลำในกำรจัดประชุมได้ ปัจจุบัน GIN Conference เป็นระบบที่หน่วยงำน
ภำครัฐเห็นถึงประโยชน์และให้ควำมสนใจน ำมำใช้ในหน่วยงำนมำกถึง ๑๒๙ หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับ
กรม ๓๐ หน่วยงำน (๔,๔๕๙ สิทธิกำรใช้งำน (License))  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๓๔.๑๕ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เป้ำหมำย : ร้อยละ (สะสม) ๒๐ ของส่วนรำชกำรระดับกรมใช้บริกำร G-SaaS) 

 
 
 
 

๔) โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ  (Digital Government 
Platform)  

ถือเป็นบริกำรส ำคัญที่ได้สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระดับ Strategic Partners เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐน ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนข้อมูลที่
ได้พัฒนำขึ้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรด ำเนินงำน ปัจจุบัน หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรน ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนข้อมูล (Digital Government Platform) ที่พัฒนำไปใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนกันแล้ว
จ ำนวนถึง ๗๐๔ หน่วยงำน (เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ ๗๗ หน่วยงำน) ใน ๓ รูปแบบ คือ 
  ๔ .๑ )ระบบ  Single Sign-On ประชำชนสำมำรถ เข้ ำ ใช้ บริ ก ำ รของภำครั ฐบน 
https://www.egov.go.th ด้วยกำรพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวผ่ำน https://openid.egov.go.th ปัจจุบันมี
ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ ๒๓ หน่วยงำนที่เชื่อมโยงกันได้ เพ่ือไปสู่กำรเป็น One Stop Service 
ต่อไป เช่น ระบบค้นหำจองชื่อและจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ระบบขอติดตั้งประปำ
ใหม่และกำรช ำระค่ำน้ ำประปำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของกำรประปำนครหลวง เป็นต้น 

๔.๒) ระบบ e-CMS version ๒.๐ on Cloud เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรรับส่งข้อมูล  
ปัจจุบัน ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน ๖๑๐ หน่วยงำนสำมำรถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพผ่ำนระบบ  e-CMS เช่น กรมวิชำกำร
เกษตร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง และ
หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  

๔.๓) ระบบ Government API ตำมค ำสั่ง คสช.ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ ซึ่งให้หน่วยงำน
ภำครัฐยกเลิกกำรขอเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำกผู้ยื่นค ำขอนั้น ปัจจุบัน ส ำนักงำนมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
สนับสนุนนโยบำยรัฐบำล โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนข้อมูล (Government API)  เช่น API ส ำหรับ
เชื่อมโยงข้อมูลคนพิกำรร่วมกับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  (สปสช.) API เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
รำษฎร์ร่วมกับกรมกำรปกครอง API เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจ API เชื่อมโยงข้อมูล 
Rationel Drug use RDU (RDU รู้เรื่องยำ) เชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงสำธำรณสุขได้ร่วมมือกับเครือข่ำย
โรงพยำบำลกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรเชื่อมโยงผ่ำน Government API ดังกล่ำวแล้วจ ำนวน ๗๑ หน่วยงำน เช่น ระบบติดตำมเรื่อง
ร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ระบบยืนยันตัวบุคคลกลำงที่เกี่ยวข้องในกำร

http://www.egov.go.th/
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 ๕๐ 

ท ำนิติกรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ระบบให้ควำมเห็นชอบ(บุคคลในตลำดหุ้น) ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ระบบบริกำร Fisheries Single Window 
ของกรมประมง ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบของส ำนักปลัดกระทรวงแรง เป็นต้น 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๘๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เป้ำหมำย: มีหน่วยงำนใช้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ และจ ำนวนบริกำรอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงำน
ภำครัฐที่ให้บริกำรประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจเพ่ิมขึ้น ๑๐ บริกำร) 

๕) โครงการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure)  
ส านักงานได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดท าชุดข้อมูลเปิด (Datasets) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง High Value Dataset ซึ่งเผยชุดข้อมูลที่เป็น High Value Datasets บนเว็บไซต์แล้วถึง 
๑,๑๘๗ ชุดข้อมูล โดยปัจจุบันได้เปิดเผยชุดข้อมูล เพ่ิมข้ึน ๒๑ ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์
ที่ประชำชนแจ้งเรื่องผ่ำนช่องทำง ๑๑๑๑ ของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ชุดข้อมูลสถิติข้อมูลคน
พิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร จ ำแนกตำมจังหวัด ประเภทควำมพิกำร และเพศ ของส ำนักงำนส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ชุดข้อมูลทะเบียนรำยชื่อผู้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ ของกรมประมง และชุดข้อมูลจ ำนวนผู้โดยสำรรถไฟฟ้ำของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
นอกจำกนี้ได้มีกำรให้บริกำร PublicAPI ผ่ำนเว็บไซต์ api.data.go.th ในกำรเชื่อมโยงติดต่อระหว่ำงชุดข้อมูล
ต่ำงๆ กับนักพัฒนำระบบ ภำคธุรกิจเอกชน คณำจำรย์ และหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนประชำชนที่สนใจน ำ
ข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐไปพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมบริกำรใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ควำมเป็นอยู่ของประชำชนใน
ประเทศดีข้ึน รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้แข่งขันรำยใหม่อย่ำง Startup ได้น ำข้อมูลไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
หรือบริกำรใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำร สร้ำงควำมโปร่งใส และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐำนที่ตั้งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรภัย (ปภ.) ข้อมูลจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และข้อมูลรำยงำนอุบัติเหตุทำงถนน เป็นต้น 
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เป้ำหมำย: ร้อยละ ๑๐๐ ของควำมส ำเร็จตำมแผน ในกำรเพ่ิมจ ำนวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High Value Dataset ที่
มีกำรเปิดเผย ๒๐ ชุดข้อมูลต่อปี) 

๖) โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) 
ส ำนักงำนได้พัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐในชื่อ“ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับ

ประชำชน (GovChannel)” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมกำรบริกำรภำครัฐที่ได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ ซึ่งประชำชนทุกคน ทุก
กลุ่ม ทุกท้องถิ่น สำมำรถเข้ำถึงได้จำกจุดเดียว อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมใน ๓ ช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็น (๑) ช่อง
ทำงผ่ำนเว็บไซต์ ชื่อ“เว็บไซต์กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (https://www.govchannel.go.th)” (๒) 
ช่องทำงผ่ำน Mobile Application ในชื่อ “ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (Government Application 
Center: GAC)” และ (๓) ช่องทำงผ่ำนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส ำหรับประชำชนที่ไม่มีเครื่องมือในกำรเข้ำถึงบริกำร
ภำครัฐ อำทิ Government Smart Kiosk และ Government Smart Box วำงให้บริกำรภำครัฐที่ใช้เพียงบัตร
ประชำชนเพียงใบเดียวในพ้ืนที่ส ำคัญ  

(๑ )  ช่ อ งทำ งผ่ ำน เ ว็ บ ไ ซต์  ชื่ อ  “ เ ว็ บ ไซต์ กล ำ งบริ ก ำ ร อิ เ ล็ กท รอนิ กส์ ภ ำ ค รั ฐ 
(https://www.govchannel.go.th)” เป็นช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรส ำหรับประชำชน เพ่ือ
เชื่อมโยงภำครัฐให้ชีวิตง่ำยและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีบริกำรภำครัฐส ำคัญ ดังนี้  
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 ๕๑ 

- เว็บไซต์กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (https://www.egov.go.th) มีบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐที่จัดหมวดหมู่ชัดเจนและสวยงำมอยู่มำกถึง ๘๔๕ บริกำร จำก ๔๕๔ หน่วยงำน และใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง ๑,๔๙๙,๑๗๗ ครั้ง  

- ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อรำชกำร (https://www. info.go.th) เพ่ือเผยแพร่คู่มือ
ประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปัจจุบันมีคู่มือบริกำรภำครัฐให้กับประชำชนจ ำนวน ๖๙๔,๖๖๙ คู่มือ และในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีกำร
เข้ำใช้บริกำรแล้วรวม ๒๕๘,๒๕๘ ครั้ง 

- ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภำครัฐ (https://data.go.th) มีชุดข้อมูลเปิดภำครัฐจ ำนวน ๑,๑๘๗ 
ชุดข้อมูล และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกำรเข้ำใช้บริกำรถึง ๑๕๒,๓๙๐ ครั้ง 

- ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (https://www.apps.go.th) มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์
ภำครัฐ 

จ ำนวน ๒๙๓ แอปพลิเคชัน และในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง ๔๒,๐๔๔ ครั้ง 
- ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐเพ่ือภำคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง ส ำนักงำน 

และส ำนักงำน ก.พ.ร. กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ส ำนักงำนประกันสังคม กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
และกรมสรรพำกร เพ่ือพลิกโฉมงำนบริกำรภำคธุรกิจในยุค ๔.๐ ให้สำมำรถติดต่อรำชกำรได้แบบเบ็ดเสร็จครบ
วงจร ณ จุดเดียว และส่งข้อมูลหรือเอกสำรประกอบเพียงชุดเดียวในรูปแบบดิจิทัล  โดย ส ำนักงำนได้พัฒนำ 
Biz Portal (https://biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อมให้บริกำร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตำมกรอบของธนำคำรโลกจ ำนวน ๓๔ บริกำร และมีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 
๔๓,๗๖๕ ครั้ง รวมทั้ง ยังมีระบบบริกำรส ำหรับกำรเริ่มต้นธุรกิจ เช่น ขอจดทะเบียนนิติบุคคล (ผ่ำนระบบ “E-
Registration” ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) ขอขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง/ลูกจ้ำง ระบบกำรขอติดตั้งสำธำรณูปโภค 
ได้แก่ บริกำรขอติดตั้งไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนนครหลวง/ภูมิภำค บริกำรขอติดตั้งน้ ำประปำของกำรประปำ
นครหลวง/ภูมิภำค และบริกำรขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) และระบบ
บริกำรธุรกิจร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม เช่น ขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่ จ ำหน่ำยหรือสะสมอำหำร 
ขอในอนุญำตขำยสุรำ ขอใบอนุญำตขำยยำสูบเป็นต้น ซึ่งผู้รับบริกำรสำมำรถขอรับบริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ
หลำยหน่วยงำนได้พร้อมกันในลักษณะ Single Form  

-  ระบบข้อมูลกำรใช้จ่ำยภำครัฐ (ภำษีไปไหน)  (Thailand Government Spending) 
ให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์  https://govspending.data.go.th/  และ แอปพลิเคชัน “ภำษีไปไหน” เป็นระบบ
สืบค้นข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณผ่ำนโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำง ๆ ถึง ๙,๙๕๖,๒๕๑ และปัจจุบัน ส ำนักงำน
ได้ร่วมมือกับกรมบัญชีกลำง ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง กรมศุลกำกร กรมสรรสำมิต และกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรพัฒนำต่อยอด
ไปสู่ระบบ “ภำษีมำจำกไหน”พร้อมรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรี  และคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่ งชำติ 
(คตช.) ต่อไป และมีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง ๔๕,๓๑๙ ครั้งต่อปี  

 (๒)  ช่ อ งทำงผ่ ำน  Mobile Application ในชื่ อ  “ศูนย์ กลำงแอปพลิ เคชั นภำครั ฐ 
(Government Application Center: GAC)” ถือเป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภำครัฐ ที่มีกำรรวมรวม
บริกำรของรัฐเพ่ือประชำชนแบ่งออกเป็น ๑๑ หมวดหมู่ เป็นจ ำนวน ๒๙๓ แอปพลิเคชัน เพ่ือให้ง่ำยต่อกำร
ค้นหำและมีควำมน่ำเชื่อถือ และได้รับควำมสนใจจำกประชำชนเข้ำในกำรใช้บริกำรแล้วถึง ๑๖,๘๐๗ ครั้งต่อปี  

https://govspending.data.go.th/%20%20และ
http://www.pacc.go.th/
http://www.pacc.go.th/
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 ๕๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) 

 

ระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News) เป็นระบบแจ้งรับข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐที่ทัน 
เหตุกำรณ์ แม่นย ำ และเชื่อถือได้แก่ประชำชน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงำนภำครัฐกว่ำ ๑๖๐ หน่วยงำนใช้บริกำร
แจ้งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News)  

(๓) ช่องทำงผ่ำนอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ Government Smart Kiosk ให้บริกำรในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
ได้รับควำมสนใจจำกประชำชนในกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง ๓๖๔,๖๑๔ ครั้งต่อปี 

- Government Smart Kiosk เป็นอีกหนึ่งช่องทำงส ำหรับประชำชนที่ไม่มีเครื่องมือใน
กำร 

เข้ำถึงบริกำรภำครัฐ ที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ใช้เพียงบัตรประชำชนเพียงใบเดียวเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรต่ำง ๆ 
ของรัฐได้ในในพ้ืนที่ ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีบริกำรภำครัฐ ๑๙ บริกำรใน กำรตรวจสอบข้อมูล 
กำรตรวจสอบสิทธิ์ กำรติดตำมผลและกำรดูข้อมูล พร้อมให้บริกำรบน Government Smart Kiosk อำท ิ

- ระบบข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) ของกรมกำรปกครอง  
- ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ 
- ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชรำภำพ) ของส ำนักงำนประกันสังคม 
- ระบบตรวจสอบสิทธิกำรรับเบี้ยคนพิกำร ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
- ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภำพ ของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 
- ระบบข้อมูลกำรตรวจสุขภำพบุคคลในโรงพยำบำลในสังกัดส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
- ระบบตรวจสอบรำยกำรนัดหมำย 
- ระบบตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
- ระบบตรวจสอบข้อมูลค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๑๕.๐๕ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐ ของอัตรำกำรใช้ GovChannel ในทุกช่องทำงและร้อยละ ๑๐๐ ของจังหวัดมีกำร
ติดตั้งจุดบริกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ) 

 
 
 
 

๗) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาล
ดิจิทัล (Government Digital Skills) ปัจจุบัน สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ (Thailand Digital 
Government Academy) เปิดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ส ำหรับกลุ่มผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร นักวิชำกำร และ
บุคลำกรภำครัฐ แล้วถึง ๗,๔๘๓ คน ในหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้  

- หลักสูตรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๕  
- หลักสูตรผู้ก ำกับกำร หัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย Enterprise 

Architecture หรือ EA” ให้กับวิทยำลัยกำรต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ รุ่นที่ 
๑๑๖  

- หลักสูตรทักษะดิจิทัลส ำหรับบุคลำกรภำครัฐเพื่อกำรขับเคลื่อนสู่รัฐบำลดิจิทัล  



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๕๓ 

- หลักสูตรเพ่ือกำรยกระดับนักเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี (Technologist)  

- หลักสูตรผู้น ำด้ำนดิจิทัลภำครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) ส ำหรับ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพ่ือพัฒนำทักษะ ควำมรู้และ Mindset ให้เกิดกำรพัฒนำโครงกำร
ในลักษณะ Digitization อันจะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อน Digital Transformation ภำครัฐ
ต่อไป  

นอกจำกนี้ สถำบันยังได้จัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation 
ภำครัฐจำกกำรบูรณำกำรร่วมกันเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัล เช่น โครงกำรบูรณำกำรด้ำน
ดิจิทัล หลักสูตร รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๕ หลักสูตร Thailand Crime 
Map และหลักสูตร Hand-On Open Online Course (Hooc) 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๖๖ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เป้ำหมำย: ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่จัดท ำโครงกำรในลักษณะ Digitization และ มีแผนงำนหรือ
โครงกำรที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation จ ำนวน ๒ แผนงำน) 

๘) โครงการจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Transformation ปัจจุบันได้จัดท ำข้อเสนอแนะด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผ่ำน
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) จัดท ำรำยงำนสถำนภำพกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ จัดท ำผลกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปี ๒๕๖๑ และ กรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) พร้อมทั้ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เป้ำหมำย: ร้อยละ ๑๐๐ ของควำมส ำเร็จตำมแผน ในกำรจัดท ำมำตรฐำนและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล จ ำนวน ๓ เรื่อง) 

๙) โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation 
Center) ปัจจุบันส ำนักงำนได้พัฒนำต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ในโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ
ต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ด้ำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และจัดสัมมนำโครงกำรน ำเทคโนโลยี 
Blockchain ประยุกต์ใช้เพ่ือกำรบูรณำกำรงำนบริกำรภำครัฐของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
และพัฒนำระบบต้นแบบกำรให้บริกำร Government Data Service Portal ในกำรยกระดับประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติและกำรให้บริกำรของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงำนย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง เช่น กำรน ำระบบ
ต้นแบบบริกำร Data Visualization มำให้บริกำรภำครัฐ และเปิดเผยให้ประชำชนรับทรำบ และน ำข้อมูลไป
ใช้ต่อได้ กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ กำรวิเครำะห์ข้อมูลภำครัฐ หรือข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) กำรพัฒนำ
ระบบที่มีควำมปลอดภัยในกำรใช้ระบบ และกำรพัฒนำระบบที่รองรับกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของเจ้ำของ
ข้อมูล เป็นต้น  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(เป้ำหมำย: ร้อยละ ๑๐๐ ของควำมส ำเร็จตำมแผนกำรพัฒนำต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) กำรให้บริกำรที่
สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ และสำมำรถใช้งำนได้จริง จ ำนวน ๒ ต้นแบบ) 
 

๓.๕ รายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
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 ๕๔ 

     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้เจรจำตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับส ำนักงำน ก.พ.ร. ไปเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ และมี
แนวทำงกำรประเมินผลตำมค ำสั่งหัวหน้ำ คสช.ที่ ๕/๒๕๕๙ ในองค์ประกอบ ๕ ส่วน โดยมีผลกำรด ำเนินงำน
ในไตรมำส ๓ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
จ านวน 

ตัวช้ีวัดหลัก 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๔ 

๑. ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่
ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
หลัก (วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กำรมหำชน) 
งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based)  
(บังคับประเมิน)  

๕ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ 
นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษ  (Agenda Based)  

๒ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำน
หลำยพื้นท่ีหรือหลำยหน่วยงำน (Area 
Based)   

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

๔. ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน 
งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และกำร
ให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ 
(Innovation Based) รวมทั้งกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของคณะกรรมกำร (บังคับประเมิน) 

๔ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มี
ควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศ ตำมแผนหรือนโยบำยระดับชำติ 
นโยบำยของรัฐบำล (Potential Based) 
ประกอบกับผลกำรประเมินโดยองค์กรภำยใน
และภำยนอกประเทศ (บังคับประเมิน)   

๔ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ : การคิดค่าคะแนน ค ำนวณจำก “จ านวนตัวชี้วัดหลักที่ผ่านเป้าหมาย  x ๑๐๐” หารด้วย “จ านวนตัวชี้วัดหลักทั้งหมด” ในแต่ละ   
  องค์ประกอบ  

 
 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๕๕ 

 

บทท่ี ๔ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ โครงการ  
 

สพร. ได้ด ำเนินกำรในบทบำทที่สอดคล้องกับกฎหมำยและแผนระดับชำติต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่ำจะเป็น
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๕๘ ข (๑) และ (๒) ให้มีกำรน ำ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรจัดท ำบริกำรสำธ ำรณะ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน รวมทั้งให้มีกำร บูรณำ
กำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน รวมไปถึงยังมีควำมเชื่อมโยงกับ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี และ
แผนระดับชำติอ่ืน ๆ เช่น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบำย
รัฐบำลของนำยกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ รวมทั้ง หลักสูตรคณะกรรมกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเชิงยุทธศำสตร์ (บยศ.) และกรอบข้ำรำชกำร ๔.๐ เป็นต้น ซึ่งต่ำงก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนกำรบริหำรงำนภำครัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภำพ เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำง
ยั่งยืน  
 เมื่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลก้ำวมำในยุคที่รัฐบำลต้องกำรเห็นผลกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและ
เป็นรูปธรรม สพร. ในฐำนะหน่วยงำนกลำงที่ได้รับควำมไว้วำงใจให้บทบำทส ำคัญเพ่ิมขึ้นในหลำยด้ำน รวมทั้ง
บทบำทในหลำยโครงกำรผ่ำนนโยบำยและคณะกรรมกำรระดับชำติต่ำง ๆ ส่งผลให้ สพร. จ ำ เป็นต้องวำง
บทบำทกำรด ำเนินงำนในระยะยำวให้เป็นภำพที่ชัดเจนขึ้น   
 ถึงแม้ว่ำ สพร.จะเป็นหน่วยงำนหลักที่ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ที่จะต้องพิจำรณำ
ถึงเป้ำหมำยในภำพรวมของประเทศดังที่กล่ำวไป แต่กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบับนี้ ถือเป็นแผนหลักของ สพร. ที่จะก ำหนดกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนในมิติต่ำงๆ ในฐำนะที่ สพร. 
เป็นหน่วยงำนกลำง และกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งนี้ กลยุทธ์และแนวทำงในบำงประเด็นจะต้อง
ใช้ระยะเวลำในกำรศึกษำและวิเครำะห์เชิงลึกร่วมกัน เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลเกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรมต่อไป  
 
๔.๑ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ตาม แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำนส ำคัญ ๕ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

๑. กำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด 
๒. กำรน ำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมใหม่ในในกำรด ำเนินงำนดิจิทัลภำครัฐ 
๔. กำรสร้ำงควำมพร้อมให้หน่วยงำนภำครัฐเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๕๖ 

๕. กำรปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล  
 
๔.๒ กรอบกลยุทธ์หลักตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ระยะ ๕ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แผนยุทธศำสตร์ ถือเป็นกำรก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินงำน ผ่ำน ๕ ยุทธศำสตร์
หลักดังที่กล่ำวมำ ไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital 
Economy) ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือเปลี่ยนผ่ำน สพร.นั้น ได้อำศัย
กรอบวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน ๙ ประกำร พร้อมทั้ง เครื่องมือและกำรวิเครำะห์นโยบำยต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ 
รวมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ๔ ประเด็น คือ 

๑. หน่วยงำนภำครัฐเกิดกำรบูรณำกำรและให้บริกำรภำครัฐในจุดเดียว 
๒. รัฐบำลสำมำรถตัดสินใจและก ำหนดนโยบำยบนพ้ืนฐำนของกำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่อย่ำงชำญฉลำด 
๓. ภำคส่วนต่ำง ๆ มีกรอบและมำตรฐำนบริกำรภำครัฐที่ชัดเจน ทั้งในส่วนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกลำงและ

บริกำรภำครัฐ รวมทั้งควำมร่วมมือกับพันธมิตรในให้บริกำรประชำชนอย่ำงแท้จริง 
๔. บุคลำกรภำครัฐมีศักยภำพสูง พร้อมท ำงำนในบริบทรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 

ภำยหลังจำก สพร. ได้วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกและภำยในองค์กร ผลกำรด ำเนินงำนและ     
ผลกำรใช้จ่ำยที่ผ่ำนมำ รวมถึงนโยบำยดิจิทัลต่ำง ๆ รวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศำสตร์เดิมที่สำมำรถตอบโจทย์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม สพร.จึงได้ก ำหนด
ภำพรวมกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ที่จะท ำให้กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลสำมำรถด ำเนินไปสู่เป้ำหมำย
ดังกล่ำวได้ และช่วยลดช่องว่ำงของสถำนภำพปัจจุบันที่เป็นอยู่กับสถำนภำพเป้ำหมำยที่วำงไว้ (GAP Analysis) 
เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยยังเน้นกำรบรรลุผลส ำเร็จ
ตำมพันธกิจที่ก ำหนดในวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งฯ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด 

พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนร่วมและเชื่อมโยงกับระบบต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัลยุคใหม่  

ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้อย่ำงแท้จริง 

Ultimate Goals 

(๑) ภำคประชำชนและภำคธุรกิจได้รับประสบกำรณ์ใหม่ในกำรได้รับ
บริกำรของภำครัฐ  

(๒) เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐท ำให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำน
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรขอเอกสำร
จำกผู้รับบริกำร 

(๓) ภำคธุรกิจสำมำรถท ำธุรกรรมกับภำครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และส่งผล
ต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงำนภำครัฐ 
 ภำคประชำชน 
 ภำคธุรกิจ 

Cyber Security 
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 ๕๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด 

บทบาท Operator  

แนวทาง 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

ก ำหนด National Digital Platform ของประเทศท่ีควรจะมีและนโยบำย
กำรใช้งำนของภำครัฐ 

สพร. 

- พัฒนำ National Digital Platform ในบทบำทของ สพร. 
- พัฒนำรูปแบบแนวทำงกำรท ำงำนร่วมกันของ Stakeholder ให้มี

ควำมเหมำะสม (Protocol)  
- ปรับเปลี่ยนบริกำรภำครัฐใหม่ให้เป็นแบบ Agile  
- ออกกฎเกณฑ์ มำตรฐำน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

- พัฒนำบริกำรดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ National Digital Platform 
- หน่วยงำนภำครัฐที่พัฒนำ Platform เอง จะต้องสำมำรถเชื่อมโยงกับ 

National Digital Platform ได ้

เอกชน 
- ภำคเอกชนจะพัฒนำ Platform ของตนเองให้เชื่อมโยงกับ National 

Platform ได้อย่ำงเหมำะสม 
โครงการ ๑) โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรให้บริกำรแก่ภำคประชำชนและภำคธุรกิจ 
 Government Data Exchange 
 One Stop Service 

๒) โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 Unified Government Communication 
 Government ERP 
 Government MIS 

คณะกรรมการระดับชาติที่
เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฎิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยน
ตำมนโยบำย Thailand ๔.๐ 

- คณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
- คณะกรรมกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล 
- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐ 
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 ๕๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การน าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สร้ำงกลไก มำตรกำร แนวทำง และบริกำรในกำรใช้ข้อมูลอย่ำงมีธรรมำภิบำล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ รวมทั้ง กำรเปิดข้อมูล เพ่ือต่อยอดกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรและน ำไปสู่

กำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของรัฐบำล 

Ultimate Goals 

(๑) ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ตลอดจนกำร
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐที่สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดหรือตรวจสอบได้  
(๒) ภำครัฐมีรูปแบบในกำรบริหำรจัดกำรแบบสมัยใหม่ โดยกำรน ำข้อมูล
ขนำดใหญ่ไปใช้ในกำรตัดสินใจเพื่อกำรบริหำร 

กลุ่มเป้าหมาย / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงำนภำครัฐ 
 ภำคประชำชน 
 ภำคธุรกิจ 

บทบาท Operator / Facilitator 

แนวทาง 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

- ก ำหนดนโยบำย National Data Policy 
- ประกำศชุดข้อมูลแห่งชำติ (National Dataset) 
- ประกำศแนวปฏิบัติข้อมูลอย่ำงมีธรรมำภิบำล (Data Governance 

Framework) 
สพร. - พัฒนำ Data Platform ให้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำไปใช้งำน

ของทุกภำคส่วน  
- ขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปิดเผย และใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่ำงมีธรรมำภิ

บำล เพ่ือกำรใช้งำนของหน่วยงำนภำครัฐร่วมกัน และเกิดประโยชน์
ต่อภำคเอกชน 

- ก ำหนดมำตรฐำน ข้อก ำหนด และแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ข้อมูลอย่ำง
มีธรรมำภิบำลร่วมกัน  

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

- ปฏิบัติตำม Data Governance Framework  
- ปรับเปลี่ยนเป็น Data Provider ที่ได้มำตรฐำน 

เอกชน - เข้ำร่วม Data Community Engagement Program 
- สร้ำง Value Added Service 

โครงการ ๓) โครงกำร Government Data and Analytics Service Center 
 Data Governance Framework 
 Open Government Data 
 Big Data Analytics 

คณะกรรมการระดับชาติที่
เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฎิรูปประเทศ 
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนตำม
นโยบำย Thailand ๔.๐ 

- คณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
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 ๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การน าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินนโยบำยเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนำดใหญ่ (BigData) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลำวด์คอม- 
พิวติ้ง (Cloud Computing) 

- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการด าเนินงานดิจิทัลภาครัฐ 

ปรับเปลี่ยนวิธีกำรในจัดหำบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนเทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐ โดยสร้ำงควำมร่วมมือ
ที่เหมำะสม ระหว่ำงภำครัฐ และภำคเอกชน โดยมี สพร. เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำรให้บริกำร   

Ultimate Goals 

(๑) เกิดรูปแบบใหม่ในกำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ของภำครัฐ ในรูปแบบสำธำรณูปโภคได้อย่ำงคุ้มค่ำ และ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณของภำครัฐ 

(๒) สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรยกระดับกำรให้บริกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐ ด้วยกำร
ให้บริกำรที่เป็นไปมำตรฐำนที่ก ำหนด เกิดควำมสะดวก พร้อมใช้ 
ปลอดภัย น่ำเชื่อถือ และมีควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนและกำร
ให้บริกำร 

กลุ่มเป้าหมาย / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงำนภำครัฐ 
 พันธมิตรผู้ให้บริกำร 
 ภำคเอกชน / NGO 

บทบาท Regulator / Facilitator 

แนวทาง 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

- ก ำหนดนโยบำยกำรได้มำซึ่งบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล ใน
ลักษณะสำธำรณูปโภค (IT as a Utility) 

- ก ำหนดนโยบำย Government Secured Intranet 
- ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงบริกำร IT ภำครัฐใน

รูปแบบใหม่ 
สพร. - ก ำหนดมำตรฐำนบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำครัฐ พร้อมก ำกับติดตำม

กำรใช้บริกำร เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยงตำมมำตรฐำนและมีควำม
มั่นคงปลอดภัยในระดับสำกล 

- เสนอแนวทำงกำรได้มำของบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลภำครัฐ ใน
แบบบริกำรสำธำรณูปโภค (IT as a Utility)   

- ก ำหนดกรอบธรรมำภิบำล แผนงำน กฎหมำยและมำตรฐำนอื่นที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งน ำเสนอให้ ครม.อนุมัติและเป็นมติข้อสั่งกำรไปยัง
หน่วยงำนภำครัฐเพื่อน ำไปใช้งำน ซึ่งจะเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน
รัฐบำลดิจิทัล 
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 ๖๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการด าเนินงานดิจิทัลภาครัฐ 

ปรับเปลี่ยนวิธีกำรในจัดหำบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนเทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐ โดยสร้ำงควำมร่วมมือ
ที่เหมำะสม ระหว่ำงภำครัฐ และภำคเอกชน โดยมี สพร. เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำรให้บริกำร   

- พัฒนำ Government Digital Market Place 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

- ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรในกำรได้มำซึ่งบริกำรดิจิทัลของหน่วยงำน 

เอกชน - ผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนแนวทำง แนวปฏิบัติของภำครัฐที่
วำงไว้ 

โครงการ ๔) โครงกำร Digital Government Infrastructure Ecosystem 
 Government Secure Intranet (GIN, G-Cloud, 

Government Data Center และ Standards and 
Regulations) 

คณะกรรมการระดับชาติที่
เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฎิรูปประเทศ 
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนตำม
นโยบำย Thailand ๔.๐ 

- คณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
- คณะกรรมกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ยกระดับขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลให้แก่บุคลำกรภำครัฐ ทั้งในด้ำนกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mindset) 
ทักษะควำมสำมำรถ (Skill) และกระบวนกำร/กรรมวิธีกำรท ำงำน (Process) โดยก ำหนดมำตรฐำน หรือ 

นโยบำย เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนในรูปแบบเดียวกัน และสอดคล้องกัน 

Ultimate Goals 

(๑) บุคลำกรภำครัฐทุกระดับมีทักษะด้ำนดิจิทัลที่เพียงพอ ต่อกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล 

(๒) มีมำตรฐำน แนวปฎิบัติ คู่มือ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ที่ ๑,๒,๓ 

กลุ่มเป้าหมาย / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงำนภำครัฐ 
 ภำคเอกชน 
 หน่วยงำนพันธมิตร 

หน่วยงานพันธมิตร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.) 
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) (สคช.) 
 มหำวิทยำลัย 
 หน่วยงำนภำครัฐ 

บทบาท Policy and Educator, Regulator 
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 ๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ยกระดับขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลให้แก่บุคลำกรภำครัฐ ทั้งในด้ำนกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mindset) 
ทักษะควำมสำมำรถ (Skill) และกระบวนกำร/กรรมวิธีกำรท ำงำน (Process) โดยก ำหนดมำตรฐำน หรือ 

นโยบำย เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนในรูปแบบเดียวกัน และสอดคล้องกัน 

แนวทาง 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

- ประกำศมำตรฐำนหลักสูตรพัฒนำทักษะดิจิทัลส ำหรับบุคลำกร
ภำครัฐ 

สพร. - จัดท ำมำตรฐำนหลักสูตร 
- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลให้ข้ำรำชกำร

และบุคลำกรภำครัฐ 
- กำรจัดท ำเครื่องมือ สนับสนุน กำรพัฒนำทักษะดิจิทัลให้ข้ำรำชกำร

และบุคลำกรภำครัฐ 
- จัดอบรม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่ข้ำรำชกำรและบุคลำกร

ภำครัฐ โดยควำมร่วมมือระหว่ำง TDGA และเครือข่ำยพันธมิต 
- ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรฝึกอบรมของเครือข่ำยพันธมิตร 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

- จัดท ำแผนกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกร 
- เข้ำร่วมฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่จัดโดย TDGA เครือข่ำยพันธมิตร 

หรืออ่ืนๆ 
เอกชน - เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยพันธมิตรในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ

บุคลำกรภำครัฐ 
โครงการ ๕) โครงกำร Digital Government Transformation 

 TDGA 
 Policy Standards and Regulations 

คณะกรรมการระดับชาติที่
เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฎิรูปประเทศ 
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนตำม
นโยบำย Thailand ๔.๐ 

- คณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

สร้ำงควำมพร้อมของ สพร. ในทุกด้ำน ทั้งบุคลำกร ระบบงำน กระบวนกำร เครื่องมือ สภำพแวดล้อม 
สถำนที่ในกำรรองรับภำรกิจของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ในระยะยำว ผ่ำน

กระบวนกำรเรียนรู้ กำรฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกร กำร
พัฒนำเครื่องมือตลอดจนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน รวมทั้งกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม อันจะเอ้ือ

ต่อกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
Ultimate Goals สพร. มีควำมพร้อมในทุกบริบทสู่กำรท ำงำนในยุคดิจิทัล 
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 ๖๒ 

กลุ่มเป้าหมาย / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงำนภำครัฐ 
 พันธมิตรผู้ให้บริกำร 
 ภำคเอกชน / NGO 

บทบาท Regulator / Facilitator 
แนวทาง สพร. - ปรับเปลี่ยน Mindset ของบุคลำกรภำยในให้พร้อมรองรับกับกำร

เปลี่ยนแปลงองค์กรในอนำคต ทั้งในด้ำน Nation First , Sense 
of Purpose, Collaborative , Data-Driven , Professional , 
Governance  

- ยกระดับทักษะของบุคลำกร สพร. ไปสู่บุคลำกรดิจิทัล  
- ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำบริกำรให้เป็นแบบ Agile 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริกำรและกระบวนกำรภำยในของ สพร. 

ให้เกิด Less Paper และ Automation โดยเฉพำะกำรให้บริกำร
ลูกค้ำในรูปแบบ Self Service ให้มำกที่สุด   

- สร้ำงสภำพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน ในรูปแบบ
ดิจิทัล (Innovation and Technology Driven) 

โครงการ ๖) โครงกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนดิจิทัลภำยใน สพร. 
 People 
 Process 
 Technology 
 Digital Workplace 

 
๔.๓ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และโครงการ  

ในแผนยุทธศำสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) นั้น ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์คือ 

 
  

“เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” 
(Transform Government to The Digital Age) 

 
 
วิสัยทัศน์ดังกล่ำวด ำเนินกำรภำยใต้พันธกิจที่ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำ

กำรจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.๒๕๖๑ จ ำนวน ๙ ด้ำนครอบคลุมกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล ดังนี้ 

๑. พัฒนำ บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
กำรให้บริกำรหรือแอปพลิเคชันพ้ืนฐำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลดิจิทัล  
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 ๖๓ 

๒. จัดท ำมำตรฐำน แนวทำง มำตรกำร หลักเกณฑ์ วิธ ีกำรทำงเทคโนโลยีดิจิทัลและ
กระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบกำรท ำงำนระหว่ำงกัน
ของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสอดคล้องกัน  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบูรณำกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ 
กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นศูนย์กลำงกำรแล กเปลี ่ยน
ทะเบียนข้อมูลิจิทัลภำครัฐ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐให้บริกำรดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
๕. พัฒนำบริกำรดิจิทัลภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร

ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย  
๖. ให ้ค ำปร ึกษำและสนับสนุนหน่วยงำนของร ัฐในก ำรบร ิหำรจ ัดกำรโครงกำรด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้บริกำรวิชำกำร และจัดอบรมเพ่ือยกระดับ
ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้ำนรัฐบำลดิจิทัล  

๗. ศึกษำ ว ิจ ัย สร้ำงนวัตกรรมและส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำร งำนวิจัยและ
นวัตกรรมในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

๘. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำกรอบกำรจัดสรร
งบประมำณบูรณำกำรประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนรัฐบำลดิจิทัล ตลอดจน
สนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและแผนระดับชำติ  

๙. ด ำเนินกำรอื ่นเพื ่อพัฒนำรัฐบำลดิจ ิท ัลตำมที ่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมำย  
 

ทั้งนี้ ภำยหลังจำกกระบวนกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวถึงในบทก่อนหน้ำแล้วน ำไปสู่กำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์และโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
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 ๖๔ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ สพร. ยังได้ก ำหนดผลผลิตที่จะเป็นผลงำนส ำคัญที่จะเกิดข้ึนใน ดังนี้ 
๑. ศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภำครัฐ (Government Data Exchange) (ลดกำรขอ

ส ำเนำเอกสำรรำชกำร) 
๒. ระบบบริกำรดิจิทัลภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
๓. ศูนย์กลำงข้อมูลกลำงภำครัฐ (Government Data Center) 
๔. ศูนย์ข้อมูลเปิดภำครัฐ (Open Government Data) และกรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data 

Governance Framework)  
๕. ระบบติดต่อสื่อสำรภำครัฐ (Unified Government Communication)  
๖. Government Secure Intranet (IT as a Utility) 
๗. โปรแกรมกำรเปลี่ยนผ่ำนบริกำรภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program)  
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 ๖๕ 

๔.๔ โครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

โครงการ Milestone 
ระดับยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(ร่าง) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ Ultimate Goals 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบเปิด 
เป้าหมาย: ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data Exchange) 
๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
๑.๑ Government Data Exchange เอกสำรที่ได้รับกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำร  

(๑) บัตรประชำชน  
(๒) ทะเบียนบ้ำน 
(๓) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

จ ำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงำน
สำมำรถเชื่อมโยงได้ผ่ำน
แพลตฟอร์มกลำงที่ สพร. 
พัฒนำขึ้น ๒ ชุดข้อมูล 

(๑) ภำคประชำชนและภำค
ธุรกิจได้รับประสบกำรณ์ใหม่ใน
กำรได้รับบริกำรของภำครัฐ  
(๒) เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูล
ภำครัฐท ำให้เกิดกำรเชื่อมโยง
กำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและลดควำม
ซ้ ำซ้อนในกำรขอเอกสำรจำก
ผู้รับบริกำร 
(๓) ภำคธุรกิจสำมำรถท ำ
ธุรกรรมกับภำครัฐได้สะดวก 
รวดเร็ว และส่งผลต่อกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 

๑.๒ One Stop Service  
      - Business Portal [Doing Business] 

       - Citizen Portal [GovChannel] 

ให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบดิจิทัลของหน่วยงำน (Service 
Back Office) ให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงำนอื่นได้  
   - โครงกำรปักหมุด 
   - (ศึกษำ) โครงกำร Citizen Portal 
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 ๖๖ 

โครงการ Milestone 
ระดับยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(ร่าง) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ Ultimate Goals 

๒. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.๑ Unified Government Communication กำร Integrate ระหว่ำง G-Chat และ 

MailGoThai 
  

๒.๒ Government ERP 
๒.๓ Government MIS 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การน าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เป้าหมาย: ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) และกรอบการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) 
๓. โครงการ Government Data and Analytics Service Center 
๓.๑ Data Governance Framework จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำร

ใช้ประโยชน์และกำรก ำกับดูแลข้อมูล 
- นโยบำย มำตรฐำน แนวปฏบิัติในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลข้อมูล 

จ ำนวนระบบ Open Data 
Platform ซึ่งช่วยสนับสนุนกำร
เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ 
Machine Readable เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลขนำดใหญ่และกำร
ให้บริกำรประชำชน ๑ ระบบ 

(๑) ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่
เพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ตลอดจนกำรเปิดเผย
ข้อมูลภำครัฐที่สำมำรถน ำไป
พัฒนำต่อยอดหรือตรวจสอบได้  
(๒) ภำครัฐมีรูปแบบในกำร
บริหำรจัดกำรแบบสมัยใหม่ 
โดยกำรน ำข้อมูลขนำดใหญ่ไป
ใช้ในกำรตัดสินใจเพ่ือกำร
บริหำร 
 
 
 
 

๓.๒ Open Government Data - Open Data Platform ที่รองรับกำร
เปิดเผยขอ้มูลตำมกรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล
และอยู่ในรูปแบบ Machine Readable 
- Data Analytics Platform ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมกำรวิเครำะห์ข้อมูลของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

๓.๓ Big Data Analytics ระบบต้นแบบ Government Data Sharing 
Platform 
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 ๖๗ 

โครงการ Milestone 
ระดับยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(ร่าง) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ Ultimate Goals 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการด าเนินงานดิจิทัลภาครัฐ 
เป้าหมาย: Government Secure Intranet (IT AS A UTILITY) 

๔. โครงการ Digital Government Infrastructure Ecosystem 
๔.๑ Government Secure Intranet (GIN,  
G-Cloud, Government Data Center Standards 
and Regulations) (IT as a Utility) 

แนวทำงกำรพัฒนำควำมมั่นคงปลอดภัย
โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล (จำก Intranet เป็น 
Infrastructure) 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
แนวทำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง
ปลอดภัยโครงสร้ำงพื้นฐำน
ดิจิทัล (GSI) 

(๑) เกิดรูปแบบใหม่ในกำรใช้
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ของ
ภำครัฐ ในรูปแบบ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้
งบประมำณของภำครัฐ 
(๒) สร้ำงควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนในกำรยกระดับกำร
ให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของภำครัฐ ด้วยกำรให้บริกำร
ที่เป็นไปมำตรฐำนที่ก ำหนด 
เกิดควำมสะดวก พร้อมใช้ 
ปลอดภัย น่ำเชื่อถือ และมี
ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน
และกำรให้บริกำร 
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 ๖๘ 

โครงการ Milestone 
ระดับยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(ร่าง) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ Ultimate Goals 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เป้าหมาย: โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program) 
๕. โครงการ Digital Government Transformation 
๕.๑ สถำบันพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล หลักสูตรทักษะด้ำนดิจิทัล จ ำนวนแผนงำนหรือโครงกำร

จำก TDGA ที่ขับเคลื่อนให้เกิด 
Digital Transformation 
ภำครัฐ  ๒ แผนงำน/ โครงกำร 

(๑) บุคลำกรภำครัฐทุกระดับมี
ทักษะด้ำนดิจิทัลที่เพียงพอ ต่อ
กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(๒) มีมำตรฐำน แนวปฎิบัติ 
คู่มือ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 
๑,๒,๓ 

๕.๒ Policy Standards and Regulations มำตรฐำนและแนวปฏิบัติส ำหรับบริกำรดิจิทัล
ภำครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
เป้าหมาย: การยกระดับองค์กร 
๖. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลภายใน สพร. (People, Process, Technology, Digital Workplace) 
 - Deploy Agile EA Concept 

- บุคลำกร สพร.ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ดิจิทัล 

ร้อยละควำมส ำเร็จตำม
แผนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อกำร
ท ำงำน ในรูปแบบดิจิทัล 
(Innovation and 
Technology Driven) : 
Digital Workplace 

สพร. มีควำมพร้อมในทุกบริบท
สู่กำรท ำงำนในยุคดิจิทัล 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๖๙ 

บทท่ี ๕ กลยุทธ์ผลติภณัฑ ์
 

ตำมยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนทั้ง ๕ ยุทธศำสตร์ ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) (สพร.) ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนในภำพรวมแยกตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนร่วมและเชื่อมโยงกับระบบ
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัลยุคใหม่ ที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้อย่ำงแท้จริง 
 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 

(๑) โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ภำค
ประชำชนและภำคธุรกิจ 

- ก ำหนดหน่วยงำนที่ต้องท ำงำนร่วมกัน (Partner) กับประเทศชั้นน ำ เพ่ือวำง 
Architecture ของประเทศ 

- ขยำยผล / ต่อยอด GDX Platform เพ่ือพร้อมให้ผู้ใช้งำน หรือ หน่วยงำนสำมำรถเข้ำมำ 
Plug-in หรือ น ำไปต่อยอดเพ่ือพัฒนำเป็น Application ต่ำงๆ ได้  

- สร้ำงมำตรฐำน Data Governace ส ำหรับเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน   
- เพ่ิมหน่วยงำนภำครัฐที่ลดส ำเนำเอกสำร 
- ก ำหนดวิธีกำรกำรยืนยันตัวตน (Identity) ให้ชัดเจน 

(๒)  โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

- ก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร 
- กำรสร้ำง Value ให้กับบริกำรเพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐเลือกใช้บริกำรของสพร. 
- ก ำหนด Business Process ให้ชัดเจน 
- ก ำหนดหน่วยงำนที่ต้องท ำงำนร่วมกัน (Partner)  
- ก ำหนดโจทย์กำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน รวมทั้งระบุขอบเขตให้ครอบคลุมทุกมิติในแต่ละ

บริกำร 
- ด ำเนินงำนในลักษณะโครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) หรือโครงกำรที่เห็นผลโดยเร็ว 

(Quick Win) เพ่ือให้เป็นต้นแบบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ต่อไป  
- ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรกำรยืนยันตัวตน (Identity) ให้ชดัเจน 

 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๗๐ 

Milestone ระดับยุทธศำสตร์ 
Milestone ระดับยุทธศาสตร์ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
พัฒนำ/ปรับปรุง 
 ให้บริกำร

แพลตฟอร์ม
เพ่ือรองรับกำร
เชื่อมโยง/
แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

 ระบบ
ฐำนข้อมูล
ส ำคัญของ
หน่วยงำนให้
รองรับกำร
เชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงำน
อ่ืนได้ 

เอกสำรที่ได้รับกำร
เชื่อมโยงและ
บูรณำกำร  
(๑) บัตรประชำชน  
(๒) ทะเบียนบ้ำน 
(๓) หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

เอกสำรที่ได้รับกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำร  
อย่ำงน้อยจ ำนวน ๒ เอกสำร (ข้ึนอยู่กับควำมพร้อมของ
หน่วยงำน) 

ให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบดิจิทัลของหน่วยงำน 
(Service Back Office) ให้สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืนได้ 

ระบบ 
Government 
Data Exchange 
ระยะที่ ๑ 

ระบบ 
Government 
Data Exchange 
ระยะที่ ๒ 

ระบบ 
Government 
Data Exchange 
ระยะที่ ๓ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การน าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

สร้ำงกลไก มำตรกำร แนวทำง และบริกำรในกำรใช้ข้อมูลอย่ำงมีธรรมำภิบำล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ รวมทั้ง กำรเปิดข้อมูล เพ่ือต่อยอดกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรและน ำไปสู่
กำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของรัฐบำล 
 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 

(๒) โครงกำร Government Data and Analytics Service Center 
- ผลักดันให้หน่วยงำนมีกำรก ำหนดกรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance 

Framework) 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๗๑ 

- ท ำให้ข้อมูลมีควำมพร้อมใช้งำน เป็นข้อมูลรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนได้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ทันที (Machine-readable) 

- สร้ำงโมเดล เพื่อเป็นตัวอย่ำงกำรน ำข้อมูลไปใช้ 
- สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้ข้อมูล (Data Community engagement) 
- พัฒนำทีมนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data scientist) เพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปแบบ 

Prescriptive Analytics 
- พัฒนำ Tools เพ่ือสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล

ข้อมูล 
- สร้ำง Prototype ในรูปแบบ Predictive จำกข้อมูลของหน่วยงำนที่พร้อม เพื่อเป็น

ตัวอย่ำงให้หน่วยงำนอ่ืนน ำข้อมูลไปใช้ 
 
Milestone ระดับยุทธศำสตร์ 

Milestone ระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรก ำกับดูแลข้อมูล 
- นโยบำย มำตรฐำน แนวปฏบิัติในกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลข้อมูล 
กรอบกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูล (Data 
Governance 
Framework) 

ศึกษำ / พัฒนำ / สร้ำง 
 (New) Open Data Platform (data.go.th) 
 API Portal ส ำหรับกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
 Open Analytic Platform ส ำหรับประชำชนมำใช้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการด าเนินงานดิจิทัลภาครัฐ 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรในจัดหำบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนเทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐ โดยสร้ำงควำม
ร่วมมือที่เหมำะสม ระหว่ำงภำครัฐ และภำคเอกชน โดยมี สพร. เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำร
ให้บริกำร   
 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 

(๓) โครงกำร Digital Government Infrastructure Ecosystem 
- ก ำหนดบทบำทกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (Identify stakeholders) 
- ด ำเนินงำนในลักษณะโครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) ในหน่วยงำนภำครัฐเพื่อกำร

พัฒนำ/ปรับปรุง กำรให้บริกำรในรูปแบบเช่นเดียวกับกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค (IT 
as a Utility) 

- ก ำหนดมำตรฐำนในกำรควบคุมผู้ให้บริกำรในกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 
- ก ำหนด Business Process หรือ จัดท ำ POC (Proof of Concept) ของบริกำร

โครงสร้ำงพื้นฐำนในรูปแบบเช่นเดียวกับกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค (IT as a Utility) 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๗๒ 

Milestone ระดับยุทธศำสตร์ 
Milestone ระดับยุทธศาสตร์ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
Digital 
Government 
Service 
Catalogue 

แนวทำงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ดิจิทัลที่มีควำม
มั่นคงปลอดภัย 
ด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน (จำก 
Intranet เป็น 
Infrastructure) 

น ำร่องกำร
ให้บริกำร 

รับรอง ติดตำมและประเมินผลกำรใช้งำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนในรูปแบบ IT as a 
Utility 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

ยกระดับขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลให้แก่บุคลำกรภำครัฐ ทั้งในด้ำนกระบวนกำรทำงควำมคิด 
(Mindset) ทักษะควำมสำมำรถ (Skill) และกระบวนกำร/กรรมวิธีกำรท ำงำน (Process) โดยก ำหนดมำตรฐำน 
หรือ นโยบำย เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนในรูปแบบเดียวกัน และสอดคล้องกัน 
 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 

(๔) โครงกำร Digital Government Transformation : TDGA 
- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้

ด้ำนดิจิทัล 
- บูรณำกำรเรื่องกำรอบรม (Training) หรือกำรพัฒนำคนในภำครัฐอย่ำงเป็นระบบ  
- สร้ำง Resource ที่พร้อมจะสอนในหลักสูตรที่ก ำหนด 
- จัดท ำมำตรฐำนหลักสูตร และมำตรฐำนศูนย์อบรมทักษะดิจิทัลของข้ำรำชกำรและ

บุคลำกรภำครัฐ 
- ก ำหนดรูปแบบกำรอบรมให้มีควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย  (e-Learning, Face to 

Face, MOOC) 
- พัฒนำและจัดเตรียมผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือกำรปรับเปลี่ยน

ไปสู่รัฐบำลดิจิทัล 
- เตรียมควำมพร้อมผู้บริหำรระดับสูงรุ่นใหม่ของหน่วยงำนของรัฐให้มีควำมสำมำรถในกำร

น ำองค์กรเข้ำสู่รัฐบำลดิจิทัล 
โครงกำร Digital Government Transformation : Policy Standards and Regulations 

- ก ำหนดมำตรฐำนในกำรให้บริกำรดิจิทัลภำครัฐ ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประชำชน 
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 ๗๓ 

- สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดกำรน ำไปใช้ในทำงปฎิบัติ 
- มีแนวทำงในกำรเป็น Digital Government เดียวกัน 
- ผลักดันกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนดิจิทัลให้สมบูรณ์และมีควำม

โปร่งใส 
 
Milestone ระดับยุทธศำสตร์ 

Milestone ระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

มำตรฐำน
หลักสูตรทักษะ
ด้ำนดิจิทัล 

หลักสูตรทักษะ
ด้ำนดิจิทัลที่
พัฒนำ 

จ ำนวนหลักสูตรทักษะด้ำนดิจิทัลที่พัฒนำเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยปีละ 
๑๐ หลักสูตร  

กรอบกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูล 

มำตรฐำนและ
แนวปฏิบัติ
ส ำหรับบริกำร
ดิจิทัลภำครัฐ 
(ฉบับสมบูรณ์) 

   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

สร้ำงควำมพร้อมของ สพร. ในทุกด้ำน ทั้งบุคลำกร ระบบงำน กระบวนกำร เครื่องมือ สภำพแวดล้อม 
สถำนที่ ในกำรรองรับภำรกิจของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ในระยะยำว                       
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ กำรฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกร           
กำรพัฒนำเครื่องมือตลอดจนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน รวมทั้งกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมอันจะเอ้ือ
ต่อกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 

(๕) โครงกำร เ พ่ิมศั กยภำพด้ ำนดิ จิ ทั ลภำย ใน  สพร .  ( People, Process, Technoloty, Digital 
Workplace) 

- พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำท ภำรกิจใหม่ ของส ำนักงำน 
- ก ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและชัดเจน   
- พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้มีทักษะด้ำนดิจิทัลและพร้อมปรับเปลี่ยนสู่ Digital Organization  
- พัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดีเพียงพอต่อกำรปฎิบัติงำน 
- กำรบูรณำกำรด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ สนับสนุนกำร ด ำเนินงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กร (EA) 
 
 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๗๔ 

Milestone ระดับยุทธศำสตร์ 
Milestone ระดับยุทธศาสตร์ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระบบปฏิบัติงำนภำยในส ำนักงำนที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล 

 DGA Digital 
Skills Project 
Plan 

 กรอบ Digital 
Workplace 

 New 
Organizational 
Chart 

 Deploy Agile 
EA Concept 

Implement of New Salary Structure 

บุคลำกร สพร.ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพดิจิทัล 
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 ๗๕ 

บทท่ี ๖ แผนพัฒนาการตลาด 

ตำมที่ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) มีภำรกิจในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำน
รัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้กับกระบวนกำรท ำงำนภำครัฐ ให้มี
คุณภำพ โปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
ทุกกลุ่มได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่ำเทียม ซึ่งปัจจุบันหน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทัลมำกขึ้น หลำยบริกำรหน่วยงำนภำครัฐท ำออกมำได้ดี มีประโยชน์ต่อประชนชน
เป็นอย่ำงมำก แต่ประชำชนส่วนใหญ่ยังไม่ทรำบว่ำ ภำครัฐได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำน และรูปแบบในกำร
ให้บริกำรที่ง่ำย และสะดวกขึ้นแล้ว ที่ผ่ำนมำ รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำร สร้ำงควำมรับรู้ ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชนเป็นอย่ำงมำก ซึ่งเห็นได้จำกหลำยๆ เครื่องมือดิจิทัลที่รัฐบำลมีนโยบำยให้หน่วยงำนๆ 
ด ำเนินกำร ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์เช่น Line หรือ Application GNews ซึ่งเปรียบเสมือนสื่อ
ออนไลน์กลำงของภำครัฐ ที่ทุกส่วนรำชกำรสำมำรถใช้ในเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร สร้ำงควำมรับรู้ ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชนผ่ำนช่องทำงดิจิทัล แต่ปัญหำ คือ เนื้อหำสำระ และวิธีกำรในกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน 
GNews ยังไม่น่ำสนใจส ำหรับประชำชน  อีกท้ัง หน่วยงำนภำครัฐไม่ได้มีกำรสื่อสำรกับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
ทรำบว่ำ สำมำรถติดตำมข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน มีควำมน่ำเชื่อถือผ่ำนช่องทำง GNews ได้ 
GNews จึงเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ถูกใช้งำนอย่ำงจ ำกัดท้ังในส่วนของภำครัฐและประชำชน 

 นอกจำกนั้น เครื่องมือกำรสื่อสำรอ่ืนๆ ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและ
บริกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรสื่อสำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำลให้ลงถึงประชำชนยังท ำ
ได้อย่ำงจ ำกัด เช่นกัน  โดยเฉพำะประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่เขตภูมิภำค  ซึ่งสำเหตุของปัญหำส่วนหนึ่งเกิดจำก
งบประมำณในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์มีจ ำกัด ไม่สำมำรถสื่อสำรประชำสัมพันธ์งำนบริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและ
ทั่วถึง โดยเฉพำะกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์งำนบริกำรดิจิทัล ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้ำใจยำกส ำหรับประชำชนหลำยๆคน
อีกท้ังกำรจูงใจให้ประชำชนหันมำสนใจใช้บริกำรดิจิทัลของภำครัฐแทนกำรใช้บริกำรแบบเดิมๆ นั่นหมำยถึงกำร
ปรับเปลี่ยนวิถีกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนและวิธีกำรในกำรติดต่อกับรำชกำรด้วย โดยปกติหน่วยงำนต่ำงๆจะ
ประชำสัมพันธ์บริกำรด้ำนดิจิทัลของหน่วยงำนเฉพำะในช่วงแรกๆของกำรเปิดตัวบริกำรในขณะที่บริกำรด้ำน
ดิจิทัลจ ำต้องมีสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องควบคู่ไปกับกำร
ประชำสัมพันธ์ให้คนรู้จัก 

จำกเหตุผลควำมจ ำเป็นดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) จึงได้
จัดท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ขึ้น พร้อมทั้งได้ก ำหนดกลยุทธ์หลักของกำรตลำดที่ส ำคัญ (Strategic 
Focus) และเหมำะสมกับองค์กร เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินกำรสื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบริ
กำรด้ำนรัฐบำลดิจิทัลในภำพรวมของประเทศ ตลอดจนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนให้เป็นที่
รับทรำบ และเกิดกำรใช้ประโยชน์จำกบริกำรด้ำนรัฐบำลดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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 ๗๖ 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือสื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้บำบำทภำรกิจของส ำนักงำน ตลอดจนบริกำรดิจิทัลภำครัฐไปยังภำค

รำชกำรในส่วนกลำง ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภำคเอกชน และภำคประชำชน 
๒) เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมผ่ำนเครือข่ำยของหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน

รัฐบำลดิจิทัล 
๓) เพ่ือจัดให้มกีิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสมตำมยุคสมัยและตอบโจทย์

ควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรรับรู้และใช้ประโยชน์จำกบริกำรของ สพร. ที่
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด 

๔) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดยอดกำรใช้งำนบริกำรต่ำงๆ ของ สพร. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริกำรส ำคัญที่ สพร. 
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยหลักของรัฐบำล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
กำรสื่อสำรกำรตลำดและประชำสัมพันธ์จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้โดยผ่ำนวิเครำะห์ วำงแผน และก ำหนด

กลยุทธ์หลักของกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม โดยในส่วนของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลที่เป็นปัญหำได้ ดังนี้ 

 
 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

๑) กลุ่มบริกำรจำกรัฐถึงรัฐ (G๒G)  
๒) กลุ่มบริกำรจำกรัฐสู่ภำคธุรกิจ (G๒B) 
๓) กลุ่มบริกำรจำกรัฐสู่ประชำชน (G๒C) 

 
กลยุทธ์หลัก (Strategic Focus)  

๑) กลยุทธ์ Mass Media สร้างความเข้าใจผ่านสื่อหลัก 
ใช้สื่อกระแสหลักในกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยภำคประชำชน (G๒C) เช่น สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ และ สิ่งพิมพ์ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้เป็นวงกว้ำง และเข้ำถึงประชำกรไทยทั่วประเทศ ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนด้ำนรัฐบำลดิจิทัล 
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 ๗๗ 

   TV Scoop ๔๐ EP. 
   Radio  
   Brochure  
   สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อส ำนักไอที , สื่อส ำนักเศรษฐกิจ 
 

๒) กลยุทธ์ Digital Marketing สร้างการรับรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 
เนื่องจำกพฤติกรรมกำรรับข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนชำวไทย ได้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยได้
ให้ควำมส ำคัญผ่ำนกำรรับชมเนื้อหำข่ำวสำรต่ำงๆผ่ำนทำงสื่อดิจิทัลมำกขึ้น ท ำให้กำรสร้ำงกำรรับรู้
และกำรเพ่ิมยอดกำรใช้บริกำรของภำครัฐบำลดิจิทัล จะต้องมุ่งเน้นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อดิจิทัล
เป็นกลยุทธ์หลัก เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยภำครัฐ (G๒G) ภำคเอกชน (G๒B) และภำค
ประชำชน (G๒C) โดยมีกำรแบ่งกำรท ำกำรตลำดแบบดิจิทัลตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 

 

 
 
 

๓) กลยุทธ์ Government Network สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ใช้กำรสร้ำงควำมร่วมมือในฐำนะหน่วยงำนภำครัฐ ที่แต่ละหน่วยงำนจะมีเครือข่ำยกระจำยไปทั่ว
ประเทศเพ่ือสื่อสำรและประชำสัมพันธ์งำนด้ำนรัฐบำลดิจิทัลไปยังประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ประชำชนในระดับภูมิภำค รวมถึงขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่ได้รับกำรสั่งกำรผ่ำนมติ
คณะรัฐมนตรีหรือค ำสั่งกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย
ภำครัฐ (G๒G) และภำคประชำชน (G๒C)   
 

๔) กลยุทธ์ Event & Seminar สร้างการรับรู้ผ่านการจัดกิจกรรม 
ด ำเนินกำรสร้ำงกิจกรรมทำงกำรตลำดและกิจกรรมเปิดพ้ืนที่แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทำงด้ำนดิจิทัลใน
งำนสัมมนำและนิทรรศกำรระดับประเทศและระดับนำนำชำติ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย
ภำคเอกชน (G๒B) และภำคประชำชน (G๒C) ในส่วนของภำคประชำชนสำมำรถจัดเป็นกิจกรรมลง
พ้ืนที่ให้ควำมรู้ (Road Show) กับประชำชนเกษตรกรและชุมชนต่ำงๆ ซึ่งมีกิจกรรมที่ท ำร่วมกับชุมชน
เป็นประจ ำหรือสำมำรถเข้ำถึงประชำชนระดับชุมชนได้ ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรสื่อสำรสร้ำง
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 ๗๘ 

ควำมรับรู้ควำมเข้ำใจและแนะน ำบริกำรด้ำนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผ่ำน
เครือข่ำยเหล่ำนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เข้ำถึงชำวบ้ำนได้ง่ำยและเป็นที่ยอมรับ เช่น เครือข่ำย
องค์กรชุมชนของสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน(องค์กำรมหำชน) เครือข่ำยหมอดินอำสำ ของกรมพัฒนำ
ที่ดิน เครือข่ำยอำสมัครสำธำรณสุข(อสม.)ของกระทรวงสำธำรณสุข กลุ่มผู้น ำชุมชนและศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  

 
แผนการด าเนนิงานการตลาดและประชาสัมพันธ์  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

Roadshow Event  
จั ด กิ จ ก ร รม  Roadshow ใ น รู ป แ บ บ สั ม ม นำ  ห รื อ
นิทรรศกำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบริกำรด้ำนดิจิทัล
ภำครัฐไปยังประชำชน โดยผ่ำนงำนสัมมนำหรือกำร
ประชุมของหน่วยงำนอื่น  

               

Co-Event จ านวน ๔ ครั้ง 
จัดกิจกรรมสัมมนำหรือนิทรรศกำร โดยผ่ำนงำนสัมมนำ
หรือกำรประชุมของหน่วยงำนอื่น 
  - เมย.  นิทรรศกำร DigitalGov ในงำน ATCI  
  - กค.   นิทรรศกำร G-Cloud 
  - สค.   นิทรรศกำร DigitalGov ในงำน Startup 
  - กย.   นิทรรศกำร DigitalGov ในงำน BigBang 

               

Digital Government Summit ๒๐๑๙                 

Press Conference  
จัดกิจกรรมแถลงข่ำว เพื่อสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบริกำร
ด้ำนดิจิทัลภำครัฐของส ำนักงำน  
  - พค.  แถลงข่ำว ในรูปแบบ ThankPress 
  - มิย.,สค.  แถลงข่ำว MOU หรือ เปิดตัวบริกำร (๒ ครั้ง) 
  - กค.,กย. Group Interview, Exclusive interview ๒ ครั้ง  

               

กิจกรรมทางการตลาดและสื่อออนไลน์ (Online Media) 
ประเภทที่ ๑ ด ำเนินกำรตลอดปี (๑๒ เดือน) 
๑) GDN (Google Display Network) ตลอดปี  
๒) Re-targeting ตลอดปี  
๓) SEM (Search Engine Marketing) ตลอดปี  
๔) SEO (Search Engine Optimization)ตลอดปี  
๕) Facebook Ads ตลอดปี  
๖) Youtube Ads ตลอดปี  
๗) Influencer (Micro) หรือกำรสื่อสำรผ่ำนผู้ทรงอิทธิพล
ในระดับกลำง ตลอดปี 
๘) Facebook Management ตลอดปี  

               

กิจกรรมทางการตลาดและสื่อออนไลน์ (Online Media) 
ประเภทที่ ๒ ไมได้ด ำเนินกำรตลอดทั้งปี 
๙) Influencer (ที่มีชื่อเสียง) หรือกำรสื่อสำรผ่ำนผู้ทรง
อิทธิพลที่มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ ๖ ครั้ง  
๑๐) Ads App Install ๑๐ เดือน 

               

Music Marketing เพลงประชำสัมพันธ์                 

การสื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและสื่อ Offline                 
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  - สกู๊ปข่ำว จ ำนวน ๔๐ ตอน 

ผลิตของพรีเมียม                

การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ผ่านกิจกรรมทาง
การตลาดและ CSR 
 - จัดกิจกรรมศึกษำดูงำน ตลอดปี 
 - CSR และกิจกรรมส่งเสริมภำพลักษณ์  

               

 

 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๘๐ 
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บทท่ี ๗ แผนพัฒนาบุคลากร  
 

กำรสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรภำยในส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ถือเป็นสิ่ง
ส ำคัญที่สุดที่จะส่งผลให้บุคลำกรของ สพร. ร่วมกับขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล แนวทำงกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สพร. ในช่วงแรก หรือถือเป็นช่วงกำรสร้ำงรำกฐำน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) 
มุ่งเน้นกำรปรับปรุง ระบบรำกฐำนที่ส ำคัญภำยใน ได้แก่ กำรจัดท ำโครงสร้ำงองค์กรที่สอดรับกับยุทธศำสตร์ 
กำรก ำหนดกระบวนกำรปฏิบัติงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน กำรบริหำรอัตรำก ำลังอย่ำงเหมำะสม  
กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน และกำรดึงดูดบุคลำกร หลังจำกนั้น ในช่วง ๓ ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. 
๒๕๖๐) เป็นช่วงที่กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เตรียมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงในแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่ง สพร. ได้ก ำหนด HR Strategic Roadmap ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงผลงำนที่
เป็นเลิศ (People Excellence) กำรคัดเลือกและพัฒนำผู้มีศักยภำพสูง (Talent Management) กำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Values) ควำมผูกพันต่อองค์กร รวมถึงกำรเป็นองค์กรที่ตั้งมั่นในหลักธรร
มำภิบำลด้วย และยังเน้นเรื่องกำรประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรแบบดั้งเดิม 
(Analog Public Service) มำเป็น รูปแบบกำรให้บริกำรที ่สนับสนุนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Digitalized 
Public Service) ฝ่ำยบริหำรกลำง โดยส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล (CMH) จึงจ ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน ๕ ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๕) ไม่เพียงแต่กำรเตรียมองค์กรและ
บุคลำกรในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรให้ค ำปรึกษำเท่ำนั้น แต่ยังหมำยถึงกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทำงควำมคิด ในกำรท ำงำนร่วมกับภำครัฐอื่นๆ ปรับกระบวนกำรให้บริกำร กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรพัฒนำนวัตกรรมและสถำปัตยกรรมรัฐบำลดิจิทัล กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
พันธมิตรในกำรด ำเนินกำร ไปจนถึงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 

 
๗.๑ แนวคิดและภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล 
วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Vision) 
 
เป็นส่วนส าคัญในการสร้าง สพร. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสรรถนะในการปรับตัว มุ่งสร้างนวัตกรรม 

และส่งมอบคุณค่า” 
Make DGA agile, Innovative, value-based and cfontinuous learning organization 

 
๗.๒ กลยุทธ์หลัก (Strategic Focus) 

๑. Smart Workplace  
จัดสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ส่งเสริมให้เกิดควำมคล่องตัวและสร้ำงสุข มีกำรแลกเปลี่ยนและเข้ำถึง
ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และโปร่งใส กำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ พนักงำนมีโอกำสในกำร
ท ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ โดย สพร. ให้ควำมส ำคัญในเรื่ององค์รวมของควำมเป็นอยู่ที่ดี (Well-
Being) สุขภำพจิตดี (Mental Health) และมีควำมก้ำวหน้ำตำมควำมสนใจของแต่ละคน (Self 
Achievement)  
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 ๘๒ 

๒. Smart Leader 
พัฒนำผู้น ำ สพร. ในทุกระดับให้เป็น “ผู้น ำองค์กร” (Enterprise Leaders) ที่มีควำมสำมำรถก ำหนด
ทิศทำงได้อย่ำงชัดเจน และถ่ำยทอดลงไปในแต่ละระดับได้อย่ำงดี ตัดสินใจทันต่อเวลำบนพ้ืนฐำนของ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล บริหำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สร้ำงแรงบันดำลใจและควำมมุ่งมั่นให้ทีม
ท ำงำนโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ สพร. และสร้ำงคุณค่ำให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
 

๓. Smart Workplace 
พัฒนำสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่ทั้งด้ำนควำมเชี่ยวชำญเฉพำะและทักษะที่จ ำเป็นอ่ืนๆ ที่จะท ำให้สำมำรถ
จัดกำรงำนในควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถปรับตัวเพ่ือท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่ำงดี มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทค
โทรโนโลยี เครื่องมือ ตลอดจนข้อมูลที่เหมำะสมในกำรหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ โดยค ำนึงถึงควำม
ต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก  
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๗.๓ โครงสร้างองค์กร 
กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (Structure) ไดอ้อกแบบโครงสร้ำงองค์กรใหม่ด้วยหลักกำร 

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในกำรปรับตัว (AGILE ORGANIZATION)  โดยสำมำรถอธิบำยหลักกำรดังกล่ำวได้ดังนี้  

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการปรับตัว (AGILE ORGANIZATION)  

 

  
๗.๔ แผนการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. โปรแกรมการป้องกนัและบ าบัดออฟฟศิซินโดรม 
เป้าหมาย: ช่วยให้เจ้าหน้าทีท่ีม่อีาการของโรคออฟฟศิ
ซินโดรม ทีเ่กดิจากการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งซ  าๆ 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

เจ้าหน้าที ่สพร. ทีเ่ข้าร้วมโครงการได้รับ
๑. การฝึกเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื อ การกดจุด
บ าบัด การยืดและกระชับกล้ามเนื อ
๒. เรียนรู้และฝึกการใช้ร่างกาย ท่วงท่าในการท างานที่
ถูกต้อง รวมถึงการจัดส่ิงแวดล้อมทีถู่กต้องเพือ่ป้องกนั
ออฟฟศิซินโดรม
๓. เรียนรู้การใช้ชีวิตและการท างานอย่างสมดุลย์
เจ้าหน้าที ่สพร. ทีเ่ข้าร้วมโครงการได้รับ๒. โปรแกรมสุขภาพทางการเงิน

เป้าหมาย: ช่วยให้เจ้าหน้าทีม่คีวามรู้ และ มเีคร่ืองมอื
ในการบริหารจัดการเงินและสามารถแกไ้ขปัญหา
ช่องว่างทางการเงินได้

เจ้าหน้าที ่สพร. จะได้รับ
๑. ประชุมแบบตัวต่อตัวกบันักวางแผนด้านการเงิน 
เจ้าหน้าทีต่ระหนักถึงพฤติกรรมทางการเงินของตนและ
แกไ้ขปัญหาทางการเงินทีอ่าจต้องเผชิญในช่วงต่างๆของ
ชีวิต
๒. อบรมให้ความรู้เข้าใจงบประมาณการลงทุนการออม 
ตลอดจนการบริหารการเงินในวัยเกษยีณ

๒.๑ แผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับ Management 
และ Critical Positions

เพือ่ให้องค์กรมกีารประเมนิความพร้อมอยู่เสมอ ในการ
หาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ทีค่าด
ว่าจะว่างลง โดยเฉพาะต าแหน่ง Management และ
ส าคัญทีเ่รียกว่า Key Positions จะช่วยให้ HR 
สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในเชิงรุก
ได้ดีย่ิงขึ น  และเป็นเคร่ืองมอืจูงใจพนักงานได้เป็นอย่างดี

๑. การระบุ Critical Positions ใน สพร.
๒. ระบุตัวทายาทผู้สืบทอดต าแหน่ง จากการประเมนิและ
วิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของเจ้าหน้าที ่เพือ่เตรียมรับ
มอบ เรียนรู้งานต่อไป 
๓. หาทายาทส ารอง หรือทายาทไว้มากกว่า ๑ คน

๒.๒ พฒันาผู้บริหารให้เป็น Enterprise Leaders การพฒันาสมรรถนะผู้น าของ สพร. ให้สามารถ
บริหารงานในส่ิงแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เฉพาะอย่างย่ิงการเป็นองค์กรในภาค
เทคโนโลยีทีม่ผู้ีน าซ่ึงมทีักษะทางเทคนิคสูง สามารถ
สร้างผลงานให้หน่วยงานของตนได้เป็นอย่างดีสม่ าเสมอ
 แต่อาจจะยังไมส่ามารถสร้างคุณค่าให้กบัองค์กรได้
อย่างทีค่วรจะเป็น

๑. จัดท า โมเดลการพฒันาผู้บริหาร สพร. (DGA 
Management Model & Curriculum) ตั งแต่ระดับ 
ผู้จัดการขึ นไป โดยมกีารก าหนดแผนการเรียนรู้ทีเ่ป็น
ระบบ และท าอย่างต่อเนื่อง 
๒. ท าการประเมนิศักยภาพของแต่ละผู้บริหาร และ
ด าเนินการพฒันาตามแผนส่วนบุคคล

๓.๑ ทบทวนและเร่ิมใช้ (Revisit & Repackage)   
DGA’s Core Values & Culture

การทบทวนแผนกลยุทธ์การพฒันาค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กร เพือ่ปรับให้สอดคล้องกบับริบทของ
ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และการเข้าสู่ 
Agile Organization ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมต้นส าคัญทีจ่ะ
เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้มคีวาม
เข้มแข็ง และมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ น

๑. สร้างสรรค์ พฒันา สนับสนุน และกระตุ้นการพฒันา
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรอย่างมทีิศทาง และ
เป้าหมายทีช่ัดเจน ถูกต้อง และสามารถวัดผลได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว แมน่ย า

๓.๒ จัดท าเส้นทางสายอาชีพ (DGA Career Path) จัดท าแผนผังความกา้วหน้าในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่
 สพร. เร่ิมตั งแต่กา้วสู่องค์กรจนกระทัง่ลาออก (Career
 Path ) ซ่ึงจะสร้างประโยชน์ให้องค์กรและเจ้าหน้าที ่
ทั งนี จะสร้างมาตรฐานเดียวกนัและเป็นแนวทางการ
บริหารบุคคลตั งแต่กอ่นการสรรหา การวางแผนพฒันา
ศักยภาพของพนักงานรายบุคคล และสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน อกีทั งเตรียมความพร้อมในสาย
อาชีพให้กบัเจ้าหน้าทีแ่ต่ละคน

๑. DGA Career Path ทีเ่จ้าหน้าทีส่ามารถเจริญเติบโต
ทั งแนวตั งและแนวนอน รวมทั งการโยกย้ายตามสายงาน  
๒. การน า Dual Career path หรือ Y Model มาใช้
ในทางปฏิบัติ เพือ่รักษาเจ้าหน้าทีเ่กง่ไว้ได้ โดยเล่ือน
ต าแหน่งหรือการท างานข้ามสายงานเพือ่เตรียมพร้อมเป็น
ผู้บริหาร

๔.๑ โครงสร้างการบริหารงานบุคคลใหม ่HR 
Business Partner (HRBP)

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานบุคคล ให้มคีวาม
ทันสมยัและเหมาะสมกบับริบทของ สพร. คือมบีทบาท
 HRBP ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า รวมทั งเป็น coach 
ให้กบัผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่เพือ่เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนธุรกจิหลักองค์กรทางด้านการบริหารคนให้ได้
ตามแผนกลยุทธ์ทีก่ าหนดไว้

๑. ปรับโครงสร้างการท างาน ใน HR ให้เป็นแบบ HRBP 
๒. พฒันาเจ้าหน้าที ่HR ให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกจิ 
ในสายงานทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็น HRBP

๔.๒ การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ทีส่นับสนุน 
Agile Organization

จัดท าระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงานใหม ่เพือ่
วัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่สพร. ทีเ่หมาะสม
กบัการท างานแบบ Agile Organization และผลที่
ประเมนิมาใช้ประกอบในการให้ค่าตอบแทน การเล่ือน
ขั นเล่ือนต าแหน่ง การวางแผนในสายอาชีพ รวมทั ง
การพฒันาบุคลากรต่อไป

๑. ระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงานแบบ Hybrid โดย
ใช้ ระบบ KPIs ส าหรับสายงานทัว่ไป และ ระบบ OKR 
(Objective and Key Results) ในส่วนการท างานแบบ 
Agile

๔.๓ ระบบ HRIS  ระยะ ๒ : Employee 
Self-Services (ESS)     

Implement ระบบ HRIS ระยะ ๒ เป็นรูปแบบของ
ระบบการท างาน การตอบค าถามและงานธุรการด้าน
บุคลากรจะเป็นแบบออนไลน์ผ่านทางอนิทราเน็ต เพือ่
อ านวยความสะดวกและบริการ ให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าไปท าธุรกรรมต่างๆ ได้เพือ่ลดการ
ใช้กระดาษ และ Admin Transaction ของเจ้าหน้าที ่
HR

๑. ระบบ Employee Self-Services (ESS)

๔. HR FOUNDATION

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจทิลั (องค์กำรมหำชน)
แผนปฏิบัติงำนทรัพยำกรบุคคลประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับในปีงบประมำณ ๒๕๖๒กลยทุธห์ลกั (Strategic 
Focus/พ้ืนฐำนส ำคัญ HR 

(HR Foundation)

แผนกำรด ำนินงำนด้ำนบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. ๒๕๖๒

 (HR Action Plan 2019)

จดุประสงค์ ของโครงกำร

๑. SMART 

WORKPLACE

๓. SMART WORKFORCE

๑.๑  โครงการ Employee Wellness Program

๒. SMART LEADERS



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๘๕ 

บทท่ี ๘ แผนบริหารจดัการระบบสารสนเทศ (MIS) 
 

 กำรเกิดขึ้นของ “นโยบำยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)” ซึ่งถือเป็นนโยบำยที่มี
ควำมส ำคัญเกี่ยวข้องกับกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม 
กำรขับเคลื่อนเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัลมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆ ด้ำน โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
ธุรกิจกำรสื่อสำรของประเทศไทยในอนำคต ที่จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล โดยมี
เป้ำหมำยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ กำรมีขนำดที่พอเพียงกับกำรใช้งำน มีเสถียรภำพที่มั่นคง  ในรำคำที่เหมำะสม 
เพ่ือเป็นพื้นฐำนไปสู่กำรต่อยอดกิจกรรมกำรพัฒนำประเทศท้ังด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภำพสูงสุด 

 กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) ถือเป็นแนวคิดส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐของประเทศ
ต่ำง ๆ ทั่วโลก รัฐบำลของทุกประเทศมีหน้ำที่ก ำกับดูแลนโยบำยบริหำรประเทศและให้บริกำร ประชำชนจึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของ ประชำชนได้อย่ำง
ครบถ้วนและทันท่วงที โดยใช้ประโยชน์จำกเครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมไปถึงกำร สร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำก
ภำคประชำชนในกำรร่วมวำงนโยบำยกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  
  แนวโน้มทิศทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก ภำครัฐในหลำยประเทศได้
เปลี่ยนแปลงจำกระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระบบรัฐบำลดิจิทัล สิ่งเหล่ำนี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มและ             
ทิศทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในหลำยด้ำน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยที่จะต้องมีกำรขับเคลื่อนกันอย่ำงจริงจัง
เพ่ือให้กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ยิ่งในปัจจุบัน กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมี
บทบำทส ำคัญมำกยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จำกนโยบำยกำรขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มุ่งผลักดันกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรช่วย
ยกระดับศักยภำพ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงรอบด้ำน เชื่อมโยง
กันทุกภำคส่วนของประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรผลิต ภำคกำรเงินและกำรธนำคำร ภำคกำรเกษตร รวมไปถึง
ธุรกิจตั้งแต่ระดับ ใหญ่ ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) หรือแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย 
ที่มีจุดมุ่งหมำยส ำคัญที่จะผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐ เป็น รัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ จะเห็นได้ว่ำ ทุก
หน่วยงำนทุกภำคส่วนต้องพ่ึงพำระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแทบทั้งสิ้น  
  กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) มีควำมมุ่งม่ันและท ำงำนในเชิงรุก 
เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำของประเทศไทย ผลักดันให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำ
ด้วยกันและเชื่อมโยงให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงดีที่สุด ตำมแผนยุทธศำสตร์ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่ำนภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The 
Digital Age)” ผ่ำน ๕ ยุทธศำสตร์หลัก คือ ๑) กำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด ๒) กำรน ำข้อมูล
ดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมใหม่ในกำรด ำเนินงำนดิจิทัลภำครัฐ ๔) กำรสร้ำง
ควำมพร้อมให้หน่วยงำนภำครัฐเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  ๕) กำรปรับเปลี่ยน 
สพร. ไปสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล 
  ในส่วนของกำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กรเอง สพร. ก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะ
วำงแผนและด ำเนินกำรเพ่ือวำงรำกฐำนที่มั่นคงและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนภำครัฐ โดยที่ผ่ำนมำได้จัดท ำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และแผนบริหำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศรำยปี ซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของแผนที่วำงไว้ ภำยใต้วิสัยทัศน์ “บูรณำกำรกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจ เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมในกำรยกระดับองค์กรให้
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 ๘๖ 

เป็น Smart Agency และเร่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์” โดยมี ๒ ยุทธศำสตร์หลักในกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนคือ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำนด้ำน IT ให้เป็นมำตรฐำนสำกล
และสอดคล้องกับ Digital Economy (Service Quality with Standardization) และยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำง
ควำมพร้อมของทรัพยำกรด้ำน IT องค์กรเพ่ือกำรบริหำรงำนและให้บริกำร ( IT Capability Building) โดย
ส ำนักงำนได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบแล้ว ในกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ผ่ำนมำแผนบริหำรจัดกำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศ ได้มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  
ปีงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

๒๕๕๘ มีกำรพัฒนำและน ำสถำปัตยกรรมองค์กร (EA) ส ำหรับกระบวนกำรบริหำรพัสดุของส ำนักงำน 
และพนักงำนมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมในกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ  ของส ำนักงำน ร้อย
ละ ๗๐  

๒๕๕๙ มีกำรรับรองมำตรฐำน Surveillance Audit ISO/EC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ ส ำหรับบริกำร G-
Cloud ในระดับ IaaS เมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ และพนักงำนมีระดับควำมพึงพอใจ
โดยรวมในกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำน ร้อยละ ๗๐ 

๒๕๖๐ ได้รับกำรรับรองของมำตรฐำนสำกล CSA Cloud  Star ส ำหรับบริกำร G-Cloud เมื่อ
เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และพนักงำนมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมในกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง 
 ๆของส ำนักงำนที่ร้อยละ ๗๑  

 
 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพร. ได้จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยน ำแนวคิดจำกต่ำงประเทศ กรอบกำรวิเครำะห์ SWOT และกรอบ
แนวคิดอ่ืนๆ ที่ส ำคัญต่อกำรน ำมำก ำหนดเป็นแผนแม่บทฯ ดังนี้ 
 ๑. แนวคิด DBT (Digital Business Transformation) เป็นแนวคิดหนึ่งที่องค์กรชั้นน ำได้น ำไปใช้ใน
กำรปรับปรุง Business Model ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนและกำร
เปลี่ยนแปลงมิติต่ำง ๆ ภำยในองค์กร แนวคิดนี้มุ่งเน้นให้องค์กรมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยก ำหนดค ำถำมส ำคัญ ๓ 
ประเด็น คือ (๑) Why Transform? (๒) What to Transform? และ  (๓) How to Transform?  

๒. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) กำรวิเครำะห์ SWOT เพ่ือให้
ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของส ำนักงำนในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Organization 

๓. แนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สพร. ได้จัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมในด้ำนกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของ
ส ำนักงำน รวมทั้ง ยกระดับกำรด ำเนินงำนภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  

๔. แนวนโยบายหลักของผู้บริหาร ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ 
เรื่องกำรลดกำรใช้ส ำเนำเอกสำรในกำรด ำเนินกำรและให้บริ กำรประชำชนนั้น ผู้บริหำรได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำว จึงประกำศนโยบำยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยใน
ส ำนักงำนและกำรให้บริกำร เพ่ือลดกำรใช้กระดำษภำยในส ำนักงำน (Less Paper) 
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 ๘๗ 

๘.๑ ภาพรวมของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

วิสัยทัศน์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

“เป็นองค์กรต้นแบบท่ีใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนไปสู่ Digital Organization” 

 
ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

 
โดยมีเป้ำประสงค์รำยยุทธศำสตร์และแผนงำนในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทฯ ไปสู่

วิสัยทัศน์ที่วำงไว้ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ แผนงานส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยกระดับ
คุณภำพกำรด ำเนินงำนด้ำน 
IT ให้เป็นมำตรฐำนสำกลและ
สอดคล้ อ ง กั บ ก ำ ร พัฒนำ
รั ฐ บ ำ ล ดิ จิ ทั ล  ( Service 
Quality) 

- เ พ่ือให้ส ำนักงำนมีแนวทำงกำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศ 

- เ พ่ื อ ส ร้ ำ ง ค ว ำมต่ อ เ นื่ อ ง และ
สอดคล้องของกระบวนกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำน
ธุรกิจของส ำนักงำน 

- เพ่ือให้ส ำนักงำนมีมำตรฐำนใน
กระบวนกำรท ำงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- เพ่ือเพ่ิมคุณภำพในกำรให้บริกำร 

(๑) แผนงำนกำรปรับปรุงกระบวนกำร
และสถำปัตยกรรมองค์กร 

(๒) แผนงำนกำรรับรององค์กรและ
บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้
พร้อมต่อกำรบริหำรงำนและ
ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  ( Data- Driven 
Organization) 

- เ พ่ื อ พั ฒ น ำ แ ล ะ บู ร ณ ำ ก ำ ร
ฐำนข้อมูลภำยในให้มีควำมพร้อม 
และประกอบกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรได้   

- เ พ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศที่
ส ำคัญขององค์กรให้มีควำมพร้อม
ต่อกำรใช้งำนภำยในองค์กร 

(๓) แผนงำนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ภำยในองค์ กร เ พ่ือรองรั บกำร
ให้บริกำร 

(๔) แผนงำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้มีควำมพร้อมต่อกำรบริหำรงำน
องค์กร 

(๕) แผนงำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้พร้อมต่อกำรให้บริกำร 
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 ๘๘ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ แผนงานส าคัญ 
- เ พ่ื อ พัฒนำระบบสำรส น เ ทศ

สนับสนุนกำรให้บริกำร 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้ำงควำม
พร้อมด้ำนทรัพยำกรต่อกำร
พัฒนำไปสู่ Smart Organization 
(Capability Building) 

- เ พ่ือยกระดับควำมพร้อมของ
ท รั พ ย ำ ก ร ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ อันจะส่งผลต่อกำร
ขับ เคลื่ อนองค์ กร ไปสู่  Digital 
Organization ได้ในที่สุด 

(๖) แผนงำนกำรยกระดับศักยภำพของ
บุคลำกรด้ำนดิจิทัล 

(๗) แผนงำนกำรพัฒนำส ำนักงำนไปสู่
กำรเป็น Digital Workplace 

 
 ๘.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตำมที่คณะกรรมกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ได้มีมติเห็นชอบแผนงำนและโครงกำรตำมแผน
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อครำวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  แล้วนั้น กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนฯ  ซึ่งประกอบด้วย ๓ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
(๑) ยกระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำนด้ำน IT ให้เป็นมำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(Service Quality) (๒) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้พร้อมต่อกำรบริหำรงำนและให้บริกำร (Data-
Driven Organization) (๓) สร้ำงควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรต่อกำรพัฒนำไปสู่  Smart Organization 
(Capability Building)  ซึ่งมีตัวชี้วัดตำมแผนฯ คือ ระดับควำมพึงพอใจโดยรวมในกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน เท่ำกับร้อยละ ๘๐  

กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประกอบด้วย ๗ แผนงำน ๑๗ โครงกำร ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยกระดับคุณภาพการด าเนินด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(Service Quality with Standardization) 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

๑. แผนงำนกำรปรับปรุงกระบวนกำร
และสถำปัตยกรรมองค์กร 

๑.๑ โครงกำรทบทวนสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture)  

- 

๒. แผนงำนกำรรับรององค์กรและ
บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล  

๒.๑ โครงกำรประกำศนโยบำยกำรลดกำรใช้ส ำเนำกระดำษ
ในกำรบริหำรและให้บริกำร (Less Paper Policy)  
๒.๒ โครงการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๐๐๐:๒๐๑๑ 
๒.๓ โครงการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ 
๒.๔ โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจผ่ำน
กำรรับรองมำตรฐำน ISO ๒๒๓๐๑:๒๐๑๒ 
 
 
 
 

- 
 

๐.๕๐๐๐ 
 
 
- 
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 ๘๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมต่อการบริหารงานและให้บริการ  

(Data-Driven Organization)  
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

๓. แผนงำนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ภำยในองค์กรเพื่อรองรับกำรให้บริกำร 

๓.๑ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร Capacity Management  
ระยะที่ ๑  

๒.๐๐๐๐ 

๔ .  แ ผ น ง ำ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
สำรสนเทศให้มีควำมพร้อมต่อกำร
บริหำรงำนองค์กร 

๔.๑ โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำระบบกำร
สรรหำบุคลำกรแบบลดกระดำษ (e-Recruitment)  
๔.๒ โครงกำรพัฒนำระบบ HR Chatbot ส ำหรับพนักงำน 
๔.๓ โครงกำรปรับปรุงระบบ IT Service Management  
๔.๔ โครงกำรจัดท ำระบบสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่
แบบ Anytime Anywhere Any Device  
๔.๕ โครงกำรลดส ำเนำกระดำษในกำรประชุมส ำคัญของ 
สรอ. เพื่อยกระดับไปสู่ e-Meeting 
๔.๖ โครงกำรพัฒนำระบบสืบค้นวำระ/รำยงำนกำรประชุม 
ของ สรอ. 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
๕ .  แ ผ น ง ำ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
สำรสนเทศให้พร้อมต่อกำรให้บริกำร 

๕.๑ โครงกำรพัฒนำระบบค ำขอใช้บริกำรในรูปแบบ  
e-Form ระยะที่ ๑ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างความพร้อมของทรัพยากรต่อการพัฒนาไปสู่ Smart Organization  

(Capability Building)  
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

๖. แผนงำนกำรยกระดับศักยภำพของ
บุคลำกรด้ำนดิจิทัล 

๖.๑ โครงกำรน ำระบบ e-Learning ของ TDGA เ พ่ือ
ยกระดับศักยภำพบุคลำกรภำยในส ำนักงำน 
๖.๒ โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน IT 

- 
 

๕.๐๐๐๐ 
๗. แผนงำนกำรพัฒนำส ำนักงำนไปสู่
กำรเป็น Digital Workplace  

๗.๑ โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมให้ เป็น EGA Web 
Conference Room 
๗.๒ โครงการจัดหาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ซอฟท์แวร์ส าหรับส่งเสริมสนับสนุนการท างานภายใน
ส านักงาน (Facility)  

- 
 

๓๘.๕๖๔๖* 
 

รวมงบประมาณ ๔๖.๐๖๔๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ านวน   ๐.๕๐๐๐ ล้านบาท     
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จ านวน   ๒.๐๐๐๐ ล้านบาท    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ านวน ๔๓.๕๖๔๖ ล้านบาท  
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 ๙๐ 

โดยระหว่ำงปีงบประมำณได้มีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้  
- แผนงำนที่ ๑ กำรปรับปรุงกระบวนกำรและสถำปัตยกรรมองค์กร โครงกำรทบทวน

สถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กร จึงได้
ชะลอกำรด ำเนินงำนมำตั้งแต่ไตรมำส ๒ ด้วยเหตุผลควำมจ ำเป็น คือ ส ำนักงำนอยู่ระหว่ำง
กำรปรับภำรกิจและโครงสร้ำงองค์กร ซึ่งส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำน ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนได้มีกำรประชุมเพ่ือหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำวในกำร
ประชุม (๑) กำรประชุมฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๙ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ และ (๒) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนำยน พ.ศ.
๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับแผนกำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กรภำยในของส ำนักงำน 
โดยสำมำรถด ำเนินกำรต่อได้เมื่อปรับโครงสร้ำงของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) แล้วเสร็จ 

- แผนงำนที่ ๕ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้พร้อมต่อกำรให้บริกำร โครงกำรพัฒนำระบบค ำ
ขอใช้บริกำรในรูปแบบ e-Form ระยะที่ ๑ โดยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่ ๑/
๑๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ปรับแผนกำรด ำเนินงำนโดยน ำระบบ 
Innovative Service Portal มำต่อยอดในกำรรับค ำขอใช้บริกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ภำครัฐในรูปแบบ e-Form เพ่ือลดส ำเนำกระดำษในกำรให้บริกำร โดยจะเริ่มด ำเนินกำรใน
ไตรมำสที่ ๔ ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ระบบ Innovative Service Portal ซึ่ง
เป็นระบบระบบกลำงส ำหรับหน่วยงำนส ำหรับตรวจสอบ วิเครำะห์ ปริมำณกำรใช้งำน 
รวมถึง แจ้งปัญหำ โดยผู้ใช้บริกำรระดับ Admin สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรใช้งำนและข้อมูล
บริกำรได้อย่ำงสะดวก   

ผลกำรด ำเนินงำนของแผนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ในแต่ละไตรมำส 
สะท้อนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ ๓ ของยุทธศำสตร์ที่ ๑ - ๓ มีควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนอยู่ที่ร้อยละ ๙๐.๐๐ ร้อยละ ๔๒.๗๘ และร้อยละ ๖๗.๕๐ ตำมล ำดับ โดยเมื่อวิเครำะห์เทียบ
กับแผนที่วำงไว้ ค่ำควำมส ำเร็จเฉลี่ยทั้ง ๓ ยุทธศำสตร์อยู่ที่ ร้อยละ ๙๕.๕๐ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง และ
เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้  

หน่วย : ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

แผน ผล ร้อยละ 
ความ 
ส าเร็จ 

แผน ผล ร้อยละ 
ความ 
ส าเร็จ 

แผน ผล ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยกระดับคุณภำพ
กำรด ำเนินงำน
ด้ำน IT ให้เป็น
มำตรฐำนสำกล

๒๑.๘๘ ๑๖.๘๘ ๗๗.๑๔ ๔๙.๓๘ ๓๖.๒๕ ๗๓.๔๑ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐ 
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 ๙๑ 

ยุทธศาสตร์ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 
แผน ผล ร้อยละ 

ความ 
ส าเร็จ 

แผน ผล ร้อยละ 
ความ 
ส าเร็จ 

แผน ผล ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

และสอดคล้องกับ
กำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล (Service 
Quality with 
Standardization) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้
พร้อมต่อกำร
บริหำรงำนและ
ให้บริกำร (Data-
Driven 
Organization) 

๑๙.๕๘ ๑๙.๓๓ ๙๘.๗๒ ๓๘.๘๙ ๓๒.๒๒ ๘๒.๘๔ ๔๙.๔๕ ๔๒.๗๘ ๘๖.๕๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้ำงควำมพร้อม
ของทรัพยำกรต่อ
กำรพัฒนำไปสู่ 
Smart 
Organization 
(Capability 
Building) 

๑๘.๗๕ ๑๘.๗๕ ๑๐๐ ๓๖.๒๕ ๓๖.๒๕ ๑๐๐ ๖๗.๕๐ ๖๗.๕๐ ๑๐๐ 

 
ทั้งนี้ ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส ๔ อยู่ระหว่ำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด ณ เดือน

กันยำยน ๒๕๖๑  
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 ๙๒ 

 ๘.๓ (ร่าง) แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ส ำหรับแผนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓ 
ยุทธศำสตร์ ๗ แผนงำน ๑๕ โครงกำร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยกระดับคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนด้ำน IT ให้
เป็นมำตรฐำนสำกลและ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (Service 
Quality with 
Standardization) 

(๑) แผนงำนกำรปรับปรุง
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร แ ล ะ
สถำปัตยกรรมองค์กร 

- 

(๒)  แผนงำนกำรรับรอง
อ งค์ ก ร และบริ ก ำ รตำม
มำตรฐำนสำกล 

(๑) โครงกำรตรวจประเมินระบบมำตรฐำน 
ISO/IEC๒๐๐๐๐ Version ๒๐๑๘ 
(๒) โครงกำรตรวจประเมินมำตรฐำน ISO
๒๒๓๐๑:๒๐๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้พร้อมต่อ
กำรบริหำรงำนและ
ให้บริกำร (Data-Driven 
Organization) 

(๓) แผนงำนกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลภำยในองค์กร 
เพ่ือรองรับกำรให้บริกำร 

(๓) โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลลูกค้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร Capacity 
Management ระยะที่ ๒ 

(๔ )  แผนงำนกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้มีควำม
พร้อมต่อกำรบริหำรงำน
องค์กร 

(๔) โครงกำร MA และพัฒนำระบบบริหำรงำน
บุคคล (ESS) 
(๕) โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบจัดกำร
เอกสำร 

(๕ )  แผนงำนกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้พร้อม
ต่อกำรให้บริกำร 

(๖) โครงกำรพัฒนำระบบ Innovative Service 
Portal (ระยะที่ ๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สร้ำงควำมพร้อมของ
ทรัพยำกรต่อกำรพัฒนำ
ไปสู่ Smart 
Organization 
(Capability Building) 

(๖) แผนงำนกำรยกระดับ
ศักยภำพของบุคลำกรด้ำน
ดิจิทัล 

(๗ )  โ ค ร ง ก ำ ร ส มั ค ร ส ม ำ ชิ ก  Gartner 
Subscription, SafariBookOnline, Online 
Learning Subscription และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 
 

(๗ )  แผนงำนกำรพัฒนำ
ส ำ นั ก ง ำ น ไป สู่ ก ำ ร เ ป็ น 
Digital Work Place 

(๘) โครงกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหำรกำร
ประชุม (e-Meeting) เพ่ือใช้ในกำรประชุม 
(๙) โครงกำรกำรบ ำรุงรักษำซอฟต์แวร์ Security 
Testing Tools 
( ๑ ๐ )  โ ค ร ง ก ำ ร บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  
Performance Testing Tools/Application 
Performance Management (APM) 
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 ๙๓ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(๑๑) โครงกำรจัดหำอุปกรณ์พกพำ (Tablets 
และ Smart Phones) ส ำหรับใช้ในกำรวิจัยและ
พัฒนำ 
(๑๒) โครงกำรจัดหำเครื่องมือใช้ในกำรวิจัยและ
พัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development 
Tools) 
(๑๓ )  โ คร งกำร  MA ระบบบัญชี ก ำ ร เ งิ น 
(Winspeed) 
(๑๔) โครงกำร MA ระบบบริหำรงำนบุคคล 
(๑๕) โครงกำรจัดหำและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ส ำหรับส่งเสริมสนับสนุน
กำรท ำงำนภำยในส ำนักงำน (Facility) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิิทัล (องคก์ำรมหำชน)   
 

 ๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




