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บทที ่๑             บทน า 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยให้   
แต่ละกระทรวงปรับปรุงและบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของส่วนราชการและหน่วยงานในก ากับจัดท าใน
ลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ทุกปีอย่างต่อเนื่องกันไป 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี จึงมีความส าคัญในการก าหนดทิศทางของหน่วยงานและสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ 

ภายหลังจากที่ คณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทอ่ืนๆ โดยค านึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กับการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล อนึ่ง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์
เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและ
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟู ป้องกันและจัดการภัย
พิบัติ โดยกระทรวงฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รวมไปถึงนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นองค์การมหาชนใน
ก ากับของรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สรอ. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับการ
ด าเนินงานในระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน” อีกท้ังยัง
มีความมุ่งมั่นและท างานในเชิงรุก เพ่ือยกระดับการบริการด้าน e-Government ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
ภารกิจส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่  

๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในส่วนที่ เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์  
๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการและมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
๓) ให้ค าปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๗ 

 

สรอ. ด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ประจ าปีตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งสอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และนโยบายระดับประเทศที่มีความส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ อนุมัติใน
หลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และจัดท า (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้น สรอ.จึงเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ในลักษณะแบบ Rolling Plan ให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนระดับชาติที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้เป็น Master Plan หลักขององค์กรใน
การก าหนดบทบาท ทิศทางการด าเนินงานที่ส าคัญ รวมถึงเพ่ือวัดศักยภาพการด าเนินงานขององค์กรในระยะ ๔ ปี
ข้างหน้า ทั้งนี้ สรอ. จ าเป็นจะต้องพิจารณาน านโยบายและ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือจัดท าและก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Direction) เพ่ือให้มีการด าเนินงานในเชิงรุก (Policy Marketing) ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในภาครัฐและตอบโจทย์ความคาดหวังของรัฐบาลในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ตลอดจนกรอบนโยบายและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ให้สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
๑.๓ ควำมสอดคล้องกับแผนและนโยบำย 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) นี้ไดมี้การวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐจาก
ข้อมูลทั้งภายนอกและภายใน สรอ. ที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital 
Economy) ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติและหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เห็น
ความสอดคล้องของแต่ละแผน/นโยบายระดับชาติเหล่านั้น รวมทั้ง เปรียบเทียบหรือความสอดคล้องในแต่ละ
ประเด็นส าคัญของแผนดังกล่าวกับแผนหรือสิ่งที่ สรอ. ด าเนินการในปัจจุบัน อันประกอบด้วยเอกสารพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการวิเคราะห์ ได้แก่ 

- รายงานฉบับสมบูรณ์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ของ สรอ. 
- นโยบายระดับชาติ ได้แก่ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรอบ

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT 2020 (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) (ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ร่าง) กรอบ
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายของหน่วยงานก ากับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๘ 

 

(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเอกสารอ่ืนๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ 

- นโยบายและตัวชี้วัดด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ในต่างประเทศ เช่น รายงาน
การจัดอันดับและตัวชี้วัดด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานระดับสากล (เช่น Waseda 
University, UN Readiness Ranking เป็นต้น) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 
(ASEAN ICT Master Plan 2015) และแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จ เป็นต้น 

- กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ สรอ. เช่น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ร่าง) กฎหมายที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าลังเสนอแก่ สนช. เป็นต้น 

- เอกสารส าคัญของ สรอ. ที่เก่ียวกับการด าเนินงานในภาพรวมและรายโครงการของ สรอ. ที่ผ่านมา  ได้แก่ 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ของ สรอ. แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ แผนกลยุทธ์ประจ าปี และรายงานประจ าปี 

 
๑.๔ กรอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ฉบับนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับ
กำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)๑ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มี
ความส าคัญเกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การ
ขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจการ
สื่อสารของประเทศไทยในอนาคต ที่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การมีขนาดที่พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ในราคาที่เหมาะสม เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดดังภาพ 

 
 
 
 

                                                           
๑ ที่มา: http://www.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy  

http://www.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy


 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๙ 

 

ภาพที่ ๑ แสดงการเปรยีบเทียบความหมายรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์และแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: OECD, ๒๐๑๔ 
 
ช่วงต้นทศวรรษที่ ๒๐๑๐ แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ได้เริ่มมีการยกระดับไปสู่การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น จึงได้มีนักนโยบายและนักคิดหลายกลุ่มเริ่มให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
แนวคิด “รัฐบาลดิจิทัล” (Digital government) อย่างไรก็ตาม Gartner ได้เปรียบเทียบพร้อมจ าแนกความ
แตกต่างระหว่างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัลออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเป้าประสงค์ (Objectives) 
ด้านขอบเขต (Focuses) ด้านวิธีการ (Approaches) ด้านเทคโนโลยีหลัก (Core technologies) และด้านความ
ท้าทายหลัก (Major challenges) จะเห็นว่ารัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้นได้โดยมีกลไกผลักดันและขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น
กลไกการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ (Public service innovations) กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) และกลไกสนับสนุน  Open Government ดังภาพ 

 
 

ภาพที่ ๒ แสดงการเปรยีบเทียบแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิดรัฐบาลดิจิทลั 

กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงแนวคิดรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบำลดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มำ: GARTNER, ๒๐๑๓ 
 



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๑๐ 

 

นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ในส่วนของนโยบายในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการ
ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาค
เศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
โดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร การผลิต การอุปโภค
บริโภค การใช้สอย การจ าหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนา
คมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษี
อากร การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนใด หรือการใดๆ ที่มี
กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดในท านอง
คล้ายคลึงกัน มีแนวคิดในการขับเคลื่อนดังนี้ 

๑. ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้น าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) และส่งเสริมสนับสนุน (Promoter) โดยการสร้างแรงจูงใจแก่เอกชนอย่างเป็นระบบ 
และปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐด้วยดิจิทัลให้โปร่งใสและลดการคอรัปชัน 

๒. มีคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ ที่ชี้น าทิศทางของการพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐ รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ ( Incentive) นวัตกรรม 
(Innovation) จัดหาตลาดให้แก่เอกชน เพ่ือร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และพัฒนาคนไทย
ที่มีความสามารถ 

๓. ก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันอย่างมีเอกภาพ โดยอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจ ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผล 

๔. ภาครัฐจะก ากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่นคงปลอดภัย 
รวมทั้งมีการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือไม่ให้มีการละเมิดกัน 

๕. ภาครัฐปรับปรุงบทบาท อ านาจหน้าที่ และแนวทางการลงทุนในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กร
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง การ
ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นองคาพยพของการท างานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่เสริมซึ่งกันและกัน 

เป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑) การมี
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล มีขนาดเพียงพอและ มีค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค ๒) การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ๓) สร้างผู้ประกอบการและธุรกิจ
ดิจิทัลและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้และผู้ท างานในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาก าลังคน การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม อีกทั้งยังต้องค านึงถึงการพัฒนาประเทศไทยให้มี



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๑๑ 

 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างความพร้อมด้าน  ICT โดยรวมของ
ประเทศไทยเพ่ือยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 

สรอ. จึงได้น ากรอบกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital 
Economy; DE) ดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวคิดการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) เพ่ือร่วมผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเอ้ือให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ภายใต้ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร อันจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ต่อไป 
 
๑.๕ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
 สรอ. มีกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ตามกรอบยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีกระบวนการจัดท าและระยะเวลา ดังนี้  

ตารางที่ ๑ แสดงข้ันตอนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ขั้นตอนกำรจัดท ำ 
มิถุนำยน ๒๕๕๘ กรกฎำคม ๒๕๕๘ สิงหำคม ๒๕๕๘ กันยำยน ๒๕๕๘ 

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W3 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 
๑. ศึกษาและวิเคราะห์วิสัยทัศน์  

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนด
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Direction) และ
วิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อม 

                

๒. วิเคราะหป์ัจจัยด้านนโยบาย
ภาครัฐจากข้อมลูภายใน และ
ภายนอก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับ DE 

                

๓. สังเคราะห์ข้อมูลความคาดหวัง
ของผู้บริหาร ต่อกรอบวิสัยทัศน์
และแนวทางการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

                

๔. ประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ 
SWOT และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ของสรอ. 

                

๕. ประชุมร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) และ ทก. 

                

๖. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี 

                



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๑๒ 

 

ขั้นตอนกำรจัดท ำ 
มิถุนำยน ๒๕๕๘ กรกฎำคม ๒๕๕๘ สิงหำคม ๒๕๕๘ กันยำยน ๒๕๕๘ 

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W3 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 
๗. ยกร่างกรอบแนวคิดและขอ

ความเห็นจากคณะอนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์องค์กรและ
คณะกรรมการบริการ 

                

๘. จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๔ 
ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
เบื้องต้น 

                

๙. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) (ฉบับ
สมบูรณ์) 

                

 
๑.๖ วิสัยทศัน์ ยุทธศำสตร์และโครงกำรของ สรอ. ในช่วงท่ีผ่ำนมำ 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีภารกิจเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ อนุมัติให้มีการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และงบประมาณของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและส านักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนของบรรดาภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จ านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย  

- โครงการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)  
- โครงการขยายผลระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้มาตรฐาน TH e-GIF  
- โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  

นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(GIN) เพ่ิมเติม และของบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ดังสามารถสรุปให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และโครงการในแต่ละปี ดังนี้ 

ตารางที่ ๒ แสดงการเปรียบเทยีบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ๔ ปี ในช่วง พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
วิสัยทัศน:์ เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบรูณ์และมัน่คง
ปลอดภัย (Enabling Complete and Secure e-Government) 

วิสัยทัศน:์ ขับเคลื่อนการพัฒนารฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคณุภาพ มี
ความโปร่งใส เน้นการมสี่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน 
(Enabling Smart and Open Government for the People) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและลดความซ้ าซ้อน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ (Transformation) 



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๑๓ 

 

พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๒ ยกระดับการบูรณาการระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรม และผลักดันให้เกิด
สถาปัตยกรรม หรือมาตรฐานของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกเช่ือมโยงเพื่อน าไปสู่การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (Connecting) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างองค์ความรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเอกภาพและมีธรรมาภิบาล และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วนร่วมด้วย
นวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ (Collaboration) 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ผลักดันให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับแนวความคิดใหม่
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Readiness) 

 
โครงการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ สรอ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สามารถแสดงได้

ตามตารางท่ี ๓ 

ตารางที่ ๓ แสดงโครงการตามภารกิจของ สรอ. ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ 
โครงกำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเครือข่ำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (Common Government Network Infrastructure) 
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(GIN) 

การบูรณาการและพัฒนาระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) 

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมลู
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 

การพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ  
(G-Cloud) 

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ  
(G-Cloud) 

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ  
(G-Cloud) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ 
(Government Monitoring) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัย
คุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ 
(Government Security 
Monitoring) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัย
คุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ 
(Government Security  
Monitoring) 

ศูนย์ประสานงานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ  
(G-CERT) 

โครงการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ 
(MailGoThai) 

การให้บริการระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ
สื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 

การให้บริการระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ
สื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 

การให้บริการระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ
สื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 

โครงกำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนขอ้มูลรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์และบริกำรประชำชน (Common Government Information 
Infrastructure and e-Services) 
การขยายผลการด าเนินการ
ระบบสนบัสนุนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Saraban) 

การขยายผลการด าเนินการระบบ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่างระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Saraban) 

การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและ
ระบบงานภาครัฐ (e-Government 
Platform) 

การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและ
ระบบงานภาครัฐ (e-Government 
Platform) 

การพัฒนาระบบเว็บไซต์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ     
(e-Government Portal) 

การพัฒนาระบบเว็บไซต์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ     
(e-Government Portal) 

การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และบริการภาครัฐ (Government 
Access Channel) 

การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และบริการภาครัฐ (Government 
Access Channel) 

โครงการตามนโยบาย Smart 
Thailand ของรัฐบาล 

โครงการตามนโยบาย Smart 
Thailand ของรัฐบาล 

การน าร่องบริการ ICT ไปสู่ท้องถิ่น 
(Smart Citizen Info.) 

การน าร่องบริการ ICT ไปสู่ท้องถิ่น 
(Smart Citizen Info.) 
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พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ 
- Smart Province - Smart Citizen Info. 

- Smart City: Smart Info 
โครงการจดัท าระบบติดตาม
สถานภาพรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(GNS) 

  การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมบริการ
การบริการ (R&D and Product 
Innovation) 

โครงการยกระดับขีด
ความสามารถและพัฒนา
ฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ 
(ICT Training) 

การยกระดับขีดความสามารถและ
พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT 
ภาครัฐ (ICT Training) 

การยกระดับขดีความสามารถและ
พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT 
ภาครัฐ (e-Government 
Capability Building) 

การยกระดับขีดความสามารถและ
พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT 
ภาครัฐ (e-Government Capacity 
Building) 

โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรม
และมาตรฐานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (Architecture 
and Standards) 

การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy 
Research) 

การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy 
Research) 

การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy 
Research) 

การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (PPP) 

   

โครงการพัฒนากรอบแนวคดิ
รัฐบาลโปร่งใส (Open 
Government) 

   

โครงการศึกษาแนวทางการรวม
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Data Center 
Consolidation: DCC) 
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บทที ่๒                                    สถานการณ์ปจัจุบนัด้านการพฒันารฐับาลดจิทิลั 
 
๒.๑ ปัจจัยแวดล้อมในประเทศ 

๒.๑.๑ นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
นโยบายข้อ ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้

อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์ แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร
ดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุ รกิจการเงินและธุรกิจบริการ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงาน
ส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

๒.๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ ถือเป็นทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น ประเทศไทย
จึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม อาหารและพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ ICT เป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวเหล่านั้น 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน สรอ. ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างย่ังยืน โดย ICT สามารถเป็นกลไกที่ส าคัญในการช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
ด้วยบทบาทของ ICT ในการพัฒนาและกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ที่ได้กล่าวไว้ในแผนฯ ประกอบด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงาน 
ตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงการบริโภค เพ่ือปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐในการสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน รวมไปถึงการด าเนินการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยรวมถึงการใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วย 

๒.๑.๓ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของประเทศไทย ตามการวิเคราะห์ในแผนฯ ฉบับนี้ คือประเทศ
ไทยจะเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร โดยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ที่คนรายได้ปานกลางต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น รวมทั้งยังจะเกิดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และ
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและทรัพยากรต่างๆ มากขึ้น ในส่วนของการบริหารจัดการภาครัฐ จะมีประชานให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มากขึ้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐไปพร้อมๆ กัน  

กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ก าหนดจะมุ่งแก้ปัญหาภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นและมุ่งไปสู่เป้าหมาย คือ “ให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่แระเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

 
ภาพที่ ๓ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และมีแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ภาพที่ ๔ แนวทางการพัฒนาของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังจะเห็นได้ว่า (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เป็นตัวเร่งส่งเสริมให้เกิด

ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
๒.๑.๔ กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือ ICT2020 (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

 มีสาระส าคัญเพ่ือการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ใน
ระยะ ๑๐ ปี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน น ากรอบนโยบายฯ ไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์ของ ICT2020 คือ ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญา 
เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและสังคมไทยสู่ความเสมอภาค โดยประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จะมีการ
พัฒนาอย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ) ทางสังคม 
(ด้านสุขภาพและการศึกษา) และทางสิ่งแวดล้อม (การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) จะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และ
ปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค น าไปสู่การเติบโตอย่าง
สมดุล และยั่งยืน (Smart Thailand 2020) โดยมีเป้าหมายหลัก ๓ ประการคือ 

(๑) โครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วไป 

(๒) ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน 



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๑๘ 

 

(๓) เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม ICT ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (โดยเฉพาะใน
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)  

โดยมีการก าหนดกรอบการพัฒนา (Framework) ไว้ดังนี้ 

ภาพที่ ๕ แสดงกรอบการพัฒนา (Framework) ตามกรอบนโยบาย ICT 2020 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
๒.๑.๕ ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนแม่บทอ่ืนๆ และสถานการณ์ของ
ประเทศในปัจจุบัน โดยค านึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศมั่นคง ประชาชน
มั่งค่ังอย่างยั่งยืน   

ส าหรับรายละเอียดสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ที่เก่ียวข้องกับ สรอ. ได้แก่ 

ตารางที่ ๔ แสดงรายละเอยีดสาระส าคญัของยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ สรอ. 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เร่งรัดวำงรำกฐำนกำรพัฒนำที่ย่ังยืนของประเทศ 
ข้อ ๑.๕ กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
๑. ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ครอบคลมุ 

และมีราคาที่เหมาะสม 
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ และจากการเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและบริการ 

ตัวชี้วัด (ท่ีมีความเกี่ยวข้อง) 
๑. มีการเชื่อมโยง/บูรณาการศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ 
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนา Digital Content ส าหรับการเรียนรู้ในทุก

ช่วงวัย เช่น สุขภาพ สังคม เป็นต้น 
๓. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการออกแบบที่เหมาะสมส าหรับทุกคนตามหลักการ 

Universal Design  
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เร่งรัดวำงรำกฐำนกำรพัฒนำที่ย่ังยืนของประเทศ 
๓. เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน
ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๔. ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านดิจิทัลได้ทุกช่องทางอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
๑.๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อให้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตที่มี
คุณภาพในทุกพื้นที ่
๑.๕.๒ สนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ (Soft Infrastructure) เพื่อให้การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมีความ
สอดคล้อง มีความปลอดภัย และมีความน่าเช่ือถือ 
๑.๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบริการหรือแอปพลิเคชันส าหรับประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ 
ควบคู่การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัล 
๑.๕.๔ ส่งเสริม ผลักดัน และปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในการท าตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล 
๑.๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งสร้างความพร้อมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
๑.๕.๖ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหาร
จัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เป็นเอกภาพ ทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
๑.๕.๗ เสริมสร้างความมั่นคงทางการสื่อสาร โดยการก าหนดให้มีมาตรการ เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารส าคัญจากการใช้สื่อ
หรือการครอบง า 

 
๒.๑.๖ (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
รัฐบาลได้ก าหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่

ส าคัญที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยได้ก าหนดให้เป็นนโยบายส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล 
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก
และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได ้

ส าหรับแนวทางขับเคลื่อนมีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแผนภาพข้างต้น ๕ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ภาพที่ ๖ แสดง (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) 
ประเทศไทยจะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลต่อไปจนถึงเป้าหมายการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การมีขนาดที่

พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคงในราคาที่เหมาะสม เพ่ือเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ท าให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานการสื่อสารหรือ 
บรอดแบนด์ความเร็วสูงมากที่มีเสถียรภาพและมีราคาถูก พร้อมให้บริการส าหรับธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย 

๒. การสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความเชื่อม่ันในการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft 
Infrastructure) 

ภาครัฐจะเร่งทบทวน ปรับปรุง ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลทุกฉบับ โดยมี
กฎหมาย กฎระเบียบด้านการลงทุนและก ากับดูแลด้านโทรคมนาคม (และอินเทอร์เน็ต) ที่ทันสมัย เป็นธรรมต่อทุก
ฝ่าย รวมถึงมีกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลและ
การคุ้มครองข้อมูลประเภทต่างๆ เป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่น และสร้างบรรยากาศที่ดี เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

๓. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure) 
การส่งเสริมการให้บริการภาครัฐ โดยเร่งยกระดับการให้บริการรัฐบาลดิจิทัลผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล

ภาครัฐผ่าน Platform ของภาครัฐ เน้นบริการพ้ืนฐานและบริการข้ามหน่วยงาน รวมถึงจัดเก็บ  เปิดเผยและ

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกรำคม 
๒๕๕๘ 
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แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐตามมาตรฐาน Open Data (และผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนา Open Government 
Data) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API และน ามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เชิง
นวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน 

๔. การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) 
รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่มีผู้ประกอบการดิจิทัล 

(Digital Entrepreneur) เกิดใหม่จ านวนมาก และปรับเปลี่ยนวิธีการท าธุรกิจของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ (โดย
เน้น SMEs) จากการแข่งขันเชิงราคา (ถูก) ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service 
Innovation) เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์/
บริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการต่อยอดนวัตกรรมด้วย 

๕. ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) 
การพัฒนาสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพด้วยการข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐที่เอ้ืออ านวยต่อคนทุกระดับ 

ค านึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง  การ
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้สามารถรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ของประเทศในรูปแบบดิจิทัลที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถเรียกข้อมูลมาใช้หรือน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวกง่ายดาย 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
๒.๑.๗ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

และ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงฯ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี รวมทั้ง ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกันของแผนต่างๆ ของชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด มาตรการ/กลยุทธ์ และ
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงฯ ต่อไป เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  

กระทรวงฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การด าเนินงานในระยะ ๔ ปี คือ “เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
ประชาคมโลก” สามารถแสดงยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

ตารางที่ ๕ แสดงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ตาม (รา่ง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
และ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๒ 

มีการบูรณาการใช้ทรัพยากร
ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั

ร้อยละความส าเรจ็ในการบูร
ณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 

ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ - 
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(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
และ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ของภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ลดต้นทุนและเพิม่
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

Government Data Center 
Consolidation  
(ตัวช้ีวัดร่วม) 

มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ให้บริการ และเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

จ านวนระบบของภาครัฐและ
เอกชนท่ีอยู่บน Cloud 
(ตัวช้ีวัดร่วม)  

๑๐๐ ระบบ 
(ขอปรับตาม

งบประมาณ ๕๙) 

๑๐๐ ระบบ 
(ขอปรับตาม

งบประมาณ ๕๙) 

๑๐๐ ระบบ 
(ขอปรับตาม

งบประมาณ ๕๙) 

๑๐๐ ระบบ 
(ขอปรับตาม

งบประมาณ ๕๙) 

 จ านวนหน่วยงานท่ีมีการบรู
ณาการกับเครือข่ายสื่อสาร
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่
เพิ่มขึ้นต่อป ี

๓๐๐ หน่วยงาน 
(ขอปรับตาม

งบประมาณ ๕๙) 

๓๐๐ หน่วยงาน 
(ขอปรับตาม

งบประมาณ ๕๙) 

๓๐๐ หน่วยงาน 
(ขอปรับตาม

งบประมาณ ๕๙) 

๓๐๐ หน่วยงาน 
(ขอปรับตาม

งบประมาณ ๕๙) 

 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐแบบ Smart Service 
ที่เพ่ิมขึ้นต่อป ี(ตัวช้ีวัดร่วม) 

๑๕ บริการ ๑๕ บริการ ๑๕ บริการ ๑๕ บริการ 

หน่วยงานภาครัฐมีการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชน
และเอกชน (ภายใต้กฎหมาย
และกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ) 

จ านวน ชุดข้อมูล dataset ที่
สามารถเปิดเผยให้ประชาชน
และภาคธุรกิจสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้  
(ตัวช้ีวัดร่วม) 

๑๕ ชุดข้อมลู ๒๐ ชุดข้อมลู ๒๕ ชุดข้อมลู ๓๐ ชุดข้อมลู 

 จ านวนระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ 
โดยพัฒนามาจาก APIs 
(Application 
Programming Interface) 

๓ ระบบ ๔ ระบบ ๕ ระบบ ๖ ระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   
มีการวิจัย และพัฒนา 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

จ านวนนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ (App หรือ e-
service) 

๕๐ เรื่อง ๑๕๐ เรื่อง ๓๐๐ เรื่อง ๖๐๐ เรื่อง 

 
๒.๑.๘ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดท า “ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบาย

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Government Policy)” ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐประเทศไทยในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการศึกษาความก้าวหน้าด้านการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ รวมทั้ง การประเมินสถานภาพการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาภายในประเทศ
ไทย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
ได ้
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การวิเคราะห์ความท้าทายที่น าสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในทศวรรษหน้า เป็นการศึกษา
วิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง นโยบายระดับชาติ แนวนโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
รวมทั้ง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากทุกภาคส่วนในภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 

ภาพรวมด้านมิติความท้าทายจากกรณีศึกษาทั้งในระดับโลก และประเทศต่างๆ ในกรณีศึกษา สะท้อนให้
เห็นว่า มิติด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ถือเป็นมิติส าคัญในฝั่งอุปสงค์การบริการภาครัฐที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านสังคม ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากความท้าทายเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วย
ความที่เป็นประเทศก าลังพัฒนาชั้นน าของโลกที่ก าลังพยายามพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle-Income Trap) ให้ได้นั้น มิติส าคัญทั้งสามจึงเป็นภาพสะท้อนประเทศที่อยู่ในระดับการพัฒนาคล้ายกัน
อ่ืนๆ ดังนี้  

ภาพที่ ๗ แสดงความท้าทายด้านตา่งๆ ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
จาก (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เสาหลักที่ก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานของ สรอ. คือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ (Service Infrastructure) นอกจากให้
ความส าคัญต่อรัฐบาลดิจิทัลแล้ว ยังประกอบด้วย การสร้าง  Platform บริการ โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
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Logistics) และนวัตกรรมการบริการข้อมูล (Data Service Innovation) ซึ่งก าหนดเป็น “แผนที่น าทางประเด็น
ส าคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะรัฐบาลดิจิทัลของประเทศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐)” 

 

ภาพที่ ๘ แสดงแผนท่ีน าทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะรัฐบาลดิจิทัลของประเทศในทศวรรษหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

ประเด็นที่ควรพิจารณาในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวตาม “แผนที่น าทางประเด็นส าคัญในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะรัฐบาลดิจิทัลของประเทศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐)” ดังนี้  

ตารางที่ ๖ แสดงประเด็นพิจารณาในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวตามแผนท่ีน าทางฯ 

G2C G2G G2B 
กำรคุ้มครองควำมปลอดภัยไซเบอร์และ
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy) ถือ
เป็นประเด็นส าคัญเพื่อสร้างความไว้วางใจใน
การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ 

กำรบูรณำกำรระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(Public Data Integration) มุ่งเน้นให้เกิด
การบูรณาการในภาครัฐ เกดิการใช้งบประมาณ
ร่วมกัน ลดการใช้งบประมาณซ้ าซอ้น รวมทั้ง
การบริหารจัดการโครงการ ICT ขนาดใหญ่ 
โดยมีการบรหิารจดัการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

กำรส่งเสริมธุรกิจไอซีทีเกิดใหม่ (Digital 
Start-Up Support) เน้นพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสร์่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้ง ใช้
โอกาสนี้ในการส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถของธุรกิจเกดิใหม่ในประเทศ
ไทย 

กำรพัฒนำบริกำรที่ประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง (People-Centered Public 
Services) เพื่อตอบสนองความคาดหวัง ของ
ประชาชนในการได้รับบริการพื้นฐานต่างๆ 
ของรัฐ ในรูปแบบทุกที่ ทุกเวลา แบบ One 
Stop Service 

กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีให้แก่
บุคลำกรของรัฐ ถือเป็นปัจจยัส าคัญของการ
พัฒนารัฐบาลดจิิทัลเลยโดยภาครฐัจะต้อง
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคคลากร
ภาครัฐในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

กำรพัฒนำบริกำรกำรเงิน-ระบบภำษี
อิเล็กทรอนิกส ์(Digital Money &        
e-Revenue) ในยุค DE ระบบเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มี
แนวโน้มจะเป็นบริการที่ส าคญัต่อไปใน
ระยะยาว 
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G2C G2G G2B 
กำรเตรียมควำมพร้อมไปสู่เมืองดิจิทัลและ
เมืองอัจฉริยะ (Digital & Smart City) 
ภาครัฐจะเริม่ศึกษาและพัฒนาทางเลือกใน
การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ (เช่น Internet of 
Things) มาใช้สร้างรัฐบาลแห่งอนาคต และ
ก าหนดเจ้าภาพที่ชัดเจนในการสรา้ง 
Platform เปิด รวมทั้งเน้นสร้างความ
ร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้วย 

กำรสนับสนุนรัฐบำลอิเล็กทรอนกิส์ท้องถิน่ 
(Decentralization of Digital Government) 
ตอบโจทย์ของประเทศไทยในเรื่องการกระจาย
อ านาจรัฐจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น พร้อมกับมี
หน่วยงานกลางสนับสนุนด้านนโยบาย ด้านการ
พัฒนาระบบ การพัฒนา Platform กลาง 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรด้ำน
กำรท ำธุรกรรมกับรัฐ (Public 
Procurement & e-Transaction) 
ผู้ประกอบการธุรกิจต้องไดร้ับการดูแลให้
เป็นส่วนหน่ึงของระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถท าธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาครัฐได้อย่างสะดวกสบาย 
โดยไม่มีประเด็นความรู้ ความเข้าใจด้าน
ICT เป็นอุปสรรค 

กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Learning 
Society) บริการของภาครัฐมีความพร้อม 
ภาครัฐจะต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการเข้าถึงบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน ทั้งนี้ ภาครัฐ
จะต้องมีทางเลือกให้กับประชาชนท่ีไม่
สามารถใช้บริการผา่นอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

กำรผลักดันกฎเกณฑ์/ กฎหมำย/ มำตรกำรที่
เกี่ยวกับรัฐบำลอิเล็กทรอนกิส์ (Regulations/ 
Laws/ Measurements on Digital 
Government) ภาครัฐจะต้องเร่งปรับปรุง 
กฎเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบและการก ากับ
ดูแลให้เอื้อต่อการให้และใช้บริการของภาครัฐ 

 

กำรสนับสนุนบริกำรอิเล็กทรอนกิส์พ้ืนฐำน 
(Public Digital Services) ภาครฐัจะต้อง
จัดให้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส าหรับ
ประชาชนทุกกลุ่ม และก าหนดเจ้าภาพที่
ชัดเจนในการสร้างมาตรฐานและแนวทางใน
การเช่ือมโยงข้อมลู การพัฒนา Platform 
เปิด ส าหรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน
ต่างๆ โดยหน่วยงานเจ้าภาพ 

กำรพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำกล
และรองรับควำมหลำกหลำย 
(Internationalization and Diversity) 
เพื่อเป้าหมายของไทยในการเป็นเมืองสากล
ของโลกท่ีเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวในอนาคต โดยภาครฐัจะต้อง
จัดเตรียมบริการทีร่องรับความต้องการ อาทิ 
ระบบบริการในแบบ ๒ ภาษา เปน็ต้น 

 

 กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ประชำกรอำเซียน (e-Government for 
ASEAN Citizenship) แนวคิดการพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจดัจ้างและระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกสร์่วมกัน (e-Procurement and 
e-Services) รวมทั้ง การพัฒนาบริการของ
ภาครัฐแบบตลาดเดยีวมากขึ้น 

 

 กำรสร้ำงควำมร่วมมือภำครัฐที่เข้มแข็ง 
(Intensive Interaction) โดยจ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทลัและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างแท้จริง นอกจากน้ี ยังจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดกิจกรรม แผนงาน โครงการที่จะ
ด าเนินการไปพร้อมๆ กันด้วย 

 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการให้บริการ 
(Service Infrastructure) ในนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การด าเนินงานใน
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ระยะยาว จะต้องมีการจัดท านโยบายรัฐบาลดิจิทัลหรือแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยก าหนดเป้าหมายใน
ระยะต่างๆ ไว้ดังนี้  

(๑) ระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน มุ่งเน้นการคุ้มครองความปลอดภัยไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคล การพัฒนาบริการที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การสร้างความตระหนักและพัฒนา
ความสามารถของประชาชนเพ่ือใช้บริการของรัฐ การสนับสนุนบริการอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน การบูร
ณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐด้านเทคโนโลยี การผลักดัน
กฎเกณฑ์/กฎหมาย/มาตรการที่เกีย่วกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างความร่วมมือภาครัฐที่เข้มแข็ง 

(๒) ระยะกลาง ได้แก่ การสนับสนุนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท้องถิ่น การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
สากลและรองรับความหลากหลาย การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน 

(๓) ระยะยาว คือ การเตรียมความพร้อมไปสู่เมืองอัจฉริยะ 
 
๒.๒ ปัจจัยแวดล้อมต่ำงประเทศ 

๒.๒.๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอำเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2015) 
แผนยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ ASEAN เกิดจากมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ TELMIN เมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ได้เห็นชอบโครงการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน หรือ ASEAN ICT MASTERPLAN 2015 เพื่อก าหนดทิศทางกิจกรรม
ความร่วมมือด้านไอซีทีและสนับสนุนการรวมกลุ่มของอาเซียน และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านไอซีที 

หลังจากนั้นในการประชุม TELMIN ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้มีการรับรองแผน
แม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 และมีการประกาศแผนแม่บทฉบับดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยเป็นแผน
แบบเบ็ดเสร็จที่มีการระบุยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน เป้าหมาย รวมทั้งระยะเวลาการด าเนินการภายใน
ระยะเวลา ๕ ปีที่ชัดเจน โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๖ ด้าน ได้แก่ 

๑. การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 
๒. การเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
๓. การสร้างนวัตกรรม 
๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๕. การพัฒนาทุนมนุษย์ 
๖. การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
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ภาพที่ ๙ แสดงวสิัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ ASEAN ICT Masterplan 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ASEANSEC 
 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ICT จะเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในอาเซียน เพ่ือให้เกิดการรวมตัวทั้งด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดการปฏิรูปอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ยุค
ใหม่และพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีฝีมือ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ส่งเสริมและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบ มาตรการดังกล่าวจะท าให้ภูมิภาคอาเซียนมีสถานภาพเป็นศูนย์กลาง ICT ที่มีความ
ครอบคลุมอย่างทั่วถึง อันจะเหมาะกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อไป” 

 
๒.๒.๒ United Nations e-Government Survey, 2014 
การส ารวจของสหประชาชาติ (United Nation) เพ่ือจัดท าดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (The    

e-Government Development Index– EGDI) ถือได้ว่าครอบคลุมประเทศสมาชิกมากท่ีสุด ถูกจัดท าข้ึนโดยฝ่าย
กิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and 
Social Affairs) ในแต่ละปีจะมีเนื้อหาการประเมินและวิเคราะห์หลักที่แตกต่างกันออกไปตามประเด็นที่ให้
ความส าคัญในช่วงนั้น 

United Nations e-Government Survey คือ รายงานการจัดอับดับความพร้อมของรัฐบาล อิเล็ก 
ทรอนิกส์ทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) จนถึงปัจจุบัน โดยหลังจาก พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘) มีการ
จัดท ารายงานทุก ๒ ปี รายงานจัดท าใน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ.๒๐๑๔)  คือ “United Nations e-Government 
Survey: e-Government for the Future We Want” การประเมินผลประกอบด้วยดัชนีย่อย ๓ ด้าน ได้แก่ 
Online Service Index, Telecommunication Infrastructure Index และ Human Capital Index นอกจากนี้ 
ในรายงานยังมีการจัดท าดัชนีที่ส าคัญอีก ๑ ตัว ได้แก่ e-Participation Index โดยการแบ่งระดับการมีส่วนร่วม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ e-Information, e-Consultation และ e-Decision 
Making  
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จากรายงานฉบับล่าสุด United Nations มุ่งเน้นการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบยั่งยืน เกณฑ์ในการ
ประเมินในแต่ละด้านส าหรับ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ.๒๐๑๔) โดยสรุป ไดแ้ก่ 

ตารางที่ ๗ แสดงแนวทางการประเมินผลในแต่ละด้านของดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์

Telecommunication Infrastructure 
Index (TII) 

Online Service  
Index (OSI) 

Human Capital  
Index (HCI) 

Internet users Integrated online service delivery Adult literacy 
Fixed broadband subscriptions Information and services to citizens Gross enrolment ratio 
Wireless broadband subscriptions Bridging the digital divide Expected years of schooling 
Fixed telephone subscriptions Service usage/ 

Multichannel service delivery 
Mean years of schooling 

Mobile cellular subscriptions e-Participation and 
Mobile government 

 

 
 
 
ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ.๒๐๑๔)  ประเทศไทยได้รับกำรประเมินผลกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อยู่

ในล ำดับที่ ๑๐๒ (คะแนน ๐.๔๖๓๑) จำก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ซึ่งตกจำกล ำดับที่ ๙๒ (คะแนน ๐.๕๐๘๓) ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ.๒๐๑๒)    ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในส่วนคะแนนในแต่ละส่วนย่อยประกอบด้วย TII (๐.๒๘๔๓ 
คะแนน) + OSI (๐.๔๔๐๙ คะแนน) + HCI (๐.๖๖๔๐ คะแนน) และสามารถแสดงรายละเอียดของประเทศที่มี
คะแนนอยู่ในอันดับต้น ดังนี้ 

 

ภาพที่ ๑๐ แสดงอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่างๆ ท่ีอยู่ในอันดับต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: UN e-government Survey, 2012 -2014 
 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ประเทศไทยยังมีการพัฒนาทางด้านรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ตามหลังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยสามารถแสดงคะแนนย่อยได้ 
ดังนี้ 

 



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๒๙ 

 

ภาพที่ ๑๑ แสดงผลคะแนนและอนัดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ของประเทศใน ASEAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา: UN e-government Survey, 2012 -2014 
 

ส าหรับ อันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจากปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ จากอันดับที่ ๙๒ เป็นอันดับที่ ๑๐๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๘ แสดงคะแนนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในด้านต่างๆ  

Index / ปี UN Ranking Thailand 
2014 

(193 ประเทศ) 
2012  

(193 ประเทศ) 
Rank Change 

UN e-Government Development Index (EGDI) 102 92 -10 
- Telecommunication Infrastructure Index (TII) 107 103 -4 
- Online Service Index (OSI) 76 67 -9 
- Human Capital Index (HCI) 118 104 -14 

e-Participation (EPI) 54 48 -6 
ที่มา: UN e-Government Survey, 2012 -2014 
 
๒.๒.๓ 2015 Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey 
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2015 Waseda 

– IAC International e-Government Ranking Survey ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมระหว่าง Waseda University 
และ International Academy of CIO (IAC) ผลการจัดอันดับในปีล่าสุดพบว่า ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับ



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๓๐ 

 

ให้เป็นประเทศที่มีกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอันดับที่ ๒๒ จำก ๖๓ ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๒๓ จาก ๖๑ ประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากับประเทศใน
อาเซียนแล้ว ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓ รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 

การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ Waseda University มีการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมด ๙ 
ตัว ได้แก่  

ตารางที่ ๙ แสดงตัวช้ีวัดในการประเมินผลการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ Waseda University 

Network Preparedness/Infrastructure 
Management Optimization/Efficiency 
Online Services/Functioning Applications 
National Portal/Homepage 
Government CIO 
Government Promotion 
e-Participation/Digital Inclusion 
Open Government 
Cyber Security 

 

 ที่มา: Waseda–IAC International e-Government Ranking Survey, 2015 
สรุปภาพรวมการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2015 Waseda – IAC International  

e-Government Ranking Survey ดังนี้ 
ภาพที่ ๑๒ แสดงภาพรวมการจดัอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ Waseda University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา: Waseda–IAC International e-Government Ranking Survey, 2015 



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๓๑ 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด ประเทศไทยมีการพัฒนาด้าน Government CIO ติดใน 
Top-๑๐ ของประเทศท่ีมีการพัฒนาในด้านนี้ดีที่สุด 

 
๒.๒.๔ ประสบกำรณ์กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่น่ำสนใจ 
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐจากการศึกษาประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพบว่า เป้าหมายของ

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน e-Government หรือ  Digital 
Government แต่ละประเทศ มีความสอดคล้องในประเด็นต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายหลัก ๓ ประการ คือ  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง การลดต้นทุนด าเนินงานและการให้บริการของรัฐ  
- การปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่ประชาชนและภาคธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้

ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ในการพัฒนานวัตกรรมบริการการเพ่ิมความโปร่งใสในการท างาน
ของรัฐ รวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและให้บริการของรัฐ 
โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญและความท้าทายของประเทศต่างๆ ในการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๐ ประเด็นส าคัญและความท้าทายของประเทศต่างๆ ในการการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล 
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สหภาพยุโรป
สมาคมประชาชาตแิหง่

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
สหรฐัอเมรกิา (USA) ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ สวเีดน สหราชอาณาจกัร (UK)

สาธารณะรฐัเกาหล ี

(SOUTH KOREA)
มาเลเซยี

พฒันาการ คะแนนดัชนีเศรษฐกจิดจิทัิล

และสังคม (DESI) อยู่ใน

ระดับสงู แตล่ะประเทศสมาชกิ

มคีวามกา้วหนา้ในการพัฒนา

เศรษฐกจิดจิทัิลและสังคม 

โดยเฉพาะดา้น Connectivity 

และ Human Capital

ประเทศสมาชกิอาเซยีนมคีวาม

แตกตา่งกันอย่างมากในระดับ

ความพรอ้มดา้นรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิส์

ประเทศทีเ่ป็นผูน้ าดา้นรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่ตดิ 10 

อันดับแรกของ Waseda 

e-Gov Ranking และ EGDI 

ของ UN รวมทัง้ดา้นการมสีว่น

ร่วมของประชาชนดว้ย

ประเทศทีเ่ป็นผูน้ าดา้นรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิส ์โดยในปี 2557

 อยู่ในล าดับที ่2 จากการ

ประเมนิ EGDI ของ UN และ

ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของ 

Waseda e-Gov Ranking มา

โดยตลอด

ประเทศผูน้ าในดา้นรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสข์องโลก ใน

ล าดับที ่9 ใน UN 

e-Government Survey2014 

ซึง่มพัีฒนาการดขี ึน้เรือ่ยๆ มา

ทกุปี

ประเทศทีต่ดิอันดับ 1 ใน 5 

ของยุโรปทีม่รัีฐบาล

อเิล็กทรอนกิสท์ีส่มบรูณ์ ซึง่

เป็นปัจจัยเอือ้ส าหรับการท า

ธรุกรรมของธรุกจิ และความ

โปร่งใสของรัฐบาลอยู่ใน

ระดับสงู

ประเทศทีเ่ป็นผูน้ าทางดา้นการ

พัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์

ตาม UN e-Government ใน

อันดับที ่8 ของโลกในปี 2014 

และมกีารพัฒนาสงูกวา่ประเทศ

ในกลุม่ยุโรปดว้ยกัน

การจัดอันดับดัชนีชีว้ดัดา้น

รัฐบาลอเิล็กทรอนกิสข์อง UN 

e-Government ใหป้ระเทศ

เกาหลใีตอ้ยู่ในอันดับ 1 ตัง้แต่

ปี 2010-2014 และอยู่ในอันดับ

 3 ของ Waseda 

e-Government Ranking

มาเลเซยีถูกจัดอันดับใน UN 

e-Government Survey อยู่ใน

ละดับที ่52 ในปี 2014 ซึง่อยู่

ในล าดับทีด่กีวา่ประเทศไทย

เล็กนอ้ย และมอีันดับการ

พัฒนาทีส่งูกวา่ประเทศใน

ภมูภิาค ASEAN

นโยบายรฐับาล

อเิล็กทรอนกิส ์

"Europe 2020-A 

Strategy for 

Smart,Sustainable and 

Inclusive Growth" มุง่เนน้

การพัฒนาบนพืน้ฐานองค์

ความรูแ้ละนวตักรรม และจัดท า

เป็น วาระดจิทัิลส าหรับยุโรป

"2014-Transforming 

ASEAN: Moving Towards

 Smart Communities" ICT

 คอืกลไกส าคัญในการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 

มุง่เนน้การพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน การพัฒนาทนุมนุษย์ 

และการลดชอ่งวา่ง Digital 

divide

"2009 Obama's Open 

Government Initiatives" 

เพือ่สรา้งความไวว้างใจของ

ประชาชนตอ่รัฐและท าใหเ้กดิ

ความโปร่งใส เนน้การมสีว่น

ร่วมของประชาชน และเปิดตัว 

data.gov เป็นเว็บไซตข์อ้มูล

เปิดภาครัฐ

เริม่จาการจัดท าระบบ

ฐานขอ้มูลทีด่นิ (Land 

Information System) ซึง่

บรูณาการชดุขอ้มูลทีแ่ตกตา่ง

กันและบรกิารของรัฐที่

หลากหลาย ซึง่ประเทศสว่น

ใหญท่ีม่กีารน าระบบฐานขอ้มูล

ทีด่นิมาใช ้จะน าไปสูก่าร

พัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนกิสท์ี่

ประสบความส าเร็จตอ่ไป

"2010 Directions and 

Piorities for Government

 ICT" เป็นแนวทางการลงทนุ

และบรหิารจัดการไอซทีภีาครัฐ

 โดยเนน้การเปิดเผยขอ้มูล

ภาครัฐ การสรา้งรากฐานการ

พัฒนาบรกิารและความคุม้คา่

ในการด าเนนิงานดา้นรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิส์

"Services for Citizens 

and Business" เนน้

ประชาชนเป็นศนูย์กลางและให ้

ความส าคัญกับการบรกิาร

ประชาชนและธรุกจิ

"2011-2013 Government

 ICT Strategy" มเีป้าหมาย

หลักในการปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

ภาครัฐ โดยเนน้การใช ้

ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสทิธภิาพ ความคุม้คา่ใน

การด าเนนิการ และประเมนิ

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้

นโยบายรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

มคีวามชดัเจนตัง้แตปี่ 2001 

โดยมกีารออกกฎหมาย 

Electronic Government 

Act 2001 แตม่กีารใชร้ะบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์นการปฏบิตั ิ

ราชการตัง้แตปี่ 1987

VISION 2020 คอื มาเลเซยีจะ

เป็นประเทศพัฒนา

อุตสาหกรรมทีพ่ ึง่พาตนเอง

ภายในปี 2020 พัฒนาภาพรวม

ของประเทศ วถิีชวีติพลเมอืง 

ความมั่งคัง่ทางเศรษฐกจิ 

คณุภาพการศกึษาของ

ประชาชน การเมอืงมั่นคง 

ประชาชนมดีลุยภาพทางจติใจ

ยุทธศาสตร์

รฐับาลดจิทิลั

(1) ความสามารถในการเขา้ถงึ

บรกิารโทรคมนาคมและเนือ้หา

(2) การจัดท ามาตรฐาน ให ้

สามารถท างานร่วมกันได ้

(3) ความมั่นคงปลอดภัยของ

บรกิารออนไลน์

(4) ความสามารถในการเขา้ถงึ

อนิเทอร์เน็ตความเร็วสงู

(5) เพิม่การวจัิยและนวตักรรม

ดา้น ICT

(6) ทักษะทางดา้น IT ของ

บคุลากรในประเทศ

(7) การใชป้ระโยชน์จาก ICT 

เพือ่สังคม

ภมูภิาคอาเซยีนเขา้สูก่ารเป็น

สังคมอเิล็กทรอนกิส ์

(e-Society) หรือ

สังคมสารสนเทศ (Information

 Society) แตป่ระเทศยังมคีวาม

เหลือ่มล ้าทางดา้น ICT อยู่มาก

 ท าใหร้ะบบรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสข์องกลุม่

ประเทศอาเซยีนยังอยู่ในระดับ

เริม่ตน้ (เตรียมความพรอ้ม)

"21th Century Digital 

Government" เป้าหมายคอื 

- เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารและ

บรกิารของรัฐทีม่คีณุภาพได ้

ทกุที ่ทกุเวลาและทกุอุปกรณ์

- เพือ่ใหบ้รกิารดจิทัิลมี

โครงสรา้งการก ากับดแูลทีด่ี

- เพือ่ใหม้กีารน าขอ้มูลของรัฐ

มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์

(1) Information-Centric 

Approch ก าหนดมาตรฐาน

ขอ้มูล เผยแพร่ขอ้มูลบน 

data.gov

(2) Shared Platform 

Approach การใช ้Platform 

ร่วมกันของรัฐ

(3) Customer Centric 

Approach เนน้ความตอ้งการ

ของประชาชน

(4) Security and Privacy มี

การตัง้หน่วยงานดแูลเฉพาะ

เรือ่งนี ้ตามแนวปฏบิตัแิละ

กฎหมาย

"Australian Public Service 

ICT Strategy 2012-2015" มี

การก าหนดยุทธศาสตร์แบบ 

Whole-of-Government 

มุง่เนน้การบรกิารประชาชน โดย

(1) การใหบ้รกิารทีด่ขี ีน้ โดย

เพิม่ศักยภาพทาง ICT และ

ปรับปรุงการบรกิาร 

(2) การด าเนนิงานทีม่ี

ประสทิธภิาพขึน้จากการลงทนุ

อย่างพอดแีละสง่เสรมิ

นวตักรรมบรกิาร

(3) การมสีว่นร่วมอย่างเปิดเผย

 โดยการสรา้งองคค์วามรูแ้ละ

สรา้งความร่วมมอืกับหน่วยงาน

ภายนอก

"Government ICT Strategy 

and Action Plan to 2017" 

เนน้การใชเ้ทคโนโลยีและ

ขอ้มูลในการพัฒนาบรกิารของ

รัฐทีด่ยี ิง่ข ึน้ ในรูปแบบการบรู

ณาการ โดยมอีงคป์ระกอบ 5 

เรือ่ง คอื

(1) Digital by Default บรกิาร

ของรัฐแบบรวมศนูย์และ

ประชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย

(2) Information as an asset

 ขอ้มูลเป็นหวัใจส าคัญ รัฐบาล

เป็นผูรั้บผดิชอบและบรหิาร

จัดการอย่างมปีระสทิธภิาพ

(3) Shared Investment and 

Capability บรูณาการการ

ลงทนุทางดา้น IT เนน้การใช ้

ทรัพยากรร่วมกัน

(4) Leadership and culture 

change ก าหนด CIO ดแูลงาน 

IT

(5) System Assurance การ

บรหิารจัดการความเสีย่งและ

คณุภาพ

"Strategy on the Work of 

the Public Agencies in the 

field of e-Government" มี

การด าเนนิการในประเด็นส าคัญ

 คอื

- ระบบบตัรประชาชน

อเิล็กทรอนกิส ์(eID) และการ

ก ากับดแูล

- การมสีว่นร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นของประชาชนและ

ธรุกจิ

- ความร่วมมอืแบบ PPP

- เนน้การใช ้Open Source SW

- กลไกการร่วมทนุระหวา่งรัฐ

เอกชน

- "สังคมขอ้มูลขา่วสารส าหรับ

ทกุคน" เพือ่ความโปร่งใสและ

การมสีว่นร่วมของประชาน

- การน า IT มาใชใ้นการบรหิาร

จัดการ โดยมคีวาม simple 

และ possible

- บรกิารของรัฐ 24 ชัว่โมง

- โครงสรา้งพืน้ฐานทาง ICT ที่

มั่นคงปลอดภัย

"Digital Government 

Strategy 2012/2013" เนน้

การออกแบบบรกิารของภาครัฐ

ใหป้ระชาชนเขา้ถงึและใชง้าน

ไดง้า่ยหรือ Digital by Content

 รวมทัง้การลดคา่ใชจ้า่ยโดย

ปรับปรุงบรกิาร offline เป็น 

online และรวมบรกิารรัฐไวท้ี่

จดุเดยีว (gov.uk) ประเด็น

ส าคัญ คอื

- ก าหนดผูรั้บผดิชอบเป็น

คณะท างาน และผูน้ าการ

ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ดจิทัิล

- หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งมี

ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้น ICT อย่าง

เพยีงพอและมกีารพัฒนา

ความสามารถอย่างตอ่เนือ่ง

- จัดท า Pilot Project เป็น

ตัวอย่างทีป่ระสบความส าเร็จ

- ขอ้มูลและระบบภาครัฐตอ้ง

อยู่บน gov.uk ภายในปี 2014

- สรา้งความตระหนักของ

ประชาชนในการใชบ้รกิารดจิทัิล

ยุทธศาสตร์รัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสข์องเกาหลใีต ้ปี

 ค.ศ.2015 ภายใต ้

Government 3.0 Master Plan

 "Tha Happiness of All the 

People" มุง่เนน้การปฏบิตั ิ

ราชการอย่างโปร่งใส การ

เขา้ถงึประชาชน การเปิดเผย

ขอ้มูล และใชข้อ้มูลร่วมกัน 

รวมทัง้ การท างานร่วมกัน

ระหวา่งรัฐเอกชน และการใช ้

Big Data ในการวเิคราะหค์วาม

ตอ้งการของประชาชน โดยมี

ยุทธศาสตร์ 3 ขอ้คอื

(1) รัฐบาลทีโ่ปร่งใส 

(open.go.kr, data.go.kr)

(2) รัฐบาลทีม่คีวามสามารถ 

(รูปแบบความร่วมมอื)

(3) รัฐบาลทีมุ่ง่เนน้การ

ใหบ้รกิาร (ศนูย์กลางการ

บรกิารประชาชน)

นโยบายรัฐบาลอเิล็กทรอนกิสม์ี

เป้าหมายหลัก 2 ประการ คอื

(1) การเชือ่มโยงหน่วยงาน

ทอ้งถิน่และหน่วยงานรัฐบาล

กลาง

(2) ความมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของบรกิารภาครัฐ 

และการเขา้ถงึของประชาชน

อย่างเทา่เทยีม

โดยมยีุทธศาสตร์ขับเคลือ่นดังนี้

- การบรูณาการโครงขา่ย

- เพิม่ขดีความสามารถบรกิาร

ของรัฐ

- ระบบธรรมาภบิาล

- พัฒนาทักษะและ

ความสามารถดา้น ICT และ

สรา้ง Best-Fit Practice

- สรา้งฐานขอ้มูลและการ

เปิดเผยขอ้มูลเพือ่การตัดสนิใจ

ขอ้เสนอแนะเชงิ

นโยบาย

- จัดท า Roadmap การพัฒนา

รัฐบาลอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับ

บรกิารแตล่ะประเทศ

- บรูณาการโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้น ICT ร่วมกัน เพือ่ลดความ

ซ ้าซอ้นและสามารถเชือ่มโยง

กันได ้

- มกีารพัฒนา Platform กลาง

และการพัฒนา Application ที่

ใชป้ระโยชน์ร่วมกัน

- ใหป้ระเทศตน้แบบทีม่คีวาม

พรอ้มเป็นตัวอย่างในการพัฒนา

- การรวมกลุม่ใหค้วาม

ชว่ยเหลอืประเทศสมาชกิดา้น

เงนิทนุและ Knowhow

- ออกกฎหมายรองรับการท า

ธรุกรรมอเิล็กทรอนกิสร์ะดับ

ภมูภิาคอาเซยีน

- ขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่ควรจะ

ท าใหอ้ยู่ในรูปของ Structure 

Information

- พัฒนาบรกิารทีต่อบโจทย์การ

ใชง้านผา่นโทรศัพทเ์คลือ่นที่

- การตัง้คณะท างาน/หน่วยงาน

กลางทีรั่บผดิชอบดแูลดา้น 

e-Government

- การรับฟังความตอ้งการของ

ประชาชนดา้นขอ้มูลและบรกิาร

เป็นหลัก และมกีารรับฟัง 

Feedback

- จัดท า Web Portal ส าหรับ 

Government Service ใน

ลักษณะ Citizen-Centric

- ค านงึถงึการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

- การมหีน่วยงานกลางทีท่ า

หนา้ทีส่นับสนันการด าเนนิงาน

ตามนโยบายรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิส์

- การรับฟังความเห็นของภาค

สว่นตา่งๆ ตอ่นโยบายรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสผ์า่นชอ่งทาง

ออนไลน์

- การก าหนด Gov CIO ทีม่ี

ความรับผดิชอบชดัเจน ดแูล

งานทางดา้น IT

- การก าหนดนโยบายและแนว

ทางการเปิดเผยขอ้มูล (Open 

Data) 

- การออกแบบระบบทีเ่นน้ให ้

ประชาชนเขา้ถงึบรกิารของรัฐ

ไดง้า่ย

- บรูณาการการลงทนุ การใช ้

ทรัพยากรร่วมกัน

- มุง่เนน้ประชาชนเป็น

ศนูย์กลางและออกแบบบรกิาร

ของรัฐแบบรวมศนูย์ ณ จดุ

เดยีว (One Stop Service)

- กลไกการแปลงนโยบายไปสู่

การปฏบิตั ิการก ากับดแูล

- การจัดตัง้หน่วยงานกลางเป็น

ผูก้ าหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ขับเคลือ่นการ

พัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

- การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ทาง ICT ขึน้กับความพรอ้ม

ของงบประมาณ อาจจะเป็น

รูปแบบการร่วมทนุก็ได ้

- หน่วยงานรัฐเป็นผูก้ ากับผู ้

ใหบ้รกิาร ICT (ซึง่เป็น

ภาคเอกชน) และตอ้งอยู่บน

พืน้ฐานของการท างานร่วมกัน

ได ้(Interoperability)

เป้าหมายของการพัฒนา คอื 

การอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ประชาชน การลดตน้ทนุ/

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร และ

การปฏริูปการด าเนนิงานของ

รัฐดว้ยเทคโนโลยี

- การค านงึถงึประชาชนเป็น

ศนูย์กลาง

- การมผีูน้ าและบคุลากร

ทางดา้นเทคโนโลยี

- การออกแบบระบบบรกิาร

ภาครัฐขนาดใหญ่

- การสรา้งนวดักรรมบรกิาร

- กลไกการแปลงนโยบายไปสู่

การปฏบิตั ิ

- การมภีาวะผูน้ าทีเ่ขม้แข็งและ

มวีสิัยทัศน์

- การจัดตัง้หน่วยงานเจา้ภาพ

ดแูลงานดา้นรัฐบาล

อเิล็กทรอนกิส ์คอื NIA มหีนา้ที่

 3 ดา้นคอื Plan/Do/See

- การก าหนด Roadmap และ

แผนพัฒนารัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสรั์ฐบาล

อเิล็กทรอนกิสทั์ง้ในระยะสัน้

และระยะยาว และตัง้เป้าหมาย

ทีส่ามารถวดัผลได ้

- การลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- วสิัยทัศน์ของผูน้ าทีก่วา้งไกล

- ความตอ่เนือ่งของนโยบาย

- การแปลงนโยบายไปสูก่าร

ปฏบิตัทิีช่ดัเจน

- การจัดตัง้หน่วยงานที่

รับผดิชอบดา้นการพัฒนา

รัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

- การจัดล าดับความส าคัญของ

การพัฒนาบรกิารตา่งๆ ของรัฐ

- จัดสรรงบประมาณส าหรับ

การลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

- พัฒนาใหเ้ป็นสังคมแหง่การ

เรียนรู ้(Knowledge Base 

Society)

- หลังจากทีก่ารพัฒนารัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสป์ระสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายแลว้ 

รัฐบาลควรท าหนา้ทีเ่พยีงการ

อ านวยความสะดวก และให ้

เอกชนเป็นผูพั้ฒนาบรกิารตอ่ไป



  แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๓๓ 

 

 เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละประเทศ สามารถสรุปเป็นประเด็นท้าทาย
ส าหรับประเทศไทย เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนา ได้ ๕ ประเด็น ดังนี้  

- Citizen Centric    -   Leadership 
- Open Data     -   Monitoring/ Auditing 
- Common Service 

 
ภาพที่ ๑๓ ประเด็นท้าทายส าหรบัประเทศไทยในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
 
๒.๓ สถำนภำพกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะมีบทบาทในการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สรอ.ต่อไปนั้น คือ 
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน ที่ผ่านมา สรอ. มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Digital Government Strategy เพ่ือก าหนดบทบาทของ สรอ.” ร่วมกับผู้บริหาร
หน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) สถานภาพการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานและบริการประชาชน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างโครงการของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ดังภาพ 
 



  แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๓๔ 

 

 
ภาพที่ ๑๔ ตัวอยา่งโครงการของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทลั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพที่แสดงจ านวนร้อยละ ๔๐ ของโครงการทั้งหมดนั้น เป็นโครงการที่มีความส าคัญและประกอบไปด้วย

รายละเอียดที่ซับซ้อน ความส าเร็จจะต้องเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  ท าให้จะต้องมีหน่วยงานที่ท า
หน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้เกิดผลส าเร็จต่อไป 

๒) ความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมเสนอแนะ 
ความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สรุปได้ดังนี้  

- ทิศทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy) ยังไม่ถูกสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน
ภาครัฐและถูกน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- โครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
เนื่องจากผู้บริหารยังขาดความเข้าใจและตระหนักในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในองค์กร 

- ระบบของหน่วยงานภาครัฐถูกพัฒนาในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” ท าให้ยังไม่สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การก าหนดโครงสร้างและต าแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่มี Career Path ที่เหมาะสม ท าให้หน่วยงานขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน 

- กระบวนการจัดสรรงบประมาณ ยังขาดความต่อเนื่องส าหรับโครงการที่มีความจ าเป็นจึง
ท าให้โครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบางส่วน ไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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- เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการยังมีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้กฎหมายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยใน
การน าเทคโนโลยีมาใช้ 

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ความท้าทายส่วนใหญ่จะพิจารณาในมุมมองหน่วยงานเท่านั้น ยังไม่ได้มองไปถึงความท้า
ทายในการผลักดันในภาพรวมของทั้งประเทศ อันจะน าไปสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอนาคต ดังนั้น สรอ. จึงได้ให้
ความส าคัญกับปัจจัยสู่ความส าเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๖ ด้าน ดังนี้ 

(๑) ด้ำนบุคลำกรและกำรจัดกำร หน่วยงานจะต้องมีความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน มี Mindset 
ที่จะร่วมก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง และได้รับการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

(๒) ด้ำนงบประมำณ งบประมาณมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนที่วางไว้ รวมทั้ง
สามารถบริหารจัดการในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันได้  

(๓) ด้ำนกำรสนับสนุนเชิงนโยบำย หน่วยงานระดับนโยบายจ าเป็นจะต้องมีการจัดท าแผน
และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

(๔) ด้ำนระบบสำรสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกัน
ได้และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๕) ด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ การปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และประยุกตใ์ช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) ด้ำนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลและกำรออกแบบกระบวนงำน  หน่วยงานกลางเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและการปรับปรุงกระบวนงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับการน าอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ 
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บทที ่๓                      การวเิคราะห์ศกัยภาพเพ ือ่ประเมนิสถานภาพปจัจุบนัขององค์กร 
 
๓.๑ สถำนภำพปัจจุบันของกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

สรอ. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือยกระดับการบริการสู่ประชาชน” โดยมี
ภารกิจส าคัญ ๔ ด้านเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้แก่  

๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในส่วนที่ เกี่ยวกับ รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการและมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) ให้ค าปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
โครงการตามภารกิจ สรอ. ภายใต้ยุทธศาสตร์และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ข้อสั่ งการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งค าสั่งการอื่นๆ ดังภาพ 
ภาพที่ ๑๕ แสดงโครงการตามภารกิจ สรอ. ภายใต้ยุทธศาสตร์และข้อสั่งการต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของ สรอ. ณ ไตรมาสที่ ๔ สามารถสรุป
ได้ดังตาราง
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ตารางที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของ สรอ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ไตรมาสที่ ๔ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ Transformation ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT ของภำครัฐไปสู่ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 
๑) จ านวนงบประมาณด้าน ICT 
ที่ ช่ ว ย ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
ประหยัดได้ต่อปีไม่ต่ ากว่า ๖๐๐ 
ล้านบาท 

ปี ๒๕๕๖ = ๖๖๑ ล้านบาท 
ปี ๒๕๕๗ = ๗๗๓ ล้านบาท 
ปี  ๒๕๕๘  = อยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนินการ 
 

GIN 
 

๑. มีหน่วยงานภาครัฐใช้เครือข่าย GIN เป็นจ านวน
สะสม ๓,๕๐๐ หน่วยงาน 

๒. มีความต่อเนื่องในการให้บริการเครือข่าย GIN 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๙.๙๙ 

๓. มีปริมาณการใช้งานรวมต่อปีของเครือข่าย GIN 
เพื่อข้ึนร้อยละ ๑๐-๑๕ ของปีท่ีผ่านมา 

๑. หน่วยงานภาครัฐท่ีใช้บริการ GIN จ านวน
สะสม ๓,๓๕๒ หนว่ยงาน 

๒. ความต่อเนื่องในการให้บริการ GIN ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓. ปริมาณการใช้งานรวมต่อปีของเครือข่าย 
GIN เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๓.๕๗ 

๙๖ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

G-Cloud 
 

๑. มีจ านวนระบบบน G-Cloud สะสม ๕๕๐ ระบบ 
๒. ระดับความส าเร็จของการยกระดบัคุณภาพ

บริการ G-Cloud  
๓. มีความต่อเนื่องในการให้บริการ G-Cloud ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๙๙.๕ 

๑. มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ G-Cloud 
สะสม ๗๕๐ ระบบ 

๒. ระดับความส าเร็จของการยกระดบัคุณภาพ
บน G-Cloud (ได้ใบรบัรองมาตรฐาน 
(ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓) ในเดอืน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๓. ความต่อเนื่องในการให้บริการ G-Cloud 
ร้อยละ ๙๙.๘๖ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

๒) ร้อยละของระดับความพึง
พอใจในการให้บริการ 
 

ปี ๒๕๕๖ = ร้อยละ ๘๓.๒ 
ปี ๒๕๕๗ = ร้อยละ ๘๔.๔ 
ปี ๒๕๕๘ = ร้อยละ ๘๒.๖ 
 

G-CERT มีการส่งเสรมิสนับสนุนให้การตรวจสอบและให้
ค าปรึกษาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่
หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน 

มีการส่งเสรมิสนับสนุนให้การตรวจสอบและให้
ค าปรึกษาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่
หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน 

๑๐๐ 

MailGoThai ๑. มีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกสส์ะสมไม่น้อย
กว่า ๒๖๐,๐๐๐ บัญชีรายชื่อ  

๒. มีความต่อเนื่องในการให้บริการ MailGoThai ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๙๙.๕ 

๑. มีผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 
๓๐๕,๙๘๓ บัญชีรายชื่อ 

๒. ความต่อเนื่องในการให้บริการ MailGoThai 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๙.๘๔ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Connecting สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน ำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 
๑) จ านวนเครื่องมือที่ ใ ช้ เทคโนโลยี
ส นั บ ส นุ น ก า ร  บู ร ณ า ก า ร ข้ อ มู ล 
กระบวนการและบริการ 
 

- API ส าหรับตรวจสอบคนพิการที่
มีสิทธิประกันสุขภาพ  

- API ข้ อ มู ล ก า ร เ บิ ก จ่ า ยก าย
อุปกรณ์ 

- API ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ ก า รฟื้ นฟู  
เยียวยา 

e-Government 
Platform 

 

มีหน่วยงานภาครัฐใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ข้อมูลของ สรอ. (e-Government Platform) ซึ่ง
ครอบคลุมถึง Government API/Single Sign-
On/ e-CMS เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ 
 

๑. มีหน่วยงานภาครัฐใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมลูของ 
สรอ. ครอบคลุมถึงระบบ e-
Service ที่เช่ือมโยงข้อมูลสมาชิก
ผ่านระบบ openid.egov.go.th 
รวมทั้งสิ้น ๓๘ ระบบ คดิเป็น ๒๓ 
หน่วยงาน 

๑๐๐ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ Transformation ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT ของภำครัฐไปสู่ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 
กำรบูรณำกำรศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (Data Center) ๑. จัดท าแบบส ารวจสถานภาพศูนย์ข้อมูลภาครัฐจ านวน ๒๔๔ หน่วยงาน มีหน่วยงานตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น ๒๐๗ 

หน่วยงาน ว่ามีจ านวนศูนย์ข้อมูลรวม ๒๕๔ แห่ง และต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการประมาณ ๘,๙๕๖ 
ล้านบาทต่อป ี

๒. จัดท าแนวทางการจ าแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการจัดแบ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐออกเป็น ๓     
      ประเภท คือ  

๑) ข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
๒) ข้อมูลส าคัญ 
๓) ข้อมูลทั่วไป 

๓. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information 
Classification Guideline)” 

๔. ร่างกรอบมาตรฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center) ส าหรับการให้บริการภาครัฐ และหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ประโยชน์ส าหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น
จ านวน ๒๖ บริษัท และส่งข้อมูลครบถ้วนแล้วจ านวน ๑๕ บริษัท 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Connecting สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน ำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 
๒. มีหน่วยงานท่ีสามารถรับส่งผ่าน
ระบบ e-CMS version ๒.๐ on 
Cloud ได้แล้ว ๑๕๒ หน่วยงาน  
[จ านวนหน่วยงานเพิ่มขึ้น ๙๖ 
หน่วยงานจาก ๗๖ หน่วยงานในปี 
๕๗] 

กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำง ๑. ข้อมูลเกษตรและคนจน 
น าข้อมูลที่ไดร้ับมาวเิคราะห์ และผลลัพธ์ที่ได้ คือ การก าหนดเส้นความยากจน และวิธีการวัดความ
ยากจนแบบสมับูรณ์ (Absolute Poverty) โดยใช้เส้นความยากจน (Poverty Line) 
๒. ข้อมูลน้ ำ 

ปัจจุบันมีหน่วยงานเชื่อมโยงกันแล้วทั้งสิ้น ๑๓ หน่วยงาน ซึ่งข้อมูลเชื่อมโยงแล้วคิดเป็น ร้อยละ 
๗๒.๕ 
๓. ข้อมูลควำมมั่นคง 

เข้าร่วมหารือร่วมกับเลขาธิการสภาความมั่นคงเพื่อหารือแนวทางในการด าเนินการบูรณาการ
ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๘ และ สมช. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม
เพื่อหาแนวทางการด าเนินการบูรณาการฐานข้อมลูอัตลักษณ์บคุคล เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการบูรณาการฐานขอ้มูลในด้านตา่งๆ การวาง
โครงสร้างให้ส านักงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการในทุกคณะ ดังนี ้
- คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็น

หน่วยงานหลัก  
- คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง โดยส านักงานเลขาธิการสภาความมั่นคง

แห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก  
- คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น้ าและการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก   
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Connecting สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน ำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 
โครงกำรลดส ำเนำกระดำษเพ่ือบริกำรประชำชนน ำร่อง ๗ กระทรวง (Smart Service) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

หรือ สรอ. ได้จัดท าความร่วมมือกับส่วนราชการในการปรับปรุงบริการต่าง ๆ ให้เป็น Smart Service 
และคาดว่าภายในปี ๒๕๕๘ ประชาชนจะได้ใช้บริการของรัฐท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ส าเนาบัตรฯ อีกต่อไป 
โดย สรอ. อยู่ระหว่างการเตรียมการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และพัฒนาบริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ไปสู่ Smart Service ไว้รองรับแล้ว และ สรอ. ยังได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล
หน่วยงานผ่านการตอบแบบสอบถาม โดยมีจ านวนหน่วยงานภายใต้ ๗ กระทรวงน าร่องที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวน ๓๙ กรม  มีจ านวนบริการทั้งสิ้น ๓๙๔ บริการ และด าเนินการส ารวจเพิ่มเติม
เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกและประเมินงบประมาณพร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และสรุปได้ว่าจะมีหน่วยงานน าร่องพัฒนาบริการ จ านวน ๓๔ 
หน่วยงาน คิดเป็น ๑๒๖ บริการ ซึ่งได้ยืนยันเข้าร่วมบริการแล้วจ านวน ๓๐ หน่วยงานรวม ๙๗ 
บริการ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Collaboration สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน ำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 
๑) จ านวนระบบบริการอเิล็กทรอนิกส์
ภาครัฐในรูปแบบใหม่ (Smart e-
Service) อาทิ ลดการใช้กระดาษ การใช้ 
Smart Card และบริการ  
m–Government เป็นต้น 

- SaaS ๖ ระบบ 
- Mobile Application ที่ ส ร อ .

ร่วมพัฒนา ๗ Application 
- e-Service ที่ มี ก า ร เ ช่ื อม โ ย ง

ข้ อ มู ล ด้ า น บุ ค ค ล ห รื อ ใ ช้
ประโยชน์จากบัตร Smart Card 
ผ่ าน เครื่ อ งมื อของ สรอ .  ๘ 
ระบบ 

Government 
Access 

Channel 
 

๑. จ านวน Mobile Application ที่ สรอ. 
สนับสนุนการพัฒนา ๕ ระบบ 

๒. มีระบบให้บริการในรูปแบบ SaaS จ านวน
สะสม ๖ ระบบ 

๑. Mobile Application ที่ สรอ.ร่วม
พัฒนา ๗ ระบบ 

๒. ระบบให้บริการในรูปแบบ SaaS 
สะสม ๖ ระบบ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

Smart Citizen 
Info. 

 

๑. จ านวนสะสมระบบงานหรือ e-Service ที่มี
การเช่ือมโยงข้อมลูด้านบุคคลหรือใช้
ประโยชน์จากบตัร Smart Card ผ่าน
เครื่องมือของ สรอ. (โดยใช้เครื่องมือ
ครอบคลมุถึง API หรือ Platform ที่ สรอ. 
พัฒนาหรือให้บริการ) ๖ ระบบ 

๑. จ านวนสะสมระบบงานหรือ e-
Service ที่มีการเชื่อมโยงข้อมลูด้าน
บุคคลหรือใช้ประโยชน์จากบตัร 
Smart Card ผ่านเครื่องมือของ 
สรอ.(โดยใช้เครื่องมือครอบคลุมถงึ 

๑๐๐ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Collaboration สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน ำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 
๒. มี Kiosk ต้นแบบน าร่องให้กับหนว่ยงาน 

จ านวน ๑ จุด 
API หรือ Platform ที่ สรอ. พัฒนา
หรือให้บริการ) ๘ ระบบ 

๒. KIOSK น าร่อง ๒ จุด ณ 
ห้างสรรพสินค้า CTW และศาลายา 

 
๑๐๐ 

๒) จ านวนประชาชนที่เสนอความเห็น
ผ่านช่องทางสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
 

[ยังไม่ได้ด าเนินการ] 
 

R&D & 
Product 

Innovation 

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐาน
ข้อมูลบน data.go.th 

๒. มีกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานและ
ต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย ๑ ระบบ 

๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร  

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานข้อมลูบน data.go.th 
(ระดับ ๕ เผยแพร่ข้อมูลใหเ้ป็น
ลักษณะ Online และและมีการน า
ข้อมูล Data Set ไปประยุกต์ใช้) 

๒. จัดท ากรอบแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานและต้นแบบที่เกี่ยวข้อง
กับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ๓ 
ระบบ 

๓. แบบร่างสถาปัตยกรรมองค์กรใน
อนาคตของ สรอ. (Future State 
Architecture)  คกก.เห็นชอบ ณ 
พฤษภาคม ๕๘ 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก ฯ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ส านัก
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปปรับปรุงแบบฟอร์ม (Smart Form) และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการให้
ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน เช่น ให้กรอกข้อมูลเท่าที่จ าเป็น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ท้ังนี้ ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
 (๑) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยประชาชนและผู้ประกอบการ 
 (๒) กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ประเด็นด้านกระบวนการ 



  แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๔๒ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Collaboration สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน ำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 
- การก าหนดแนวปฏิบัติในการปรับปรุงแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ของทางราชการให้
ชัดเจน 
- ทุกส่วนราชการทบทวน และปรับปรุงแบบฟอร์มตามกรอบแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
- มีเจ้าหน้าที่แนะน าในการกรอกแบบฟอร์ม 
- เผยแพร่แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์ 
- เจ้าหน้าท่ีต้องทักท้วงผู้ขอรับบริการหากกรอกข้อมูลผิดพลาด 

ประเด็นด้านเทคโนโลยี 
- น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ าซ้อน (One-Time Data Entry) 

กำรพัฒนำระบบสนับสนุนงำนบริกำรประชำชนในศูนย์บริกำรร่วมภำครัฐ สรอ. ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว เพื่อรองรับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผลักดันให้หน่วยงานต่าง 
ๆ ปรับปรุงระบบการให้บริการของตนสะดวก ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจดิจิทัลมากข้ึน ประกอบด้วย  

(๑) ระบบคู่มือประชาชน โดยได้จัดท า Website (info.go.th) ส าหรับให้หน่วยงานส่งคู่มือมา
รวมไว้ท่ีเดียวกัน และจะเป็น Website ส าหรับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลคู่มือจากจุดเดียว 
(๒) ระบบแจ้งหนังสือล่าช้า   
(๓) ระบบรับเรื่องร้องเรียน ค าติชม ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์ระบบ 
๑๑๑๑ ของส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในการรับเรื่อง   
(๔) ระบบวิเคราะห์กระบวนงาน  

ในส่วนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) สรอ. ได้ให้บริการ Smart Kiosk 
เพือ่ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสทิธิประโยชน์พื้นฐานได้ ณ ศูนย์บริการรว่ม 
(G-Point) ที่ห้างสรรพสินค้า Central World และล่าสุดที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลศาลายา เมื่อ
วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘ โดยมีระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ ดังนี้ 

- ระบบข้อมูลบุคคล ของกรมการปกครอง 
- ระบบตรวจสอบการใช้บริการ Application Center ของ สรอ. 
- ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
- ระบบข้อมูลบัญชีสินเช่ือในเครดิตบูโรแบบสรุป ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๔๓ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Collaboration สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพ่ือน ำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 
- ระบบประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์การรักษาพยาบาล ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
- ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

       - ระบบประวัติการฟื้นฟู ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
แนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)       สรอ.ได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรม Big Data ให้สามารถรองรับการ

ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Massive data) โดยมีการท า Proof-of-Concept กับระบบต้นแบบ 
(Prototyping) และด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ (Video Analytics) เพื่อ
น าไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรม (Crime Pattern Analysis) และพิสูจน์หลักฐาน (Object 
Identification) และร่วมหารือถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จาก CCTV ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงาน
ภาครัฐ     
     นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการส ารวจข้อมูล เพื่อน าข้อมูลจากการส ารวจมา
พัฒนาในการใช้ประโยชน์ต่อไป 

กำรพัฒนำโปรแกรมและระบบกำรติดต่อสื่อสำรแบบออนไลน์ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐผ่ำน
อุปกรณ์สื่อสำรแบบเคลื่อนที่ (Government Mobile Private Communication) 
 
 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีนโยบายให้เร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย Digital Economy ดังนั้น สรอ.จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายดังกลา่ว 
เ ช่น การสัมมนา “ก้าวสู่  Digital Government” (วันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) และงาน e-
Government Day by EGA งานสัมมนาและแถลงผลการด าเนินงานของ สรอ. ในปี ๒๕๕๗ และทิศ
ทางการด าเนินงานปี ๒๕๕๘ พร้อม เปิดตัวบริการช่องทางสื่อสารใหม่ส าหรับบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ 
G-Chat ซึ่ งปัจจุบันได้น าร่องจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม G-Chat ให้กับส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมการใช้งานต่อไป  โดย มีความพร้อมในการให้บริการทั้งระบบและด้าน
กระบวนการให้บริการเรียบร้อยแล้วจ านวน ๑๙ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีโดย สรอ.ก าลังน าเสนอ
รูปแบบบริการ ให้แก่หน่วยงานเพิ่มเติม ได้แก่ ส านักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรม
ประชาสัมพันธ์ บริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) ส านักปลัดกระทรวงพลังงาน ส านักปลัดกระทรวง
แรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เป็นต้น 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ Readiness ผลักดันให้เกิดควำมพร้อมเพ่ือรองรับแนวคิดใหม่ของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้
ยุทธศำสตร์ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร 
แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 

๑) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่ร้าง
ความพร้อมให้แก่ผูม้ีส่วนร่วม (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สร้าง
ความพร้อมให้แก่ผูม้ีส่วนร่วม
จ านวน ๒ โครงการ 
 

e-Government 
Capacity 
Building 

 

๑. มีบุคลากรภาครัฐได้รับสาระความรู้จ านวน 
๑,๕๐๐ คน 

๒. มีระบบ Self Learning System ส าหรับ
การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน ICT 

๓. มีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐท่ีใช้บริการกับ 
สรอ. บนระบบ Customer Relationship 
Management (CRM) 

๑. มีบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วจ านวน 
๑,๕๘๕ คน 

๒. มีระบบ Self Learning System 
ส าหรับการพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน 
ICT ๑ ระบบ 

๓. ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐท่ีใช้บรกิาร
กับ สรอ. บนระบบ Customer 
Relationship Management 
(CRM) ๑ ระบบ 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ Readiness ผลักดันให้เกิดควำมพร้อมเพ่ือรองรับแนวคิดใหม่ของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ โครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) แผน ผล (พ.ศ.๒๕๕๘) ร้อยละ 
๑) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่ร้าง
ความพร้อมให้แก่ผูม้ีส่วนร่วม (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สร้าง
ความพร้อมให้แก่ผูม้ีส่วนร่วม
จ านวน ๒ โครงการ 
 

Policy 
Research 

 

๑. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy 
Recommendation) เกี่ยวกับแนวทางใน
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
๑ เรื่อง 

๑. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy 
Recommendation) เกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒ เรื่อง 

๑๐๐ 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๔๕ 

 

๓.๒ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานฯ 
พ.ศ.๒๕๕๔ และในมาตรา ๓๗ ก าหนดให้ส านักงานฯ ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์  ตลอดจนติดตาม
ความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

ในการนี้ สรอ.จึงด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖
โดยจัดจ้างสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) เป็นผู้ด าเนินการ  

แนวทางการประเมินผลได้แบ่งมิติการประเมินเป็น ๓ ด้าน ภายใต้การก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับ
แต่ละมิติ ในช่วงคะแนน ๑.๐๐๐๐-๕.๐๐๐๐ ส าหรับด้านประสิทธิภาพตามแผนงานและโครงการนั้น ได้น าแนวคิด 
Business Model Canvas มาใช้เพ่ือสะท้อนให้เห็นมุมมองด้านบริการที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
หน่วยงานผู้ใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ได้น าเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA มาใช้ในการประเมินผลด้วย 

ผลการประเมินภาพรวมในทุกมิติ แสดงให้เห็นว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ สรอ. มีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง ๓.๙๙-๔.๓๙ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ โดยมีผล
คะแนนการประเมินที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลคะแนนที่ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยมีผลคะแนนสูงสุดที่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ คือ ๔.๓๘๘๙ คะแนน 

เมื่อพิจารณาผลคะแนนรายมิติ พบว่าการด าเนินงานในมิติด้านประสิทธิภาพและมิติด้านพัฒนาองค์กร มีผล
การด าเนินงานที่พัฒนาดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติประสิทธิภาพมีการผลการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนในมิติด้านประสิทธิผล 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นปีแรกของการด าเนินงานของส านักงานมีผลการด าเนินงานที่
สูง และมีผลการด าเนินงานที่ปรับลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องจากมีการปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้มี
ความท้าทายขึ้น และกลับมามีผลคะแนนที่ดีขึ้นอีกครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังแสดงได้ตามภาพ 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๔๖ 

 

ภาพที่ ๑๖ ประเมินผลการด าเนินงานของ สรอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ กำรวิเครำะห์ SWOT เพื่อก ำหนดแนวทำงยุทธศำสตร์ 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินสถานภาพจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการประชุม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง “Digital Government Strategy เพ่ือก าหนดบทบาท ของ สรอ.” ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังที่กล่าวมาข้างต้น และส านักงานได้น ามาใช้เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การ
ด าเนินงานองค์กร ผ่านตัวแบบ TOWS Matrix ดังภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9846 4.1070 4.3889

4.4660

3.8057

4.2669

3.0100

4.0200
4.2700

4.5600 4.5600 4.6700

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

4.0000

4.5000

5.0000

2554 2555 2556
คะแนนรวม มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์กร



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)  

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๔๗ 

 

ภาพที่ ๑๗ แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๔๘ 

 

ภาพที่ ๑๘ แสดงการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จาก SWOT Analysis (Strategic Issue) 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๔๙ 

 

 

บทที ่๔                                                     วสิยัทศัน์ ภารกจิ ยุทธศาสตร์ 
 
๔.๑ วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

การจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ของ สรอ. ได้อาศัยเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งก าหนดเป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๔ ประเด็น ได้แก ่

- Efficiency 
- Better collaboration for Better Service 
- Greater service to citizens for Better Quality of life 
- Increasing focus on leadership and transparency to create moral government 

แนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ที่ก าหนด จะท าให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ Connected Government สามารถ
ด าเนินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ และช่วยลดช่องว่างของสถานภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ กับสถานภาพเป้าหมายที่วางไว้ 
(GAP Analysis) เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  โดย
ยังเน้นการบรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจที่ก าหนดในวัตถุประสงค์การจัดตั้งในพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๕ ดังนี้ 

(๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในส่วนที่ เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

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

สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๕๐ 

 

 
 วิสัยทัศน์    

“ขับเคลื่อนควำมเชื่อมโยงภำครัฐสู่บริกำรที่ดีแก่ประชำชนและสังคมไทย” 
Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life) 

  

ภาพที่ ๑๙ แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ SHARING บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ DELIVERY ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือก้าว
ไปสู่ Digital Economy 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ TRANSFORMATION สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการ มี
ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 
โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของแต่ละยุทธศาสตร์เ พ่ือขับเคลื่อนไปสู่ รัฐบาลดิจิทัล “Connected 
Government” ดังนี้ 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๕๑ 

 

ภาพที่ ๒๐ แนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลหรือ Connected Government 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: Enterprise Architecture as Platform for Connected Government, NUS และ Connected 
       Government as a National Agenda, ผอ.สรอ.น าเสนอต่อที่ประชุม สปช. 

 

ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(GovChannel) 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๕๒ 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (SHARING) 

 
เป้ำหมำย:  ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ICT ของภาครัฐ (Efficiency) 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน:  ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ผลผลิต: ๑. มี Government Secure Intranet (GSI) ซึ่งภาครัฐจะบูรณาการด้านเครือข่าย

ร่วมกันทั้งหมดภายในหน่วยงานระดับกรม* 
๒. มีบริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Government Software as a 
Service) เช่น Saraban as a Service, MailGoThai_V.2, G-News และ G-Chat 

ตัวช้ีวัด:   จ านวนงบประมาณด้าน ICT ของภาครัฐที่สามารถบูรณาการและประหยัดได้ 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

๙๓๐ ล้านบาท ๑,๐๓๐ ล้านบาท ๑,๑๓๐ ล้านบาท ๑,๒๓๐ ล้านบาท 
โครงกำร/กิจกรรม: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญเพ่ือเป็นบริการกลางให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 

(Government Shared Infra) 
๑. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT กลำงภำครัฐ (Shared Infrastructure) เช่น 

- การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information 
Network; GIN) คือ การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐในลักษณะบูรณาการ
เป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีเชื่อมต่อกระทรวงจนถึงระดับกรมและหน่วยราชการส่วนภูมิภาค
ที่รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งระบบงานภายในและการบริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
การเชื่อมโยงและรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐ โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน 
รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงไปยังบริการกลางต่างๆ (Common Service) ของงานภาครัฐให้เกิด
การใช้งานเครือข่าย GIN อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนในเชิงงบประมาณของ
ประเทศ 

- การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud; G-Cloud) คือ บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า มีความ สะดวกในการเข้าถึงบริการได้ เสมือนอยู่ในหน่วยงานเอง และมีการใช้งาน
ระหว่างกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐจะสามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อ
จัดจ้าง และสามารถจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่
หลากหลายของบุคลากรภาครัฐ ให้สามารถท างานได้สะดวก คล่องตัว และสามารถมอบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน 

- Government Computer Emergency Response Team (G-CERT) ศูนย์ประสานงาน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ มีหน้าที่หลักในการจัดการและตอบสนองเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐตาม
นโยบายส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสร้าง



 แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)  

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๕๓ 

 

เครือข่ายพันธมิตรเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ 

๒. ระบบบริกำรพื้นฐำนกลำงภำครัฐ (Government Common Services) เช่น 
- การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต Government Softwares as a 

Service (G-SaaS) คือการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบบริการเช่า
ใช้ตามลักษณะการใช้งานจริง โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งชุดลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะ
สามารถเช่าใช้เฉพาะส่วนที่ต้องการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการซื้อซอฟต์แวร์พร้อม
สิทธิ์การใช้งาน (Licenses) ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งชุดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้งบประมาณสูง 
เช่น บริการ Saraban as a Service เป็นต้น 
 

หมำยเหตุ:   กรอบการด าเนินการจะก าหนดกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาตามแผนงานในแต่ละปี 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๕๔ 

 

  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาขน เพื่อก้าวไปสู่ 
Digital Economy (DELIVERY) 
 
เป้ำหมำย:  บริการภาครัฐที่มีคุณค่า และตอบสนองความต้องการใช้งาน (Value Added Service) 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน: ๑. พัฒนาเครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาบริการดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบริการดิจิทัล

ภาครัฐส าหรับประชาชน 
 ๒. รวบรวมและพัฒนาชุดข้อมูลส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ 
 ๓. ยกระดับช่องทางการเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชน 
ผลผลิต: ๑. มีเครื่องมือส าหรับเชื่อมโยงและพัฒนาบริการภาครัฐเพ่ิมข้ึน อันน าไปสู่บริการภาครัฐ

แบบ One Stop Service 
๒. มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) เพ่ิมขึ้นและสามารถสร้าง
นวัตกรรมบริการใหม่ได้ 
๓. มีการน า Government Data Platform และ Government Data as a Service 
ไปประยุกต์ใช้ในบริการภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด:   จ านวนสะสมของ e-Services ที่ให้บริการประชาชนบน Smart Kiosk 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๘ ระบบ ๑๕ ระบบ ๒๐ ระบบ ๒๕ ระบบ 

โครงกำร/กิจกรรม: ศูนย์รวมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน (Digital Government Service 
Hub) 

๑. กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ (e-Government Platform) คือ การเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ Strategic 
Partners เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลส าคัญต่างๆ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐน าโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการให้บริการ 
Government API บริการ Single Sign-On และบริการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณ
อิ เล็ กทรอนิกส์ ของหน่ วยงานภาครั ฐตามมาตรฐาน TH e-GIF (Electronic Correspondence 
Management Services (e-CMS) ด้วย 

๒. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนข้อมูลภำครัฐ (Government Information Infrastructure) 
- การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) เพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการ

ข้อมูล  
- การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมให้สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  (Big 

Data) 
๓. ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับประชำชน (GovChannel) คือ การพัฒนาให้เกิดช่องทางต่างๆ ที่

สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ เช่น 
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- ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center (GAC) คือ แหล่งที่
รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆ ของภาครัฐไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
ค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

- ศูนย์กลางเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) คือ ระบบ
สารสนเทศที่เป็น “ตัวกลาง” ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบเว็บไซต์รวม
บริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนสามารถเลือกบริการได้ตามความต้องการ 

- ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ (Smart Kiosk)  
- ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือท าให้ผู้ใช้บริการทั้งภาค

ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ
ของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
การเมือง และเศรษฐกิจอย่างบูรณาการร่วมกันได้ รวมทั้ง ยังช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ เชิงนวัตกรรม 

- ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) คือการพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูล “คู่มือ
ส าหรับประชาชน” เพ่ือความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการ ภายใต้ พ.ร.บ.อ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
หมำยเหตุ:   กรอบการด าเนินการจะก าหนดกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาตามแผนงานในแต่ละปี 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความ
พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TRANSFORMATION) 

 
เป้ำหมำย:  ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation 

for the Better at the National Level) 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน: ๑. ก าหนดทิศทางและผลักดันเชิงนโยบายไปสู่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เพ่ือ

เตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน 
๒. ยกระดับและปรับเปลี่ยนแนวคิดการท างานของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมทั้ง
แนวคิดของประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่พัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ 
๓. พัฒนานวัตกรรมบริการต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อเร่งผลักดันให้
เกิดในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลผลิต ๑. มีกลไกต่างๆ อาทิเช่น แนวทาง ข้อเสนอแนะ กฎหมายในการผลักดันให้เกิดความ
พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
๒. มีบุคลากรภาครัฐและประชาชนที่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแนวคิดรองรับยุค
รัฐบาลดิจิทัล 
๓. มีนวัตกรรมบริการต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงส าหรับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด   จ านวนบุคลากรภาครัฐที่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การท างานในยุค 
 รัฐบาลดิจิทัล 
 

 
 
โครงกำร/กิจกรรม การยกระดับความสามารถและความพร้อมในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Government Transformation) 
๑. กำรจัดท ำแนวทำง มำตรฐำนและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government 

Policy, Guideline and Standards) เช่น 
- การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Master Plan) 
- การจัดท าพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Acts) 
- การจัดท า Government Enterprise Architecture ภาครัฐ 
- การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) 
- การจัดท ามาตรฐานส าหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Guideline and Standards) 

๒. กำรยกระดับควำมสำมำรถและสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อส่งเสริมรัฐบำลดิจิทัล (Digital 
Government Capability) คือ กิจกรรมส่งเสริมวิสัยทัศน์และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญด้านระบบ

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๑,๕๐๐ คน ๑,๕๐๐ คน ๑,๕๐๐ คน ๑,๕๐๐ คน 
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รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ส าหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและยกระดับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. กำรพัฒนำศูนย์นวัตกรรมบริกำรรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) 
 
หมำยเหตุ:   กรอบการด าเนินการจะก าหนดกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาตามแผนงานในแต่ละปี 
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บทที ่๕                                                            แนวทางการด าเนนิงาน 
 
ตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๓ ด้าน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดแนว

ทางการด าเนินงานในภาพรวมและแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
รองรับรัฐบาลดิจิทัล (SHARING) 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน:  ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
แนวทำงด ำเนินงำน (Roadmap):  
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ตารางที่ ๑๒ แนวทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระยะ ๔ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
หมำยเหตุ:   

- Government Secure Intranet (GSI) คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก ่Ipv.6, VPN, DNS Sec 
- หน่วยงานภาครัฐระดับกรม คือ หน่วยงานภาครัฐระดับกรมตามที ่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด ได้แก ่กรม รัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน องค์กรอิสระของรัฐ และอื่นๆ รวม ๒๕๕ หนว่ยงาน (ไม่รวม 

มหาวิทยาลัยและรัฐวิสาหกิจ) 
- Infrastructure as a Service คือ การให้บริการระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัตกิาร (Operating System) ส าหรับรองรับระบบงานภาครัฐ 
- ** ระบบส าคัญ หมายถึงระบบงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ใช้งานจ านวนมากและใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
- Platform as a Service คือ การให้บรกิารแพลตฟอร์มภาครัฐ (Platform) ผ่านบริการ G-Cloud ของ สรอ. 
- Software as a Service คือ การให้บรกิารซอฟท์แวร์ต่างๆ แกห่น่วยงานภาครัฐ ผ่านบริการ G-Cloud ของ สรอ. โดยมีรูปแบบผ่านเว็บไซต์หรือลักษณะอื่นๆ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

Government 

Information Network; 

GIN

Government Cloud; 

G-Cloud

ระบบบรกิารพืน้ฐานกลาง

ภาครัฐ (Government 

Common Services)

Government Software 

as a Service (G-SaaS)

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น 

ICT กลางภาครัฐ 

(Shared Infrastructure)
ประสทิธภิาพการ

ใชจ้า่ยงบประมาณ

ดา้น ICT ของ

ภาครัฐ (Efficiency)

จ านวนงบประมาณ

ดา้น ICT ของ

ภาครัฐทีส่ามารถ

บรูณาการและ

ประหยัดได ้

เป้าหมาย
ตวัชีว้ดั

ยุทธศาสตร์

(รา่ง) แนวทางการด าเนนิงานระยะ ๔ ปึ
กจิกรรมยอ่ยกจิกรรม

          GSI         
                      * 
         

          GSI         

                      * 
         

          GSI         

                      * 
         

          GSI         

                      * 
          

           IaaS                   **                           -                  

          SaaS                                Saraban as a Service, G-Chat, MailGoThai_V.2, G-News

          SaaS                                Website as a  Service

          SaaS                                G-Dropbox

   Big Data and IoT Platform          Storage Service, Data Bank

   Big Data and IoT Platform          Open API Management

   Big Data and IoT Platform          

Analytical Service

   Big Data and IoT Platform 

       Visualisation Service

Infrastructure as a Service

Platform as a Service

            /  NSW /      /          

           / DXC /                /                      
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาขน เพื่อก้าวไปสู่ Digital 
Economy (DELIVERY) 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน: ๑. พัฒนาเครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาบริการดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบริการดิจิทัลภาครัฐ

ส าหรับประชาชน 
 ๒. รวบรวมและพัฒนาชุดข้อมูลส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ 

๓. ยกระดับช่องทางการเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

แนวทำงด ำเนินงำน (Roadmap):   
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ตารางที่ ๑๓ แนวทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๒ ระยะ ๔ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ   

- การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการพัฒนาบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเลข ๑๓ หลัก แบ่งออกได้เป็น ๔ ระดับ ได้แก ่
(๑) Smart Info คือ บริการภาครัฐส าหรับประชาชนที่ให้บริการในรูปแบบ Face to Face โดยลด/ไม่ต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
(๒) Smart Form คือ บริการภาครัฐส าหรับประชาชนที่ให้บริการในรูปแบบ Face to Face โดยประชาชนไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ 
(๓) Smart Online Service คือ บริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ที่มีการบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
(๔) One Stop Service คือ บริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(Online) ที่เชื่อมโยงข้อมูลและบริการที่เกีย่วขอ้งกันทัง้หมดไว้ในรูปแบบ Connected Service 

- Government Data Platform คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ส าหรับสนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
- Government Data as a Service คือ การให้บริการข้อมูลภาครัฐบนระบบ Cloud Computing ใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงหรือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

- * จ านวนจุดติดตั้ง Smart Kiosk ขึ้นอยูก่ับจ านวน e-Service ภาครัฐที่จะให้บรกิารผ่านตู้ Smart Kiosk และการด าเนินโครงการ Smart City  

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รา่ง) แนวทางการด าเนนิงานระยะ ๔ ปึ
เป้าหมาย ตวัชีว้ดัยุทธศาสตร์กจิกรรม

การบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มูลและระบบงานภาครัฐ 

(e-Government Platform)

โครงสรา้งพืน้ฐานขอ้มูลภาครัฐ 

(Government Information Infrastructure)

ศนูย์กลางบรกิารภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannels)

บรกิารภาครัฐทีม่ี

คณุคา่และตอบสนอง

ความตอ้งการใชง้าน 

(Value Added 

Service)

จ านวนสะสมของ 

e-Services ที่

ใหบ้รกิารประชาชนบน

 Smart Kiosk

           Porta l                   Open Government Data (www.data.go.th)

                        Government 

Data as a  Service 

                                           Smart Info

                                           Smart Form

                                           
Smart Onl ine Service

                      
                    
One Stop Service

          Government Data Platform                                     

              Smart 
Kiosk*           

600 High Value Data Set 1,200 High Value Data Set 1,700 High Value Data Set 2,000 High Value Data Set

Transparency &Accountability Diaster
& Environment Management Well being Economy

Domain Focus:

               Smart

Kiosk*            

              Smart 
Kiosk*             

               Smart
Kiosk*             
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TRANSFORMATION) 

กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน: ๑. ก าหนดทิศทางและผลักดันเชิงนโยบายไปสู่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน 
๒. ยกระดับและปรับเปลี่ยนแนวคิดการท างานของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมทั้ง
แนวคิดของประชาชน เพ่ือก้าวไปสู่พัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ 
๓. พัฒนานวัตกรรมบริการต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง เพ่ือเร่งผลักดันให้
เกิดในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทำงด ำเนินงำน (Roadmap): 
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ตารางที่ ๑๔ แนวทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ ระยะ ๔ ปี 
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ความพรอ้มทีจ่ะ

รองรับการ

เปลีย่นแปลงใน

การพัฒนารัฐบาล

ดจิทัิล 

(Transformation 

for the Better at 

the National Level)

จ านวนบคุลากร

ภาครัฐทีม่คีวาม

พรอ้มในการ

ปรับเปลีย่นแนวคดิ

ไปสูก่ารท างานใน

ยุครัฐบาลดจิทัิล

การยกระดับความสามารถและสรา้งความพรอ้มของ

บคุลากรเพือ่สง่เสรมิรัฐบาลดจิทัิล 

(Digital Government Capacity Building)

การพัฒนาศนูย์นวตักรรมบรกิารรัฐบาลดจิทัิล 

(Digital Government Innovation Center)

กจิกรรม
(รา่ง) แนวทางการด าเนนิงานระยะ ๔ ปึ

เป้าหมาย
ตวัชีว้ดั

ยุทธศาสตร์

การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและขอ้เสนอแนะการพัฒนา

รัฐบาลดจิทัิล 

(Digital Government Policy, Guideline and 

Standards)

Digital Government 

Master Plan
 Strategy/Blueprint/Roadmap)

                   
              Big Data 

      

                                                          e-Government Acts)

                                                                    CEO)    
                                (CIO)                                 CIO

                                                                                 Data Specialist, IoT, EA

                                                                                               

                              Internet of Things

                              Implementation)

Government Enterprise Archtecture

- Cloud Security Standard 

- Website Standard V.2.0

                                                                                     Smart Phone 
                                  Event                                    

- Data  Center Standard 
- Open API Standard
- (Draft) Linked Data 
Guideline and Standard 

- GIN Standard
- Linked Data Guideline 
and Standard
- (Draft) Mobile Application 

Standard V.2.0 

- Mobi le Application
Standard V.2.0

- (Draft) Website Standard  
V.3.0 

- (Draft) Open Contracting 
Data Standard

R&D: Cloud Security Std.V.2.0

e-Service Standard V.1 e-Service Standard V.2
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บทที ่๖                                              การตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงาน 
 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตาม
ภารกิจที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ การติดตามประเมินผลภายในองค์กรและการประเมินผลองค์กรโดยภายนอก ดังนี้ 

 
๑. กำรติดตำมประเมินผลภำยในองค์กร ประกอบด้วย 

๑.๑ การวัดผลตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ก าหนดไว้
ประกอบด้วย ๔ มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร 
๑.๒ การวัดผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปีและแผนกลยุทธ์รายปี 
๑.๓ การวัดผลตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กร 

๒. กำรประเมินผลองค์กรโดยภำยนอก ประกอบด้วย 
๒.๑ การวัดผลการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๓๗ ซึ่ง
จะก าหนดให้ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารก าหนด โดย
สถาบันหน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผล  
๒.๒ การวัดผลการด าเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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