




















































วสิยัทศัน์

ภารกจิ 1. พฒันา บรหิารจดัการ และใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ

ในสว่นทีเ่ก ีย่วกบัรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์

1. พัฒนา บรหิารจัดการ และใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศในสว่นที่

เกีย่วกับรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

3. ใหค้ าปรกึษา บรกิารดา้นวชิาการ และบรหิารจดัการโครงการดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในสว่นทีเ่ก ีย่วของกบัรฐับาล

อเิล็กทรอนกิส ์

4. สง่เสรมิ สนบัสนนุ และจดัอบรมเพือ่ยกระดบัทกัษะความรู ้

ความสามารถดา้นรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์ตลอดจนเผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง

2 ศกึษา วจิยั พฒันา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐาน

ดา้นรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์

Key Deliverables Infrastructure Information Integation e-services and Consultation Human Resource Development (HRD) Standardization 

ยทุธศาสตร ์(เดมิ) พฒันาและบรหิารจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานรฐับาลอเิล็กทรอนกิสข์อง

ประเทศอยา่งมธีรรมาภบิาล โดยเนน้การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ และ

สรา้งกลไกการท างานรว่มกนัของหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่งบรูณาการ

ยกระดบัการบรูณาการระบบสารสนเทศของหนว่ยงานภาครฐัโดย

มุง่เนน้ใหเ้กดินวตักรรม และผลกัดนัใหเ้กดิสถาปตัยกรรม หรอื

มาตรฐานของระบบรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์

สนบัสนนุการด าเนนิงานทกุยทุธศาสตร์ สรา้งองคค์วามรูร้ว่มกนัในการพฒันาระบบรฐับาลอเิล็กทรอนกิสอ์ยา่ง

เป็นเอกภาพและมธีรรมาภบิาล และเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน (AC))

ยกระดบัการบรูณาการระบบสารสนเทศของหนว่ยงานภาครฐัโดย

มุง่เนน้ใหเ้กดินวตักรรม และผลกัดนัใหเ้กดิสถาปตัยกรรม หรอื

มาตรฐานของระบบรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์

ยทุธศาสตร ์(ใหม)่ 1. Transformation: ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งพืน้ฐาน ICT ของภาครฐั

ไปสูร่ะบบรฐับาลอเิล็กทรอนกิสย์คุใหม่

2. Connecting: สรา้งกลไกเชือ่มโยงเพือ่น าไปสูก่ารพฒันารฐับาล

อเิล็กทรอนกิส ์

3. Collaboration: ขบัเคลือ่นรฐับาลอเิล็กทรอนกิสอ์ยา่งมสีว่นรว่ม

ดว้ยนวตักรรมบรกิารรปูแบบใหม่

UNeG - UN E-Government Readiness UNeG - Infrastructure (1) (2) (3) (4) (5) (กระทบทางออ้ม) UNeG - e-Participation Index

           - Online Service Index 


ICT20/S1 - โครงสรา้งพืน้ฐาน ICT (Broadband)

ICT20/S4 - นวตักรรมการบรกิารของภาครัฐ 

        (4.1) e-Government Agency

                 (4) Common Service      

        (4.9) National Security

ICT20/S4 - นวตักรรมการบรกิารของภาครัฐ 

        (4.1) e-Government Agency

                (1) Roadmap

                (2) Government IT architecture

                (3) Open standard

                (4) Common Service

ICT20/S4 - นวตักรรมการบรกิารของภาครัฐ

          (4.1) e-Government Agency

                  (5) Public Private               

                       Partnership

          (4.3) Open Government (Web 2.0)

ICT20/S2 - พัฒนาบคุลากร ICT 

          (4.5) พัฒนาบคุลากร ICT ภาครัฐ

ICT20/S5 - พัฒนาและประยกุต ์ICT (ภาคการผลติ)

           (5.1) Global Value Chain

ICT20/S4 - นวตักรรมการบรกิารของภาครัฐ 

          (4.5) พัฒนาบคุลากร ICT ภาครัฐ

ICT20/S6 - พัฒนาและประยกุต ์ICT (การเขา้ถงึของประชาชน)

           (6.4) e- Government service

                    (3) หน่วยงานรัฐทกุระดับปรับปรงุการใหบ้รกิาร

                    (4) พัฒนาชอ่งทาง e-servcie

           (6.5) สงัคมเรยีนรูอ้อนไลน์ (Website e-portal)
MP2/S2 - บรหิารจัดการระบบ ICTอยา่งมธีรรมาภบิาล

         (2.1) ปรับปรงุโครงสรา้ง ICT ระดับชาติ

                 (6) มอีงคก์รดา้น Information  Security

MP2/S3 - Infrastructure

           (3.5) เพิม่ประสทิธภิาพโครงขา่ย

                    (5) ฐานขอ้มลูความตอ้งการใช ้ICTและพืน้ทีโ่ครงขา่ยปัจจบุัน

MP2/S2 - บรหิารจดัการระบบ ICTอยา่งมธีรรมาภบิาล

         (2.4) ระบบฐานตวัชีว้ดัสถานภาพICT ประเทศ

                  (1) ICT Core Indicators

                  (2) ระบบรายงานผลความกา้วหนา้

MP2/S2 - บรหิารจัดการระบบ ICTอยา่งมธีรรมาภบิาล

         (2.1) ปรับปรงุโครงสรา้ง ICT ระดับชาติ

                  (4) สรา้งความรว่มมอืระหวา่งรัฐ

MP2/S1 - พัฒนาก าลังคนดา้น ICT

        (1.7) พัฒนาความรูด้า้น ICT

                  (1)ICT Skills standard

                  (4)พัฒนาความรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็น 

                  (5)พัฒนาความรูแ้ละทักษะซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์

        (1.10) พัฒนาฐานขอ้มลูก าลังคนดา้น ICT

MP2/S4- ใช ้ICT สนับสนุนธรรมาภบิาล

           (4.1) สรา้งความเขม้แข็งหน่วยงานกลาง

                    (1) Government ICT Architecture

                          (1.1) มาตรฐานสากล

                          (1.2) Data Standard , Interopability Standard

                          (1.4) Open Standard

MP2/S4 - ใช ้ICT สนับสนุนธรรมาภบิาล

           (4.2) บรูณาการ e- Government service

            (1) หน่วยงานรัฐเชือ่มโยง NSDI  และ GIN

MP2/S3 - Infrastructure

         (3.6) สรา้งความมั่นคงปลอดภัยกับโครงขา่ยสารสนเทศ

                   (4) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้น ICT
MP2/S4 - ใช ้ICT สนับสนุนธรรมาภบิาล

         (4.3) สรา้งความเขม้แข็งดา้น ICT แกภ่าครัฐ

                   (1) สรา้งความเขม้แข็ง CIO และทอ้งถิน่

MP2/S6 - ใช ้ICT เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน

           (6.2) e- Logistic

                    (1) สนับสนุนผูป้ระกอบการใช ้ICT
CRS - มตคิรม. CRS-GIN

         (1) มเีครอืขา่ยเชือ่มตอ่ทกุระดับ

         (2) เครอืขา่ยรองรับ Multi-Media

         (4) เพิม่ประสทิธภิาพ Internet Gateway

         (5) เพิม่ความเร็วในการรับสง่ขอ้มลู

         (6) เพือ่ประหยัดงบประมาณคา่เชา่ใช ้Internet Gateway ของหน่วย

ราชการ

CRS-Back office

         (1) บรูณาการใหแ้ลกเปลีย่นและบรหิารจัดการขอ้มลูได ้

         (2) พัฒนา Virtual Organization

         (3) แบง่บทบาทหน่วยงานรับผดิชอบแตล่ะระบบ

CRS-GIN

         (3) บรกิารเครอืขา่ยแกป่ระชาชน

CRS-Mail Go thai

         (1) พัฒนาและใหบ้รกิาร E-mail ภาครัฐ

         (2) รักษาความปลอดภัยขอ้มลูและลดความซ ้าซอ้นการลงทนุภาครัฐ

CRS-NSW 

         - ผลักดัน NSW ในการเชือ่มโยงขอ้มลู

         - ปรับปรงุขัน้ตอนการใหบ้รกิาร

LEG - กฎหมายดา้นธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์ LEG - พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ LEG - ใหค้ าปรกึษาเพือ่ยกระดบั Government e-Commerce LEG - แนวนโยบายเพือ่ยกระดับธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส์

AIM15 - ASEAN ICT Master Plan2015 AIM15/S4 - การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

        (4.1) ปรับปรงุการเชือ่มตอ่บรอดแบนด์

                (4.1.1) ASEAN Broadband Corridor

                (4.1.2) ASEAN Internet Exchange

        (4.2) ความมั่นคงปลอดภัย คุม้ครองขอ้มลู และ CERT โครงขา่ยและ

ขอ้มลูทีใ่ชร้ว่มกัน

                (4.2.1) สรา้งกรอบการท างาน

                (4.2.2) พัฒนากรอบการท างาน

AIM15/S1 - ใช ้ICT เป็นเครือ่งมอืเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิ

        (1.2) Public Private Partnership

AIM15/S1 - การลดชอ่งวา่งดจิทัิล

        (6.3) ปรับปรงุการเขา้ถงึและการมปีระโยชน์ใชไ้ดจ้รงิของขอ้มลู

        (6.3.1) สรา้งความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง

AIM15/S2 - การมสีว่นรว่มและสรา้งศักยภาพใหแ้กป่ระชาชน

        (2.3) e-services, คอนเทนตแ์ละแอพพลเิคชัน่ไรพ้รมแดน ราคา

เหมาะสม

        (2.3.1) ส ารวจ ศกึษา พัฒนา e-services

        (2.3.2) พัฒนาและสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชนใน e-services 

และคอนเทนตต์า่ง ๆ

AIM15/S3 - การสรา้งนวตักรรม

        (3.2) สง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม และความรว่มมอื

                (3.2.2) สรา้งเวทแีลกเปลีย่นส าหรับผูบ้รหิารดา้นไอซที ี          

      

AIM15/S5 - สรา้งเสรมิศักยภาพมนุษย์

       (5.1) สรา้งเสรมิศักยภาพมนุษย์

                (5.1.1) พัฒนาทะเบยีนผูเ้ชีย่วชาญไอซทีี

AIM15/S6 - การลดชอ่งวา่งดจิทัิล

        (6.1) ทบทวนแนวคดิบรกิารท่ัวถงึ

CIO - มต ิCIO (ทีป่รกึษาภาครฐั) สง่เสรมิสนับสนุนเทคนคิและวชิาการใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐ

เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดท าหรอื

แปลงเอกสารและขอ้ความใหอ้ยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสร์วมทัง้น า

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังกลา่วฯ
NBPT - นโยบายบรอดแบนด์ NBPT/S1 - การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารบรอดแบนด์

                (4.1.2) ขยายบรกิารบรอดแบนดไ์ปสูพ่ืน้ทีช่นบท

                (4.1.3) สนับสนุนการลงทนุพัฒนาโครงขา่ยบรอดแบนดใ์นทกุ

ระดับ

NBPT/S3 -  การประกันความมั่นคงปลอดภัยของโครงขา่ยบรอดแบนดแ์ละ

ความปลอดภัยของสงัคมโดยรวม

         (4.3) การประกันความมั่นคงปลอดภัยของโครงขา่ยบรอดแบนดแ์ละ

ความปลอดภัยของสงัคมโดยรวม          

                  (4.3.2) มกีารสรา้งโครงขา่ยทางเลอืกหลายเสน้ทาง

NBPT/S3 -  การประกันความมั่นคงปลอดภัย

        (4.3) การประกันความมั่นคงปลอดภัย                (4.3.4) สง่เสรมิให ้

มกีารพัฒนาระบบ และบรหิารจัดการโครงสรา้งพืน้ฐาน ส าหรับขอ้มลูทีม่ี

ความส าคัญ ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มลู ขา่วสารอยา่งทันทว่งที

NBPT/S1 - การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารบรอดแบนด์

             (4.1.8) สง่เสรมิการพัฒนาบคุลากรดา้นโทรคมนาคม รวมทัง้การ

วจัิยและพัฒนา

NBPT/S3 -  การประกันความมั่นคงปลอดภัย

              (4.3) การประกันความมั่นคงปลอดภัย

              (4.3.1) พัฒนายกระดับบคุลากรผูเ้ชีย่วชาญความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศและโครงขา่ย

              (4.3.5) สรา้งความตระหนักและใหค้วามรูแ้กผู่บ้รหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน

แผนพฒันาฯ #11 แผนพัฒนาฯ #11/S1 - สรา้งความเป็นธรรมในสงัคม

        (1.1) ใชเ้ทคโนโลยใีนการพัฒนาอาชพีและยกระดับคณุภาพชวีติ

แผนพัฒนาฯ #11/S4 - สรา้งเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละสรา้งปัจจัยแวดลอ้ม

        (7) พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบจัดการขนสง่

ยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy)

นโยบาย รมว.ทก. "Smart Thailand" - Smart Network

- Smart Cloud

- Smart Information - Smart Information - TH e-GIF

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี, MICT  พ.ศ. 2557 - 2560

ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557, สงป.

แนวคดิ Open Government ประกอบดว้ย 

(Transparency, Participation, Collaboration)

ตารางที ่5 แสดงความสมัพนัธข์องแผน / นโยบาย / มตคิณะรฐัมนตร ี/ กฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานดา้นรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์(ฉบบัยอ่)

ขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์ใหม้คีณุภาพ มคีวามโปรง่ใส เนน้การมสีว่นรว่ม เพือ่ยกระดบัการบรกิารสูป่ระชาชน Enabling Smart* and Open Government** 

4. Readiness: ผลกัดนัใหเ้กดิความพรอ้มเพือ่รอง รบัแนวความคดิใหมข่องรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์

ICT20 - ICT 2020

ICT20/S7 - พัฒนาและประยกุต ์ICT (สิง่แวดลอ้ม)

         (7.1) ใช ้ICT ลดการใชพ้ลังงาน

                  (7) Green City

         (7.3) สง่เสรมิการรวมศนูย ์Data Center

3. ความรว่มมอื (Collaboration) คอืแนวทางทีช่ว่ยเพิม่โอกาสการท างานรว่มกันระหวา่งรัฐและทกุภาคสว่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคร์ว่มกันน ามาซึง่การพัฒนาทีท่รงพลังและยั่งยนืในสงัคมประชาธปิไตย

2. ความมสีว่นรว่ม (Participation) คอื แนวทางทีช่ว่ยใหป้ระชาชนมโีอกาสไดเ้ขา้รว่มในการรับรู ้ท าความเขา้ใจ รว่มแสดงทัศนะ รว่มเสนอปัญหา

ประเด็นส าคัญทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มคดิแนวทางแกไ้ขปัญหา รว่มในกระบวนการตัดสนิใจกับชวีติประจ าวนัจนถงึปัญหาระดับประเทศมากขึน้ 

MP2 - ICT Master Plan #2

1. การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพือ่หลดุพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง “Middle Income Trap” (Growth & 

Competitiveness)

    (4.) โครงสรา้งพืน้ฐาน-การลงทนุการใหบ้รกิารและใชป้ระโยชน์ ICT

4. การบรหิารราชการแผน่ดนิ (Internal Process)

    (24) การปรับโครงสรา้งราชการ-การปรับโครงสรา้งระบบาชการ (เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชน ดว้ยระบบ e-service

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 สรา้งรากฐานการพฒันาประเทศดว้ย ICT ยทุธศาสตรท์ ี ่2  พฒันาและสง่เสรมิการน า ICT ไปใชใ้นการบรหิารจดัการเพือ่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื

3. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งมเีสถยีรภาพและย ัง่ยนื 

    (3.12) การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

        3.12.2 สง่เสรมิการบรูณาการระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิสภ์าครัฐเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน โดยพัฒนาฐานขอ้มลูของหน่วยงานภาครัฐใหต้อลสนองตอ่การบรกิารประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ



ยทุธศาสตร ์(ใหม)่ Korea Singapore Malaysia United Kingdom USA European Union Australia Denmark Ireland

1. Transformation : ปรบัเปลีย่น

โครงสรา้งพืน้ฐาน ICT ของ

ภาครฐัไปสูร่ะบบรฐับาล

อเิล็กทรอนกิสย์คุใหม่

Seamless and converged 

informatization --> Integrated 

government IT center (Common 

services governmentwide)

1. Co-Creating for greater value

    1.1 Government as a Service 

Provider --> the Government will also 

be driving the next phase of Mobile 

Government (mGov) programme to 

deploy more feature-rich and 

innovative mobile services.

3. Catalysing whole-of government 

transformation

    3.1 Transforming Public Sector 

Infrastructure and Services

2. Optimise and enhance ICT 

operations through ICT Infrastructure 

consolidation

1. Reducing waste and project failure, 

and stimulating economic growth 

>> Reuse and share ICT solutions and 

contracts)

2 Creating a common ICT Infrastructure

>> Common technology standards will 

enable the delivery of an open 

platform to support smaller, 

interoperable solutions.

2.  A “Shared Platform” approach 

>> Establish a digital services 

innovation center and advisory group.

4.  Pre-conditions for developing 

eGovernment  (Innovative 

eGovernment):

>> On-demand access to shared 

resources and services.

2.  Improving ict energy and Carbon 

Management (ICT energy intensity 

measures and targets)

>> Consolidation strategies and 

improvements to data centre facilities 

infrastructure and design.

Track 3 : Digital solutions for closer 

public sector collaboration 

>>  A shared digital infrastructure that 

is safe and sufficiently robust to meet 

future requirements.

8. Back-end Integration 

>> Government Networks for 

re-use, as appropriate and where 

legally permissible, to minimise 

duplication in data-sharing.

2. Connecting : สรา้งกลไก

เชือ่มโยงเพือ่น าไปสูก่ารพฒันา

รฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์

- Seamless and converged 

informatization.

- Active response to adverse effects of 

informatization.

3. Catalysing whole-of government 

transformation

    3.2 Transforming public sector 

workplace and capabilities

1. Enhance service delivery through the 

streamlining of ICT architecture

3. Intensify Inter-agency collaboration 

towards fostering whole of government 

public service

3 Using ICT to enable and deliver 

change 

 >> The single domain for citizens to 

access public services and government 

information.

>> Open its data and application 

interfaces in ways that encourage 

businesses  to develop new market 

opportunities.

1. “Information-Centric” approach >> 

Work with representatives from across 

government to develop and publish an 

open data, content, and web API policy 

for the iGovernment  

2.  A “Shared Platform” approach

>> Improve delivery of digital services

1. User empowerment 

>> Collaborative production of 

services, services designed around 

users needs and Inclusive Services. 

(Personalised online services)

2.  Internal Market 

>> EU-wide implementation of cross-

border services.

Track 3 : Digital solutions for closer 

public sector collaboration 

>>  Effective and reliable sharing of 

core data between authorities.

5. Ensure that public service data is 

available for re-use 

>> Making data held by public bodies 

available and easily accessible online 

for reuse.

>> Re-use of administrative data for 

statistical purposes across the Public 

Service

>> Publish appropriate data in 

machine-readable formats to facilitate 

re-use.

8. Back-end Integration 

>>  Practices  and procedures  that 

enable single point of data capture for 

cross system use, both within and 

across organisations. 

3. Collaboration: ขบัเคลือ่น

รฐับาลอเิล็กทรอนกิสอ์ยา่งมสีว่น

รว่มดว้ยนวตักรรมบรกิารรปูแบบ

ใหม่

Utilization-focused services for users 2. Connecting for active participation

    2.1 Consulting the public

    2.2 Inviting ideas from the public

1. Reducing waste and project failure, 

and stimulating economic growth

>> Online application store

3. Using ICT to enable and deliver 

change

>> Social media and e-petitions will 

allow citizens to have increased 

dialogue and involvement with the 

Government. )

3. A “Customer-Centric” approach 

>> Respond to customers’ needs and 

make it easy to find and share 

information and accomplish important 

tasks.

3.  Using ICT to improve sustainability 

>> Web 2.0 for online business 

transactions and communication, smart 

energy grids,  health service delivery to 

remote areas, land and  citizen-focused 

information exchange)

5. Leadership, governance and 

management  

>> Provide central coordination, 

guidance and support for agencies 

when implementing)

Track 1 : No more printed forms or 

letters 

>> Citizens and companies can now 

manage many of their communications 

with the public sector online.

1. Continue momentum with online 

services

>> Provide access to their  

eGovernment services via a prominent 

“Online Services” section of their 

website.  

3. Ensure that e-Government is 

designed around real needs 

>> Develop an electronic channel 

allowing citizens and businesses to 

suggest potential new eGovernment 

services and to track progress of their 

suggestions.

4. Readiness: ผลกัดนัใหเ้กดิ

ความพรอ้มเพือ่รองรบั

แนวความคดิใหมข่องรฐับาล

อเิล็กทรอนกิส ์

Public-Private collaborative governance 4. Strengthen ICT governance to 

ensure value delivery

4. Strengthening governance 2.  A “Shared Platform” approach 

>>Identify and recommend changes to 

help close gaps in policy and standards.

1. User Empowerment 

>> Involvement of citizens and 

businesses in policy-making processes.

4. Take steps to improve take-up 

>> Raise awareness of which services 

are available online and provide 

incentives to encourage citizens and 

businesses to use the eGovernment 

channel. 

ตารางที ่6 แสดงความสมัพนัธข์องแผน / นโยบายดา้นรฐับาลอเิล็กทรอนกิสข์องตา่งประเทศกบัการด าเนนิงานของ สรอ.





























รายละเอยีดเพิม่เตมิ 2557 2558 2559 2560

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 หน่วยงานภาครัฐ

สามารถปฏบิัตงิานและ

บรกิารประชาชนอยา่ง

บรูณาการและมคีณุคา่

ระบบ e-Government 

ทีทั่นสมัยบนพืน้ฐาน

ของการใชท้รัพยากร

รว่มกันอยา่งคุม้คา่

1. ผลักดันใหเ้กดิการ

ปรับเปลีย่นแนวคดิและ

กระบวนการในการบรหิาร

จัดการ 

ทรัพยากรดา้น ICT ของ

ภาครัฐทีม่อียูเ่พือ่ใหเ้กดิ

ความคุม้คา่และเหมาะสม

1. ผลักดันใหเ้กดิการ

ปรับเปลีย่นแนวคดิและ

กระบวนการในการ

บรหิารจัดการทรัพยากร

ดา้น ICT ของภาครัฐ

เพือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่

และเหมาะสม

 - บรหิารจัดการงบประมาณและ

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT 

ส าหรับภาครัฐอยา่งเหมาะสม/

คุม้คา่ ระยะที ่1 (อยา่งนอ้ยรอ้ยละ

 25 ของจ านวนหน่วยงานภาครัฐ

ระดับกรมในสว่นกลางทัง้หมด*)
* หมายถงึ  หน่วยงานระดับกรมใน

สว่นกลางทัง้หมด ไมร่วม หน่วยงาน

ระดับจังหวดัและหน่วยงานดา้นความ

มั่นคงของประเทศ

 - บรหิารจัดการงบประมาณและ

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT 

ส าหรับภาครัฐอยา่งเหมาะสม/

คุม้คา่ ระยะที ่2 (สะสมอยา่งนอ้ย

รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยงาน

ภาครัฐระดับกรมในสว่นกลาง

ทัง้หมด*)

 - บรหิารจัดการงบประมาณและ

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT 

ส าหรับภาครัฐอยา่งเหมาะสม/

คุม้คา่ ระยะที ่3 (สะสมอยา่งนอ้ย

รอ้ยละ 75 ของจ านวนหน่วยงาน

ภาครัฐระดับกรมในสว่นกลาง

ทัง้หมด*)

 - บรหิารจัดการงบประมาณและ

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT 

ส าหรับภาครัฐอยา่งเหมาะสม/

คุม้คา่ (รอ้ยละ 100 ของจ านวน

หน่วยงานภาครัฐระดับกรมใน

สว่นกลางทัง้หมด*)

 2. ผลักดันการใช ้

ประโยชนจ์ากการบรูณาการ

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT 

รว่มกันระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐ

2. ผลักดันการใช ้

ประโยชนจ์าก

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น 

ICT รว่มกันระหวา่ง

หน่วยงานภาครัฐ

 - บรกิาร GIN, G-Cloud, Mail Go

 Thai และ Software as a 

Service (SaaS) ทีเ่พยีงพอในการ

รองรับความตอ้งการใชท้รัพยากร

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT ของ

หน่วยงาน

- บรกิาร GIN, G-Cloud, Mail Go

 Thai และ Software as a 

Service (SaaS) ทีร่องรับความ

ตอ้งการใชท้รัพยากรโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้น ICT ของหน่วยงาน

- ศนูยค์อมพวิเตอรก์ลาง และศนูย์

ส ารองขอ้มลูภาครัฐ 

(Government Data Center) 

ระยะที ่๑

- บรกิาร GIN, G-Cloud, Mail Go

 Thai และ Software as a 

Service (SaaS) ทีร่องรับความ

ตอ้งการใชท้รัพยากรโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้น ICT ของหน่วยงาน 

- ศนูยค์อมพวิเตอรก์ลาง และ 

ศนูยส์ ารองขอ้มลูภาครัฐ 

(Government Data Center) 

ระยะที ่ ๒

- บรกิาร GIN, G-Cloud, Mail Go

 Thai และ Software as a 

Service (SaaS)  ทีร่องรับความ

ตอ้งการใชท้รัพยากรโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้น ICT ของหน่วยงาน

 - ศนูยค์อมพวิเตอรก์ลาง และ

ศนูยส์ ารองขอ้มลูภาครัฐ 

(Government Data Center) 

ระยะที ่๓

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 1. การบรูณาการขอ้มลู

พืน้ฐานและระบบงานเพือ่

รองรับการพัฒนาบรกิารของ

ภาครัฐ ภาคธรุกจิ และภาค

ประชาชน เพือ่ยกระดับการ

บรกิารแกป่ระชาชน 

1.1 เชือ่มโยงขอ้มลู

พืน้ฐานภาครัฐทีส่ าคัญ

ในระบบรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การ

พัฒนาและใหบ้รกิาร 

Government Platform 

ส าหรับขอ้มลูพืน้ฐานดา้นบคุคล - 

Smart Argriculture (ระยะที ่1) -

 Smart Health (ระยะที ่1: 

Telemedicine) - Smart 

Education (ระยะที ่1: - Smart 

Welfare (สทิธคินพกิาร, คนชรา)

(ระยะที ่1)

Government Platform 

ส าหรับขอ้มลูพืน้ฐานดา้นบคุคล - 

Smart Agriculture  (ระยะที ่2) - 

Smart Health (ระยะที ่2) - 

Smart Education (ระยะที ่2) - 

Smart Welfare (สทิธคินพกิาร, 

คนชรา) (ระยะที ่2) - Smart 

Disaster Management (ระยะที ่

2) - Smart Labor (ระยะที ่1)

Government Platform 

ส าหรับขอ้มลูพืน้ฐานดา้นบคุคล - 

Smart Agriculture  (ระยะที ่3) - 

Smart Health (ระยะที ่3) - 

Smart Education (ระยะที ่3) - 

Smart Welfare (สทิธคินพกิาร, 

คนชรา) (ระยะที ่3) - Smart 

Labor (ระยะที ่2)

Government Platform 

ส าหรับขอ้มลูพืน้ฐานดา้นบคุคล - 

Smart Agriculture  (ระยะที ่4) - 

Smart Health (ระยะที ่4) - 

Smart Education (ระยะที ่4) - 

Smart Welfare (สทิธคินพกิาร, 

คนชรา) (ระยะที ่4) - Smart 

Labor (ระยะที ่3)

- การบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มลู

และระบบงานภาครัฐ 

(e-Government Platform)

1.2  เครือ่งมอืกลาง

ส าหรับสารสนเทศรว่ม 

(Common Services)

 -  e-CMS*

 - Government 

ID/Authentication (ระยะที ่1)

 - API Platform (ระยะที ่1)
*e-CMS = Electronic 

Correspondence Management 

System

- e-CMS*

- Government 

ID/Authentication (ระยะที ่2)

- API Platform (ระยะที ่2)

- e-CMS*

- Government 

ID/Authentication  (ระยะที ่3)

- API Platform (ระยะที ่3)

- e-CMS*

- Government 

ID/Authentication (ระยะที ่4)

- API Platform (ระยะที ่4)
หมายเหต:ุ ระยะที ่1: รเิริม่โครงการ 

(Initiative) 

   ระยะที ่2 : น ารอ่งการพัฒนาบรกิาร 

(Pilot)

   ระยะที ่3 : พัฒนาบรกิาร 

(Production) 

   ระยะที ่4 : ตอ่ยอดการพัฒนาบรกิาร 

(Enhanced Production)
ยทุธศาสตรท์ ี ่3 1. พัฒนาบรกิารไปสูภ่าครัฐ

 ภาคธรุกจิและภาค

ประชาชน

- น ารอ่งความรว่มมอืในการพัฒนา

บรกิารพืน้ฐานภาครัฐ

- ความรว่มมอืในการพัฒนา

บรกิารพืน้ฐานภาครัฐทีต่อบสนอง

ความตอ้งการภาคธรุกจิและภาค

ประชาชน

- ความรว่มมอืในการพัฒนา

บรกิารพืน้ฐานภาครัฐทีต่อบสนอง

ความตอ้งการภาคธรุกจิและภาค

ประชาชน

- ความรว่มมอืในการพัฒนา

บรกิารพืน้ฐานภาครัฐทีต่อบสนอง

ความตอ้งการภาคธรุกจิและภาค

ประชาชน

2. สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระหวา่งภาครัฐ ภาคธรุกจิ

และภาคประชาชน

Back Office Application: 

SaaS (Saraban, GIN 

Conference, Document 

Management และอืน่ๆ)

- Front Office Application  

(Mobile  Applications, 

Government Application 

Center, ..) 

- น ารอ่งบรกิาร ICT ไปสูท่อ้งถิน่ 

(Smart Citizen) 

- Back Office Application:   

 SaaS ( Saraban, GIN  

  Conference, Document  

  Management และอืน่ๆ) - 

Front Office 

  Application  (Mobile 

  Applications,  

  Government Application 

  Center, ..)  - น ารอ่งบรกิาร ICT

 ไปสูท่อ้งถิน่ (Smart Citizen)

- Back Office Application: 

SaaS ( Saraban, GIN 

Conference, Document 

Management และอืน่ๆ)

- Front Office Application  

(Mobile  Applications , 

Government  Application 

Center, ..) 

- น ารอ่งบรกิาร ICT ไปสูท่อ้งถิน่ 

(Smart Citizen)

- Back Office Application: 

   SaaS ( Saraban, GIN   

   Conference, Document  

   Management และอืน่ๆ) - 

Front Office Application   

    (Mobile  Applications,  

    Government Application  

    Center, ..)  - น ารอ่งบรกิาร 

ICT ไปสูท่อ้งถิน่ (Smart Citizen)

1. การพัฒนาชอ่งทางการเขา้ถงึ

ขอ้มลูและบรกิารภาครัฐ 

(Government Access Channels) 

2. การน ารอ่งบรกิาร ICT ไปสู่

ทอ้งถิน่ (Smart Citizen Info) (*

 ชือ่เดมิปี 56 คอื Smart City) 

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 Readiness: ผลกัดนั

ใหเ้กดิความพรอ้ม

เพือ่รองรบั

แนวความคดิใหมข่อง

รฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์ 

1) จ านวนโครงการหรอื

กจิกรรมทีส่รา้งความ

พรอ้มใหแ้กผู่ม้สีว่นรว่ม 

(ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน)

 1.การวจัิยนโยบายในการ

พัฒนารัฐบาล

อเิล็กทรอนกิส ์

(ผลักดันเชงินโยบาย

เพือ่พัฒนารัฐบาล

อเิล็กทรอนกิส)์

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการ

พัฒนาดา้นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์ 

(มกีารจัดท า Policy 

recommendation จ านวน 1 ฉบับ)

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการ

พัฒนาดา้นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการ

พัฒนาดา้นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการ

พัฒนาดา้นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

การวจัิยเชงินโยบาย (Policy 

Research)

2.การยกระดับขดี

ความสามารถของบคุลากร

ภาครัฐดา้น e-Government

 เพือ่รองรับแนวคดิการ

พัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอ

นสิกย์คุใหมแ่ละเสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจดา้น

รัฐบาลอเิล็กทรอนกิสข์อง

ประชาชน

(การพัฒนากลไกการ

เรยีนรูเ้พือ่สรา้งบคุลากร

ภาครัฐและประชาชน)

ชอ่งทางการเตรยีมความพรอ้ม

ดา้นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์

    เชน่ e-Learning, การอบรม,  

    การพัฒนาดา้นซอฟทแ์วร์, 

    e- Government  Channel,  

    Application บน Tablet, 

    e-Book เป็นตน้

ชอ่งทางการเตรยีมความพรอ้ม 

ดา้นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์

   เชน่ e-Learning, การอบรม, 

   การพัฒนาดา้นซอฟทแ์วร์, 

   e- Government  Channel,  

   Application  บน Tablet, 

   e-Book เป็นตน้

ชอ่งทางการเตรยีมความพรอ้ม

ดา้นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ 

e-Learning, การอบรม, การ

พัฒนาดา้นซอฟทแ์วร,์ e- 

Government Channel,  

Application บน Tablet, 

e-Book เป็นตน้

ชอ่งทางการเตรยีมความพรอ้ม

ดา้นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ 

e-Learning, การอบรม, การ

พัฒนาดา้นซอฟทแ์วร,์ e-Gov 

Channel, Application บน 

Tablet, e-Book เป็นตน้

การยกระดับขดีความสามารถการ

ใช ้ICT และพัฒนาฐานขอ้มลู

บคุลากร ICT ภาครัฐ (e-Gov 

Capability Building)

1) ลดความซ ้าซอ้นใน

การจัดหาและ

ด าเนนิการระบบ IT 

ภาครัฐไดปี้ละไม ่ 

ต า่กวา่ ๖๐๐ ลา้นบาท 

(รวมทกุยทุธศาสตร์)

2) รอ้ยละความพงึ

พอใจของหน่วยงานที่

ไดรั้บบรกิารจาก สรอ.  

(รา่ง) ยทุธศาสตร ์4 ปี (57 -60)  เป้าหมาย ผลผลติ ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร ์ กลยทุธด์ าเนนิงาน (รา่ง) Roadmap 4 ปี (57 - 60) โครงการปี 2557

1. การพัฒนาเครอืขา่ยสือ่สาร

ขอ้มลูเชือ่มโยงหน่วยงานภาครัฐ 

(GIN)

2. การพัฒนาระบบคลาวดภ์าครัฐ 

(G - Cloud) 

3. การใหบ้รกิารระบบจดหมาย

อเิล็กทรอนกิสก์ลางเพือ่การ

สือ่สารในภาครัฐ (Mail Go Thai) 

4. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ภัยคกุคามทางสารสนเทศภาครัฐ 

(Government Security 

Monitoring)

1) จ านวนเครือ่งมอืทีใ่ช ้

เทคโนโลยสีนับสนุน

การบรูณาการขอ้มลู 

กระบวนการ 

และบรกิาร

2) จ านวนชดุขอ้มลู

พืน้ฐานภาครัฐ (Data 

Set) เพือ่ใชใ้นการ

เชือ่มโยงขอ้มลู (2 

ประเภท/ปี)

3)  รอ้ยละความพงึ

พอใจของหน่วยงานที่

ไดรั้บบรกิารจาก สรอ.

 

Collaboration: 

ขบัเคลือ่นรฐับาล

อเิล็กทรอนกิสอ์ยา่งมี

สว่นรว่มดว้ย

นวตักรรมบรกิาร

รปูแบบใหม่

1) มรีะบบบรกิาร

อเิล็กทรอนกิสภ์าครัฐใน

รปูแบบใหม ่  (Smart 

e-Service)ซึง่สนอง

ความตอ้งการของ

ประชาชนได ้

2) ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและมี

คณุคา่จากบรกิารของรัฐ

1) ระบบบรกิารภาครัฐ

รปูแบบใหม่

1) จ านวนระบบบรกิาร

อเิล็กทรอนกิสภ์าครัฐใน

รปูแบบใหม ่(Smart 

e-Service) 

    อาท ิลดการใช ้

กระดาษ การใช ้Smart 

Card และบรกิาร m – 

Government

    เป็นตน้

2) จ านวนประชาชนที่

เสนอความเห็นผา่น

ชอ่งทางสรา้งการมสีว่น

รว่มในการพัฒนา 

บรกิารอเิล็กทรอนกิส์

ภาครัฐ

1) หน่วยงานภาครัฐ

และภาคสว่นที่

เกีย่วขอ้งมคีวามพรอ้ม

ทีจ่ะรองรับการ

เปลีย่นแปลงดา้นการ

ปฏบิัตงิานในบรบิทของ

ระบบรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสย์คุใหม่

โครงการหรอืกจิกรรมที่

สรา้งความพรอ้มใหแ้ก่

ผูม้สีว่นรว่ม

Transformation : 

ปรบัเปลีย่น

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ICT ของภาครฐัไปสู่

ระบบรฐับาล

อเิล็กทรอนกิสย์คุใหม ่

Connecting : 

สรา้งกลไกเชือ่มโยง

เพือ่น าไปสูก่าร

พฒันารฐับาล

อเิล็กทรอนกิส ์   

มกีลไกดา้นซอฟทแ์วร์

และอืน่ๆ ทีส่นับสนุน

การท างานอยา่งบรูณา

การ

1) เครือ่งมอืสนับสนุน

การบรูณาการขอ้มลู 

กระบวนการ และบรกิาร 

เชน่ API, Web  

Services (Data, 

Process and Service) 

2) ขอ้มลูพืน้ฐาน 

(Shared Data 

Resource) เพือ่การ

เชือ่มโยงและใช ้

ประโยชน ์

รว่มกัน   


















