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บทท่ี ๑ บทน า 

  
กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐำนรำกในกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำม

เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรพัฒนำทำงสังคมในด้ำนต่ำง ๆ 
ควบคู่กันไป ควำมก้ำวหน้ำและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลยังส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
กระบวนกำร โครงสร้ำงทำงด้ำนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกมำยในโลกของเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร และแนวโน้มในอนำคตข้ำงหน้ำ เทคโนโลยีที่นักวิเครำะห์จำกหลำย ๆ ส ำนัก รวมไปถึง
ผู้เชี่ยวชำญและนักคิดระดับโลกต่ำงลงควำมเห็นว่ำ จะเป็นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่จะส่งผล
กระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและในอีก ๕-๑๐ ปีข้ำงหน้ำ และจะมีบทบำทส ำคัญในกำรที่จะ
เปลี่ยนแปลงแนวนโยบำยของรัฐต่อประชำชนไปอย่ำงสิ้นเชิง (แผนแม่บทว่ำด้วยกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศงำนตรวจคนเข้ำเมืองทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยียังเข้ำมำมี
บทบำทในกำรด ำเนินงำนและชีวิตประจ ำวันของคนจ ำนวนมำก หำกจะกล่ำวถึงเฉพำะในกระบวนกำรท ำงำน
จะพบว่ำ เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงเห็นได้ชัด กำรขับเคลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง
องค์กรส่วนหนึ่งมำจำกกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำผลักดันให้เกิดกำรท ำงำนในรูปแบบใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ โมเดลธุรกิจใหม่ พัฒนำวิธีกำรติดต่อกับลูกค้ำแบบใหม่ รวมไปถึงกำรสร้ำงควำม
แข็งแกร่งให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำน เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมดีขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น หำกพิจำรณำไปถึงบริบททำงสังคมในแง่มุมอ่ืน ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและมีบทบำทส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และ
วัฒนธรรมของทุกประเทศ เมื่อโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรจำกทุกมุมโลกเป็นไปอย่ำงรวดเร็วสอดคล้อง
กับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรับรู้ และเข้ำมำมีบทบำทในกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนของภำครัฐมำกขึ้น ระบบรำชกำรในปัจจุบันจึงจ ำเป็นจะต้องพัฒนำวิธีกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกิดขึ้นตลอดเวลำ 

  กำรเกิดขึ้นของ “นโยบำยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)” ซึ่งถือเป็น
นโยบำยที่มีควำมส ำคัญเก่ียวข้องกับกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคม กำรขับเคลื่อนเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัลมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆ ด้ำน โดยเฉพำะกำร
พัฒนำธุรกิจกำรสื่อสำรของประเทศไทยในอนำคต ที่จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล โดย
มีเป้ำหมำยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ กำรมีขนำดที่พอเพียงกับกำรใช้งำน มีเสถียรภำพที่มั่นคง ในรำคำที่เหมำะสม 
เพ่ือเป็นพื้นฐำนไปสู่กำรต่อยอดกิจกรรมกำรพัฒนำประเทศท้ังด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภำพสูงสุด 

  กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) ถือเป็นแนวคิดส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐของ
ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก รัฐบำลของทุกประเทศมีหน้ำที่ก ำกับดูแลนโยบำยบริหำรประเทศและให้บริกำร 
ประชำชนจึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ประชำชนได้อย่ำงครบถ้วนและทันท่วงที โดยใช้ประโยชน์จำกเครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมไปถึงกำร 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชนในกำรร่วมวำงนโยบำยกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  
   แนวโน้มทิศทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก ภำครัฐในหลำยประเทศ
ได้เปลี่ยนแปลงจำกระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระบบรัฐบำลดิจิทัล สิ่งเหล่ำนี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้ม และ             
ทิศทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในหลำยด้ำน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยที่จะต้องมีกำรขับเคลื่อนกันอย่ำงจริงจัง
เพ่ือให้กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ยิ่งในปัจจุบัน กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมี
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บทบำทส ำคัญมำกยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จำกนโยบำยกำรขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มุ่งผลักดันกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรช่วย
ยกระดับศักยภำพ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงรอบด้ำน เชื่อมโยง
กันทุกภำคส่วนของประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรผลิต ภำคกำรเงินและกำรธนำคำร ภำคกำรเกษตร รวมไปถึง
ธุรกิจตั้งแต่ระดับ ใหญ่ ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) หรือแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย 
ที่มีจุดมุ่งหมำยส ำคัญที่จะผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐ เป็น รัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ จะเห็นได้ว่ำทุก
หน่วยงำนทุกภำคส่วนต้องพ่ึงพำระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแทบทั้งสิ้น  
   กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ที่ได้จัดตั้งขึ้นตำมพระ
รำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นองค์กำรมหำชน
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเดิม) มีควำมมุ่งมั่นและท ำงำนในเชิงรุก เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำของประเทศไทย 
ผลักดันให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันและเชื่อมโยงให้ตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงดีที่สุด ตำมแผนยุทธศำสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ภำยใต้วิสัยทัศน์ 
“ขับเคลื่อนควำมเชื่อมโยงภำครัฐสู่บริกำรที่ดีแก่ประชำชนและสังคมไทย (Driving the Connected 
Government for Smarter Work and Better Life)” ผ่ำน ๓ ยุทธศำสตร์หลัก คือ ๑) บูรณำกำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ รองรับรัฐบำลดิจิทัล (Sharing) ๒) 
ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพ่ือก้ำวไปสู่ Digital Economy 
(Delivery) และ ๓) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมีควำมพร้อมที่จะ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation)  
   ในส่วนของกำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กรเอง สรอ. ก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่
จะวำงแผนและด ำเนินกำรเพ่ือวำงรำกฐำนที่มั่นคงและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนภำครัฐ โดยที่ผ่ำนมำได้
จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และแผนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศรำยปี ซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์ตำม
วัตถุประสงค์ของแผนที่วำงไว้ ภำยใต้วิสัยทัศน์ “บูรณำกำรกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ทำงธุรกิจ เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมในกำรยกระดับองค์กรให้เป็น Smart Agency และเร่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์” ใน ๒ ยุทธศำสตร์หลักเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนด้ำน IT ให้ เป็นมำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกับ Digital Economy (Service Quality with 
Standardization) และยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงควำมพร้อมของทรัพยำกรด้ำน IT องค์กรเพ่ือกำรบริหำรงำนและ
ให้บริกำร (IT Capability Building) และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ 
   และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในส ำนักงำนมีทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่
ชัดเจน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (CIO) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจำรณำให้มีกำรจัดท ำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ต่อไป 
 
 
 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๗ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๑.๑ วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือก ำหนดกรอบนโยบำย วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยและแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก 

ส ำหรับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สรอ. 
๒. เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกรในองค์กร และกำรให้บริกำร 
๓. เพ่ือเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่จะใช้ด ำเนินงำนโครงกำร

และกิจกรรมต่ำง ๆ ในแต่ละปีให้บรรลุตำมยุทธศำสตร์ของแผนฯ  
   

๑.๒ เป้าหมาย 
กำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดกำรสร้ำงนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติงำนในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ตำมกรอบภำรกิจของหน่วยงำนโดยค ำนึงถึงปัจจัยส ำคัญ ดังนี้ 

- กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้ง ยังสำมำรถน ำเทคโนโลยีใหม่มำสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลง
องค์กรในมิตต่ิำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม  

- แนวทำงหรือรูปแบบกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับองค์กร และยังสำมำรถเป็นองค์กรต้นแบบให้แก่
หน่วยงำนภำครัฐภำยนอกได้  ซึ่งต้องจัดท ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมที่รองรับให้ เป็น
กระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ  

- ควำมเข้ำใจของผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งต้องตระหนักร่วมกันถึงควำมส ำคัญของแผนฯ 
รวมทั้ง กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและมีควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน 

 

๑.๓ กรอบแนวคิดหลักในการจัดท าแผนแม่บทฯ 
สรอ. ได้จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำรด้ำน IT ภำยในส ำนักงำนของเจ้ำหน้ำที่ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกำรก ำหนดแนวคิดหลัก (Concept) ส ำหรับกำร
จัดท ำแผนแม่บท ฯ โดยอำศัยมำตรฐำนสำกลและแนวคิดส ำคัญ ได้แก่  
  (๑) แนวคิด DBT (Digital Business Transformation) เป็นแนวคิดหนึ่งที่องค์กรชั้นน ำได้
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุง Business Model ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
และกำรเปลี่ยนแปลงมิติต่ำง ๆ ภำยในองค์กร แนวคิดนี้มุ่งเน้นให้องค์กรมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยก ำหนดค ำถำม
ส ำคัญ ๓ ประเด็น คือ (๑) Why Transform? (๒) What to Transform? และ (๓) How to Transform?  
  (๒) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) กำรวิเครำะห์ SWOT 
เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของส ำนักงำนในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่  Digital 
Organization  
  (๓) แนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส ำนักงำนได้จัดท ำ
สถำปัตยกรรมองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมในด้ำนกำรจัดกำร



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๘ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน รวมทั้ง ยกระดับกำรด ำเนินงำนภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำก
ยิ่งขึ้น  
  (๔) แนวนโยบายหลักของผู้บริหาร ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๑/
๒๕๖๐ เรื่อง กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ลงวันที่  ๔ เมษำยน 
๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ เรื่องกำรลดกำรใช้ส ำเนำเอกสำรในกำรด ำเนินกำรและให้บริกำรประชำชนนั้น ผู้บริหำร
ส ำนักงำนได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำว จึงประกำศนโยบำยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำนและกำรให้บริกำร เพ่ือลดกำรใช้กระดำษภำยในส ำนักงำน (Less Paper) 
 

๑.๔ ขอบเขตและกระบวนการจัดท าแผนฯ 
กำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่กำรศึกษำ
และรวบรวมควำมต้องกำรขององค์กร กำรวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยมีกระบวนงำนส ำคัญดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ องค์ประกอบแผนฯ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร

มหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วยเนื้อหำสำระที่ส ำคัญ ดังนี้ 
บทที่ ๑ บทน า  
บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ของ สรอ.  
บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
บทที่ ๔ การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของ สรอ. 
บทที่ ๕ กรอบแนวคิดการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
บทท่ี ๖ (ร่าง) แนวทางการด าเนินงาน (Roadmap) กิจกรรมและงบประมาณ 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๙ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บทท่ี ๒ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของ สรอ. 
 

๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ในแผนยุทธศำสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) นั้น ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์กำรมหำชน) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์คือ “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและ
สังคมไทย (Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life)” ภำยใต้
พันธกิจที่ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจัดตั้งส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ.๒๕๕๔ มำตรำ ๕ จ ำนวน ๔ ด้ำนครอบคลุมกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ คือ 

(๑) พัฒนำ บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ 

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

กำรสื่อสำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
 

ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน สำมำรถแสดงได้ดังภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ สรอ. ยังมีวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ๓ ยุทธศำสตร์ที่สำมำรถผลักดันให้

หน่วยงำนภำครัฐพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมแนวนโยบำยประเทศได้ในทุกมิติ ได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ บูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภำพ รองรับรัฐบำลดิจิทัล (Sharing) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพ่ือ
ก้ำวไปสู่ Digital Economy (Delivery) 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๐ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมี                   
ควำมพร้อมที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation) 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลก้ำวมำในยุคที่รัฐบำลต้องกำรเห็นผลอย่ำงรวดเร็ว

และเป็นรูปธรรม สรอ. ในฐำนะหน่วยงำนกลำงจึงได้รับบทบำทหลักในหลำยโครงกำรผ่ำนนโยบำยและ
คณะกรรมกำรระดับชำติต่ำง ๆ อันส่งผลให้ สรอ.จ ำเป็นต้องวำงบทบำทกำรด ำเนินงำนในระยะยำวเป็นภำพที่
ชัดเจนขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 
ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพ รองรับรัฐบำลดิจิทัล (Sharing) 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ICT ของ
ภาครัฐ (Efficiency) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพ่ือก้ำว
ไปสู่ Digital Economy (Delivery) 

บริการภาครัฐท่ีมีคุณค่าและตอบสนองความ
ต้องการใช้งาน (Value Added Service) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริม
ให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมี                   
ควำมพร้อมที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำร
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation) 

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

 
แนวโน้มเทคโนโลยีที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำ (Gartner, ๒๐๑๗) เพ่ือมุ่งไปสู่กำรเป็นรัฐบำล

ดิจิทัล โดยก ำหนดเป็น Planning Focus มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินกำร พร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยน
ผ่ำนไปสู่ภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Government Transformation) ต่อไป ดังนี้  

 
 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
- โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
- ระบบกำรติดต่อสื่อสำรภำยในหน่วยงำนภำครัฐและกับประชำชน ผ่ำน G-Chat, G-News, MailGoThai 
- เครื่องมือส ำหรับภำครัฐ เพ่ือกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูล ได้แก่ Digital Government Platform 
- GovChannel ศูนย์รวมบริกำรอัจฉริยะภำครัฐ ในช่องทำงต่ำงๆ ที่มีควำมสะดวกแก่ประชำชน เช่น 

Mobile App / G-Kiosk 
- Innovation พัฒนำนวัตกรรมบริกำรภำครัฐ โดยอำศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ 
- Security ยกระดับควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรให้บริกำรภำครัฐ 
 

๒.๒ โครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

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

๑. กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (GIN) 
๒. กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (G-Cloud) 
๓. กำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Delivery ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ 
Digital Economy 
เป้าหมาย: บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐและบริการประชาชน 
๔. กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ (Digital Government Platform) 
๕. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนข้อมูลภำครัฐ (Government Information Infrastructure) 
๖. ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับประชำชน (GovChannel) 

GovChannel 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ Transformation สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความ
พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เป้าหมาย: สร้างความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
๗. กำรยกระดับควำมสำมำรถและสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมรัฐบำลดิจิทัล  (Digital 

Government Skills) 
๘. กำรจัดท ำแนวทำง มำตรฐำนและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government 

Transformation) 
๙. กำรพัฒนำศูนย์นวัตกรรมบริกำรรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) 
๑๐. กำรเปลี่ยนผ่ำนสำนักงำนไปสู่กำรเป็น Digital Government (EGA Transformation) 

 

๒.๓ โครงการที่ให้ความส าคัญ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๑. โครงกำรพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) 
๒. โครงกำรข้อมูลเปิดภำครัฐ (Open Government Data) และกำรสร้ำงกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วม (Citizen 

Co-creation) เพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลใหญ่ (Big Data Analytics) 
๓. โครงกำรลดส ำเนำกระดำษในหน่วยงำนภำครัฐ (Paperless) 
๔. โครงกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยบริกำรด้ำนสุขภำพในพ้ืนที่น ำร่อง (e-Health) 
๕. โครงกำรเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) 
๖. กำรลดส ำเนำกระดำษเพ่ือบริกำรประชำชนน ำร่อง ๗ กระทรวง (Smart Service) 
๗. กำรพัฒนำระบบสนับสนุนงำนบริกำรประชำชนตำม พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ

ทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘ 
๘. กำรบูรณำกำรข้อมูลและระบบภำครัฐเพ่ือสนับสนุนมำตรกำรและนโยบำยของรัฐบำล (Farmer One) 
 เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๓ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๒.๔ โครงสร้างองค์กร 
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๙ ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพ

กำรบริหำรงำนที่ดียิ่งขึ้น โดยมีค ำสั่งส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ค ำสั่งที่ ๙๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง “โครงสร้ำงสำยบังคับบัญชำของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้มีกำรก ำหนด
โครงสร้ำงสำยบังคับบัญชำของรองผู้อ ำนวยกำร และ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รวมถึงโครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำ
ที่ได้เพ่ิมในส่วนของ “โครงกำรพิเศษพัฒนำเทคโนโลยียุคใหม่” พร้อมกันนี้ คณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติ
กรอบอัตรำก ำลังใหม่ส ำหรับปี ๒๕๖๐ จ ำนวน ๓๐๐ อัตรำ ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๕๙ เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับภำรกิจด้ำนดิจิทัลทั้งภำยในและภำยนอก รำยละเอียดตำมโครงสร้ำงดังนี้  

 
 

 
  
   ส ำหรับกลไกที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำน IT ได้แก่ ผู้บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ตำมค ำสั่งส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐ เรื่อง “แต่งตั้งผู้บริหำร
เทคโนโลยีระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)” โดยอ้ำงอิงตำมประกำศส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง โครงสร้ำงองค์กร: ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๔ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

(องค์กำรมหำชน) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินนโยบำยทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักขององค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๕ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๖ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๗ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บทท่ี ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
เพ่ือให้กำรวำงแผนภำพรวมของกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในของ

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) สำมำรถยกระดับสถำนภำพปัจจุบันไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร
ได้นั้น จ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน โดยอำศัยแนวคิดกระบวนกำร และตัวแบบมำตรฐำน เพ่ือให้ได้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่
สำมำรถน ำไปขับเคลื่อนภำรกิจ ยุทธศำสตร์และโครงกำรหลักตำมแผนกลยุทธ์ของ สรอ. รวมถึง กำรสร้ำง
มูลค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุดจำกกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่อไป 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT Masterplan) แสดงถึงยุทธศำสตร์และ
ก ำหนดทิศทำงกำรน ำไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้ำหมำย เป็นแผนที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำและน ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน สรอ. ให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดท ำเป็น 
แบบ Bottom Up และ Top Down โดยในส่วนของกำรวิเครำะห์จำก Bottom Up จ ำเป็นต้องพิจำรณำถึง
ภำพรวมและรำยละเอียดควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กรครอบคลุมทุกฝ่ำยและส่วนงำน
ในองค์กร กำรส ำรวจสถำนภำพกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจโดยรวมในกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ของ สรอ. รวมไปถึง กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส่วน
กำรวิเครำะห์แบบ Top Down จะเป็นกำรเก็บข้อมูลในเชิงแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำน กำรวิเครำะห์สถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ทิศทำงควำมต้องกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยผู้บริหำรได้ให้ข้อมูลที่จ ำเป็น เพ่ือหำแนวทำงยุทธศำสตร์ไอซีที ( ICT Strategic 
Direction) จำกนั้นจึงวิเครำะห์ข้อมูลที่มีทั้งหมด เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่บ่งชี้ถึงสถำนภำพปัจจุบันด้ำน ICT และ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร รวมถึงแนวทำงกำรพัฒนำในเบื้องต้น โดยอำศัยเทคนิควิเครำะห์ SWOT 
และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรเพ่ิมคุณภำพด้ำน
กำรบริกำร ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพปัจจุบันและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนสุดท้ำยของกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำน

รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นั้น ผู้บริหำรจะต้องตัดสินใจใน
กำรก ำหนดแผนและจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรน ำไปปฏิบัติ กำรพัฒนำและกรอบกำรลงทุนที่ชัดเจน เพ่ือ
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

บนลงล่าง 

(Top Down) 

ล่างขึ้นบน 

(Bottom Up) 

แนวทำงเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Direction) 

เพื่อก้ำวไปข้ำงหน้ำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ
ที่ผ่ำนมำจำกอดีต

ถึงปัจจุบัน 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๘ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๓.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

สถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้ถูกจัดท ำขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมด้ำนกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน และสอดรับกับ
ตัวชี้วัดกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรตำมแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภำยใต้ยุทธศำสตร์
ที่ ๓ กำรขับเคลื่อนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริกำรรูปแบบใหม่ ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐) และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดที่ ๔.๔ ในมิติที่ ๔ 
มิติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ด้วย จำกกำรด ำเนินกำรส ำรวจ
และวิเครำะห์สถำนะสถำปัตยกรรมองค์กร พบว่ำ สถำนะปัจจุบันของสถำปัตยกรรมองค์กร สรอ. (Current 
State View of EGA Enterprise Architecture) เป็นไปตำมรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรส ำรวจพบประเด็นปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนหลำย
ขั้นตอน กำรปฏิบัติงำนใช้กระดำษเป็นจ ำนวนมำก แอปพลิเคชันยังไม่ครอบคลุมถึงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่
ส ำคัญ ข้อมูลมีกำรจัดเก็บซ้ ำซ้อน รวมทั้ง กำรขำดผู้รับผิดชอบข้อมูลส ำหรับข้อมูลที่ใช้งำนร่วมกัน เป็นต้น 
ส ำหรับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคต ของ สรอ. ประกอบขึ้นจำกข้อเสนอแนะจำกผลกำร



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๙ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

วิเครำะห์สถำนะปัจจุบัน และแนวทำงกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมในอนำคต (Architecture Principle) 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มุ่งเน้นไปสู่กำรเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล เพ่ือกำรตัดสินใจในกำรท ำงำน (Data-driven 
Organization) และลดกำรใช้กระดำษให้มำกท่ีสุด 

(๒) ก ำหนดกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรที่มีมำตรฐำน และรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๓) ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ Single Source โดยมีกำรก ำหนด Data 
Operation และ Data Governance ที่เหมำะสม 

(๔) ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำแอปพลิเคชันที่เน้นกำรเชื่อมโยงระบบผ่ำน API เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล รวมถึง กำรเปิดข้อมูลให้กับ Stakeholder ผ่ำน Public API 

(๕) สร้ำงควำมตระหนักด้ำนมั่นคงปลอดภัยส ำหรับกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กร ทั้งทำงด้ำน
ธุรกิจ ด้ำนแอปพลิเคชัน ด้ำนข้อมูล และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

(๖) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศโดยใช้ Cloud Computing เป็นหลัก และเน้นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน 
ซึ่งผลของกำรออกแบบเพ่ือให้เกิดควำมพร้อม ตอบสนองกำรใช้งำนและทำให้เกิ ดควำม

สะดวก รวดเร็ว รองรับกำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือหน่วยงำนภำยนอกได้ สำมำรถแสดงออกมำเป็นสถำนะ
อนำคตของสถำปัตยกรรมองค์กร สรอ. (Future State View of EGA Enterprise Architecture) ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๒๐ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กรดังที่กล่ำวไปนั้น สรอ.ได้ด ำเนินงำนที่สอดคล้อง
กับแผนดังกล่ำวมำแล้วระยะเวลำหนึ่ง และเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ จะมีกำร
จัดท ำโครงกำรทบทวนสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร
องค์กรที่เปลี่ยนแปลงต่อไป 

 
(๒) การศึกษาแนวคิด Digital Business Transformation (DBT) และการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายใน  
แนวคิดระดับสำกลที่น ำมำใช้ในกำรปรับปรุง Business Model ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ำมำมี

ส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุน และเปลี่ยนแปลงมิติต่ำงๆภำยในองค์กร จำกศูนย์ปฏิรูปธุรกิจดิจิทัล (Center for 
Digital Business Transformation หรือ DBT) โมเดลนี้เน้นกำรตั้งค ำถำมภำยในองค์กรอยู่ ๓ ประเด็น ได้แก่  



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๒๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

(๑) Why Transform? [ท ำไมต้องเปลี่ยน] (๒) What to Transform? [อะไรบ้ำงที่ต้องเปลี่ยน] และ (๓) How 
to Transform? [จะเปลี่ยนอย่ำงไร] 

๑.  Why Transform? [ท าไมต้องเปลี่ยน] สำเหตุหลักที่องค์กรต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรด ำเนินงำน หรือกำรจัดกำรภำยในองค์กร มำจำกแนวควำมคิด เรื่อง ดิจิทัล
วอร์เท็กซ์ (Digital Vortex) ที่ เปรียบภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมเหมือนอยู่ ในวัง
น้ ำวน เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว สร้ำงแรงกระเพ่ือมให้อุตสำหกรรมอ่ืน 
ๆ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมไปเป็นแบบลูกโซ่อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรและ
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ เหมือนถูกบังคับให้ปรับตัวเองเข้ำสู่ยุคดิจิทัลอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. What to Transform? [อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยน] แนวคิดของ DBT ตั้งประเด็นไว้ ๗ 
ประเด็น ส ำหรับน ำมำวิเครำะห์ภำยในองค์กรเพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง (Transform) 
ได้แก่  (๑) Business Model ประเมินแนวทำงในกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ (๒) Structure ประเมินเพ่ือให้ทรำบถึงรูปแบบ ขนำด 
และโครงสร้ำงขององค์กร (๓) People ประเมินเพ่ือให้ทรำบถึงบุคลำกรภำยในองค์กร 
รวมไปถึงทักษะควำมสำมำรถทั้งในด้ำนดิจิทัลและทักษะเฉพำะด้ำน  (๔) Process 
ประเมินเพ่ือให้ทรำบถึงสิ่งส ำคัญที่ซ่อนอยู่ในกระบวนกำรด ำเนินงำนขององค์กร (๕) IT 
Capability ประเมินเพ่ือให้ทรำบถึงศักยภำพด้ำน IT กำรบริหำรจัดกำรด้ำน IT และ 
กำรใช้ IT เพ่ือสนับสนุนงำนภำยในองค์กรและให้บริกำร (๖) Offering ประเมินเพ่ือให้
ทรำบถึงผลิตภัณฑ์ที่ให้บริกำรแก่ลูกค้ำ และกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำขององค์กร (๗) 
Engagement Model ประเมินเพ่ือให้ทรำบถึงรูปแบบ หรือ วิธีกำรที่องค์กรปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้ำ (Customer) หรือ คู่ค้ำ (Supplier) 

 
 
 
 
 
 

Digital Vortex 
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๒๒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 

๓. How to Transform? [จะเปลี่ยนอย่างไร] เป็นกำรเน้นย้ ำถึงวิธีกำรส ำคัญที่เป็น Key 
Success Factors ที่จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง ได้แก่ (๑) ควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Hyperawareness) (๒) กำรใช้ข้อมูล
เพ่ือกำรตัดสินใจ (Informed Decision Making) และ (๓) กำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
(Fast Execution) ซึ่ง ๓ ปัจจัยหลักนี้น ำไปสู่จุดร่วมที่ส ำคัญคือ ควำมรวดเร็วในกำร
ปรับตัวไปสู่ธุรกิจดิจิทัล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกกำรวิเครำะห์องค์กรแนวคิดของ DBT สำมำรถสรุปเป็นภำพรวมสถำนภำพกำร
ด ำเนินงำนของ สรอ. ในปัจจุบัน ได้ดังนี ้
 

ปัจจัย ผลการวิเคราะห์ 
๑. Business Model - กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนภำยในและให้บริกำรแก่

หน่วยงำนภำครัฐ 
- มีกำรปรับกระบวนกำรภำยในเพ่ือรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในกำร

ให้บริกำร 
๒. Structure  - รูปแบบกำรท ำงำนเป็นแบบ Cross-Function โดยน ำ IT มำใช้สนับสนุน

กำรท ำงำนภำยใน 
- โครงสร้ำงองค์กรมีควำมสอดคล้องกับรูปแบบกำรท ำงำนที่วำงไว้ 

๓. People - บุคลำกรในองค์กรมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมี
สัดส่วนที่ค่อนข้ำงสูงกว่ำองค์กรทั่วไป (มำกกว่ำร้อยละ ๕๐) ถือเป็น
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

- บุคลำกรได้รับกำรอบรมและผ่ำนกำรรับรองด้ำน IT ในมำตรฐำนระดับ
สำกลต่ำง ๆ 

- สรอ. มีบุคลำกรในทีมนวัตกรรมส ำหรับศึกษำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำน เช่น Big Data IoT Block Chain เป็นต้น 
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๒๓ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ปัจจัย ผลการวิเคราะห์ 
๔. Process - สรอ. วำงกรอบกำรด ำเนินงำนตำมสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture: EA) ที่วำงไว้ 
- สรอ. มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนภำยในให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง

และรูปแบบกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
๕. IT Capability  - IT Infrastructure และระบบปฏิบัติกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพและ

เหมำะกับกำรใช้งำน 
- มีฐำนข้อมูลกลำงบำงส่วน โดยส่วนใหญ่ยังขำดกำรบูรณำกำรร่วมกัน 
- สรอ. มีกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร แผน

บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และแผน
กลยุทธ์องค์กร 

- มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร แต่ยังขำด
ระบบกลำงส ำหรับรองรับกำรท ำงำนในส่วนนี้ 

๖. Offering - สรอ.มีบริกำรที่ครอบคลุมบริกำรรัฐบำลดิจิทัล รวมทั้งมีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนภำครัฐและ
ผู้ใช้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

- สรอ. มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรแก่
หน่วยงำนภำครัฐและกำรด ำเนินงำนภำยใน รวมทั้ง กำรเป็นต้นแบบด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้หน่วยงำนภำครัฐ ในหลำย ๆ เรื่อง 

๗. Engagement Model - กำรติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐและผู้ใช้บริกำร: สรอ.มีช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรในหลำกหลำยช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็น Social Network 
Website รวมทั้ง Contact Center  

- กำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร: สรอ.ได้ก ำหนดช่องทำงกำรสื่อสำร
ภำยใน ทั้งในส่วน  Social Network G-Chat และ Intranet  

 
(๓) การวิเคราะห์ SWOT ตามข้อมูลการวิเคราะห์องค์กรของโมเดล DBT  

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ถือเป็นขั้นตอนที่มี
ควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร เนื่องจำกแต่ละองค์กรจะใช้
ยุทธศำสตร์ในกำรท ำงำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น ยุทธศำสตร์ขององค์กรจึงต้องถูกก ำหนดมำจำก
ธรรมชำติและลักษณะขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้  กำรที่องค์กรจะสำมำรถก ำหนดยุทธศำสตร์ได้นั้นจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องทรำบถึงสถำนภำพหรือสภำวะขององค์กรของตนเสียก่อน กระบวนกำรในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่
เหมำะสม รวมถึง วิธีกำรและเทคนิคในกำรวิเครำะห์สถำนภำพขององค์กรและกระบวนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์
มีหลำยวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีกำรเหล่ำนี้ คือกระบวนกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ซึ่งเป็น
วิธีกำรที่รู้จักและใช้กันอย่ำงแพร่หลำย 
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๒๔ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 กำรวิเครำะห์ SWOT เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของ สรอ. ในกำร

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Organization เป็นกำรวิเครำะห์โดยกำรน ำข้อสรุปจำกปัจจัย ๗ ด้ำน ของโมเดล 
DBT มำวิเครำะห์ซ้ ำ เพ่ือหำประเด็นส ำคัญขององค์กรที่จะน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ และ 
วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ทั้งนี้ จำกกำรวิเครำะห์ SWOT ท ำให้ไดป้ระเด็นที่ส ำคัญ ดังนี้  

 
Tows Matrix Strength Weakness 

 ๑. เป็นองค์กรด้ำน IT ของประเทศที่ให้บริกำรแก่
หน่วยงำนภำครัฐทั้งในรูปแบบ G2G G2C G2B 

๒. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมด้ำน IT 
ภำยในองค์กร 

๓. ภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กรมีควำมชัดเจนท ำ
ให้ง่ำยต่อกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

๔. บุคลำกรมีควำมรู้และทักษะด้ำน IT เป็นอย่ำงดี 
และสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่ำง
รวดเร็ว 

๕. มีแผนกลยุทธ์  และแผน ICT Master Plan ที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

๑. ขำดกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

๒. กระบวนกำรท ำงำนไม่เอื้อต่อกำรใช้งำน IT เพื่อ
บรรลุเป้ำหมำยงำน เช่น จ ำเป็นต้องเก็บ-ส่งใน
รูปแบบเอกสำร ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรสิ้นเปลือง 

๓. ข้อมูลและฐำนข้อมูลไม่ทันสมัยและไม่เป็นระบบ 
๔. ขำดระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร

อย่ำงเต็มรูปแบบ 
 

Opportunity SO WO 
๑. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี IT สำมำรถช่วย

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน 
๒. มีหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญ (Service 

Providers) ในกำรสนับสนุน IT ภำยในองค์กร 
๓. มีนโยบำย/ข้อสั่ งกำรที่สนับสนุนกำรท ำงำน

โดยตรง 
๔. หน่วยงำนภำครัฐยังขำดต้นแบบกำรพัฒนำรัฐบำล

ดิจิทัลอย่ำงแท้จริง  

• กำรเป็นองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ เพื่อเพิ่มศักยภำพให้แก่บริกำรได้
อย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด  

• กำรปรับเปลี่ยนองค์กร (Transform) ให้เ ป็น
องค์กรสมัยใหม่ตำมนโยบำยรัฐบำล เพื่อเป็น
ต้นแบบรัฐบำลดิจิทัล ให้แก่หน่วยงำนอื่นได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม  

 

• กำรพัฒนำระบบ IT ที่ทันสมัยและมีประสทิธภิำพ 
สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรได้
ทุกระดับ  

 

Threat ST WT 
๑. ส ำนักงบประมำณยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำร

ลงทุนด้ำน IT ภำยในองค์กร 
๒. ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ได้อย่ำง

เต็มที่ 
๓. กฎหมำย กฎระเบียบบำงอย่ำง ยังไม่เอื้อต่อกำรใช้

เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน 

• กำรน ำควำมรู้และเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำน IT ของ สรอ. ได้อย่ำงเหมำะสม 

 

• พัฒนำระบบบริกำร หรือ ฐำนข้อมูลภำยใน สรอ. 
ที่สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ และ มีควำมปลอดภัย 

 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strength) 

จุดอ่อน (Weakness) 

อุป
สร

รค
 (T

hr
ea

t) รับ 
(Defensive) 

รุก 
(Aggressive) 

ทดแทน 
(Diversifying) 

บรรเทำ 
(Turnaround) 
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๒๕ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

(๔) ความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการงานด้านต่างๆ ของ สรอ.  
  สรอ. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจโดยรวมในกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ จำกเจ้ำหน้ำที่ โดยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจจำกเจ้ำหน้ำที่ของ สรอ. จ ำนวน ๒๙๖ คน 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ประจ ำของ สรอ. จ ำนวน ๒๗๒ คน และลูกจ้ำงชั่วครำวจ ำนวน ๒๔ คน 
และส ำรวจบริกำรภำยในจ ำนวน ๑๕ บริกำร ประกอบด้วย งำนสถำนที่และควำมปลอดภัยในที่ท ำงำน งำน
สนับสนุนทั่วไป กำรบริกำรระบบสำรสนเทศ ระบบงำนอินทรำเน็ต กำรสื่อสำรภำยใน กำรจัดกำรควำมรู้และ
สำรสนเทศ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ กำรจัดซื้อ และกำรบริหำรพัสดุ งำนบุคคลภำยใน งำนบริหำรควำมเสี่ยง งำน
บัญชี กำรเงิน และงบประมำณภำยใน งำนพัฒนำองค์กร งำนท ำนิติกรรมสัญญำ งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร งำน
วิเครำะห์และจัดเตรียมข้อมูล และศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Call Center)  

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรภำยใน สรอ. คะแนนเต็ม ๕ ผลกำรประเมินอยู่
ที่ ๓.๕๗ โดยควำมคำดหวัง ๓ ล ำดับแรก คือ (๑) กำรบริกำรด้ำนสถำนที่และควำมปลอดภัยในที่ท ำงำน (๔.๓๓ 
คะแนน) (๒) กำรให้บริกำรด้ำนกำรท ำนิติกรรมสัญญำ (๔.๓๑ คะแนน) และ (๓) ระบบสำรสนเทศ (๔.๒๙)  

 
 

(๕) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
ตำมที่คณะกรรมกำรส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติเห็นชอบแผนงำนและโครงกำร

ตำมแผนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อครำวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ แล้วนั้น 

กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ส ำนักงำนได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้มีกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับ Digital Economy (Service Quality with Standardization) และ ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
สร้างความพร้อมของทรัพยากรด้าน IT องค์กรเพื่อการบริหารงานและให้บริการ ( IT Capability 
Building) และมีควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้เป็น
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกบั Digital Economy (Service Quality 
with Standardization) 

๑๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓ 

 แผนงานที ่๑ การรับรององค์กรและบริการตามมาตรฐานสากล ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๑ โครงกำรรับรององค์กรและบริกำรตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 

27001:2013 Re-Certificate ส ำหรับบริกำร G-Cloud 
๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒ โครงกำรรับรององค์กรและบริกำรตำมมำตรฐำนสำกล CSA STAR 
ส ำหรับบริกำร G-Cloud 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๒๖ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

๓ โครงกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เช่น 
ISO9001:2015, ISO/IEC20000:2011 
ISO/IEC27001:2013 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔ โครงกำรจดัท ำและขอกำรรับรองระบบบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
(Business Continuity Management Systems: BCMS) ตำม
มำตรฐำน ISO22301:2012 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 แผนงานที่ ๒ แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  ๑๐๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 
๕ โครงกำรปรับปรุงงำนดไีซน์และเนือ้หำเว็บไซต์เดมิ ผลักดันให้

กลุ่มเป้ำหมำยใช้ประโยชน์ รวมถึงกำรเข้ำถึง e-Service ของภำครัฐ 
๑๐๐.๐๐ ๕๐.๐๐* 

 
 แผนงานที ่๓ แผนงานการพัฒนากระบวนการและสถาปัตยกรรม

องค์กร (Enterprise Architecture)  
๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๖ โครงกำรน ำ EA ไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ สร้างความพร้อมของทรัพยากรด้าน IT ในองค์กรเพ่ือการ
บริหารงานและให้บริการ (IT Capability Building) 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 แผนงานที่ ๔ แผนงานการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการเป็น Smart 
Agency (Innovation for Technology and Smart Agency)  

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๗ โครงกำรจดัหำฐำนข้อมลูวิจัยดำ้นไอทีและนวัตกรรม เพื่อกำรวิจัย 
และพัฒนำของส ำนักงำน 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๘ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Back 
Office)  

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 แผนงานที ่๕ แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๙ โครงกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำน IT  ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 แผนงานที ่๖ แผนงานการจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส าหรับส่งเสริม

สนับสนุนการท างานของส านกังาน (Facility) และการปรับ
สภาพแวดล้อมการท างานเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office)  

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงกำรจดัหำระบบงำน (System and Application)  ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๑๑ โครงกำรจดัหำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย (Network) ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๑๒ โครงกำรจดัหำเครื่องมือ/อุปกรณท์ำงกำยภำพ (Physical) ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๑๓ โครงกำรจดัหำระบบรักษำควำมมัน่คงปลอดภัย (Security) ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๑๔ โครงกำรจดักำรควำมปลอดภัยทำงด้ำนเทคโนโลยีตำมแนวทำงกำร

พัฒนำส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 
๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ : (แผนกำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำนเป็นแบบสะสม)  
* มีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงชื่อบริกำรและ Content ของทุกบริกำรใหม่ งำนใน
ส่วนที่จ้ำงแปลเนื้อหำของบริกำรและเว็บไซต์เป็นภำษำอังกฤษ จึงเลื่อนออกไปด ำเนินกำรในปีหน้ำแทน 
  ในไตรมำสที่ ๔ ส ำนักงำนได้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกโครงกำรส่วนใหญ่ได้
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ทั้งนี้ สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละแผนงำนตลอด
ระยะเวลำของแผนฯ ได้ดังนี้  
 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๒๗ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนงาน สรุปผลการด าเนินงานตาม 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๓ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
๑. การรับรององค์กรและบริการตามมาตรฐานสากล ๑. กำรรับรององค์กรและบริกำรตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 

27001:2013 ส ำหรับบริกำร G-Cloud 
๒. กำรรับรององค์กรและบริกำรตำมมำตรฐำนสำกล CSA 

STAR ส ำหรับบริกำร G-Cloud 
๒. การพัฒนากระบวนการและสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) 

๑. กำรจัดท ำกระบวนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน (Business 
Process Improvement) ตำมโครงสร้ำงองค์กรใหม ่

๒. กำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) และกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ดังนี ้
- ด้ำนงำนพัสด ุ
- ด้ำนงำนบุคคลและงำนบรหิำรส ำนักงำน 
- ด้ำนจัดซื้อ/จัดจ้ำงและงำนกำรเงิน 

๓. นโยบายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ๑. นโยบำยในกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ี
เหมำะสม (Acceptable Use Policy) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT ๑. หลักสตูร Security Awareness 
๒. หลักสตูรกฎหมำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
๓. หลักสตูรกำรสร้ำงควำมตระหนักดำ้นระบบบริหำรกำร

รักษำควำมมั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศและกำรประยุกต์ใช้
ในองค์กร 

๔. หลักสตูรกำรสร้ำงควำมตระหนักมำตรฐำน Cloud 
Security Management System 

๕. หลักสตูร Products Service Knowledge e-
Government Knowledge 

๖. หลักสตูรกำรท ำงำนด้ำนกำรค ำนวณโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2013 

๗. หลักสตูรสร้ำงสรรคส์ื่อภำพแทนขอ้มูล Infographic แบบ
มืออำชีพ 

๕. การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของส านักงาน 

๑. ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง 
๒. ระบบบรหิำรงำนบุคคล (e-HR) 
๓. ระบบสนบัสนุนงำนพัสดุ ครุภณัฑแ์ละวัสดุ 

๖. การจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ (Facility) 
รวมท้ังการดูแลและบ ารุงรักษา (Maintenance) 

๑. กำรจัดหำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ 
Software License ที่จ ำเป็นส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ี 

๒. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบโครงข่ำยพ้ืนฐำนและอุปกรณ์
ทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

๓. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

๗. การจัดการความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีตาม
แนวทางการพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green Office) 

๑. กำรตรวจสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ WI-FI ที่มีผลต่อ
ควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำท่ี 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๒๘ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนงาน สรุปผลการด าเนินงานตาม 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๓ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
๒. กำรจัดกำรขยะอันตรำยที่มำจำกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
  เพ่ือให้สำมำรถพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระยะ 
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ได้ และสำมำรถวำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้นนั้น จึงขอสรุป
ควำมส ำเร็จของแผนฯ ตำมตัวชี้วัดรำยยุทธศำสตร์ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำนด้ำน IT ให้เป็นมำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกับนโยบำย 

Digital Economy [Service Quality with Standardization] 
 

ระดับความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานสากล  
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล  
มีกำรพัฒนำและน ำ

สถำปัตยกรรม
องค์กร (EA) ของ 
สรอ. ไปใช้งำน 

(Implementation) 

มีกำรพัฒนำและ
น ำ

สถำปัตยกรรม
องค์กร (EA) 

ของส ำนักงำนไป
ใช้งำน โดยเริ่ม
จำกจัดท ำ EA 
ของส ำนักงำน 
และด้ำนงำน

พัสด ุ

ได้รับกำรรองรอง
องค์กรและ 
บริกำรตำม

มำตรฐำนสำกล 
Surveillance 
Audit ISO/IEC 
27001:2013 
ส ำหรับบริกำร  
G-Cloud ใน
ระดับ IaaS 

ได้รับกำรรอง
องค์กร และ 
บริกำรตำม

มำตรฐำนสำกล 
Surveillance 
Audit ISO/IEC 
27001:2013 
ส ำหรับบริกำร  
G-Cloud ใน

ระดับ IaaS และ
ได้มีกำรน ำเสนอ

ผลกำรตรวจ
ประเมินดังกล่ำว
ในกำรประชุม

ฝ่ำย ครั้งท่ี ๑๙/
๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี 

๙ มิถุนำยน 
๒๕๕๙ 

ได้รับกำรรับรอง
องค์กรและ
บริกำรตำม

มำตรฐำนสำกล 
CSA Cloud 
Star ส ำหรับ

บริกำร  
G-Cloud 

ได้รับกำรรับรอง
องค์กรและ
บริกำรตำม

มำตรฐำนสำกล 
CSA Cloud 
Star ส ำหรับ

บริกำร  
G-Cloud 

เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อเดือนตลุำคม 

๒๕๕๙ 
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๒๙ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้ำงควำมพร้อมของทรัพยำกรด้ำน IT องค์กร เพ่ือกำรบริหำรงำนและให้บริกำร [IT 
Capability Building]  

 
ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการงานด้านต่างๆ ของ สรอ.  

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล  

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๐* ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๑* 
หมายเหตุ: ผลกำรด ำเนินงำนน้อยกว่ำแผนที่วำงไว้ ส ำนักงำนพิจำรณำน ำไปปรับปรุง เพ่ือกำรพัฒนำในแผนฯ 
ฉบับต่อไป  
   

  ผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นภำพรวมของกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนแผนเพ่ือ
ผลักดันให้ สรอ. ยกระดับเป็น “Smart Agency” ตำมวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมในการยกระดับองค์กรให้เป็น Smart 
Agency และเร่งขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนในระดับกิจกรรมรำย
ยุทธศำสตร์แสดงให้เห็นคะแนนที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุทธศำสตร์ที่ ๒ ซึ่งประกอบไปด้วย ๓ แผนงำน 
ได้แก่ (๑) แผนงำนกำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรเป็น Smart Agency (Innovation for Technology and 
Smart Agency) (๒) แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน IT และ (๓) แผนงำนกำรจัดหำอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส ำหรับส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำงำนของส ำนักงำน (Facility) และแผนกำรปรับสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนเป็นส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) มีผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ ๑๐๐ แสดงให้เห็นว่ำ สรอ. มีควำม
พร้อมด้ำนทรัพยำกร IT ในกำรบริหำรงำนและให้บริกำร หำกจะด ำเนินกำรผลักดันและก้ำวไปสู่กำรเป็น 
Digital Government ก็จะถือว่ำมีแนวโน้มที่จะสำมำรถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ในเร็ววัน และควรให้ควำมส ำคัญ
กับกำรยกระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำนด้ำน IT ควบคู่ไปด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรด ำเนินกำรทั้ง 
๒ ยุทธศำสตร์ 

 

๓.๒ การวิเคราะห์ภาพรวมการก าหนดแนวทางการด าเนินงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเรื่องผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ รวมไปถึง กรอบแนวคิดต่ำง ๆ ที่
กล่ำว สำมำรถแสดงกรอบแนวทำงในภำพรวม ดังนี้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ภำพรวมของ สรอ. ได้แก่ (๑) การวิเคราะห์ตามโมเดลของ DBT 
ที่ตั้งไว้ ๗ ประเด็น (๒) การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ อุปสรรค(๓) การรวบรวม

๑. การศึกษาแนวคิด Digital Business Transformation 

๒. 
SWOT 
Analysis 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผน ICT Master Plan ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

๓. 
การ

รวบรวม
ความเห็น

จาก
บุคลากร 

สรอ.  

EGA: Shift to the Digital Organization  
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๓๐ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร และ (๔) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ดังที่กล่ำวไป ท ำให้เห็นได้ว่ำ มีประเด็นที่น่ำสนใจ ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) ด้ำน IT Capability 
และ (๒) ด้ำน People โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

๑. สรอ. มีจุดแข็งอยู่ในด้าน IT Capability จำกกำรที่ สรอ. มีแผนและนโยบำยเกี่ยวกับกำร
พัฒนำ IT Capability ที่ชัดเจนและจับต้องได้ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เมื่อน ำผลกำร
วิเครำะห์ตำมโมเดล DBT มำเทียบกับ (๑) ผลการประเมินความพึงพอใจบริการภายใน สรอ. อยู่ ๑ ใน ๓ 
อันดับแรก (๒) ผลการด าเนินงานตามแผน ICT Master Plan ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ร้อยละ 
๑๐๐ จำกเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ (๓) ผลการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ จำกกรอบแนวทำงที่วำงไว้ ถือว่ำเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
ท ำให้เห็นได้ว่ำ สรอ.สำมำรถด ำเนินกำรด้ำน IT Capability ได้ด ีดังนั้น หำกจะมีกำรด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป 
ควรพิจำรณำน ำจุดแข็งดังกล่ำวมำเป็นองค์ประกอบหลักในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Organization 

๒. ด้าน People ถือเป็นอีกจุดแข็งที่ควรรักษาไว้ กำรวิเครำะห์ตำมโมเดล DBT ร่วมกับหลักสูตรที่
ส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ให้กำรอบรมแก่บุคลำกร สรอ. ย้อนหลัง ๓ ปี พบว่ำ บุคลำกรของ สรอ. ทุก
ระดับ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับดีมำก  และได้รับกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ใหม่
ตลอดเวลำ ทั้งในส่วนขององค์ควำมรู้พ้ืนฐำน และองค์ควำมรู้เฉพำะด้ำนที่เหมำะสมกับแต่ละบุคคล อีกทั้ง 
องค์กรยังส่งเสริมให้เกิดส่วนงำนที่ด ำเนินงำนในเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ท ำให้บุคลำกร สรอ. มี
ควำมโดดเด่นในเรื่องของควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี   

๓. ช่องว่าง (GAP) ในด้าน IT Capability เมื่อเทียบระหว่ำงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศ ในยุทธศำสตร์ที่ ๒ ถือว่ำ สรอ. มีควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีสูง แต่คะแนนผลกำร
ประเมินระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัล ในส่วนของ Back Office ของ สรอ. มีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๕๖.๓๐ 
เมื่อเทียบกับด้ำน Technology ที่มีคะแนนสูงสุดที่ ๑๐๐ คะแนน ซ่ึงต่ำงกันถึง ๔๓.๗๐ คะแนน สำมำรถแสดง
ให้เห็นถึงช่องว่ำง (Gap) ระหว่ำงกำรมีอุปกรณ์ท่ีพร้อมเพรียง ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลนีสำรสนเทศ และควำม
พึงพอใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเหล่ำนั้น ดังจะสะท้อนภำพให้เห็นว่ำ เมื่อบุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเทคโนโลยีในระดับดี Capability ด้ำน IT สูง ผู้ใช้งำนย่อมมีควำมคำดหวังกับระบบสนับสนุนต่ำง ๆ มำก
ขึ้นด้วย  ดังนั้น กำรพิจำรณำจัดท ำแผนก็ควรตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรมีระบบหรือกำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่ๆ มำใช้ เพ่ือให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้งำนของบุคลำกรมำกยิ่งขึ้น และยังเป็นกำรพัฒนำกำรให้
ระบบให้บริกำร Back Office หรือเครื่องมือต่ำงๆ ห้มีควำมสำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ด้วย 
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๓๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บทท่ี ๔ การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของ สรอ. 
    
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระยะ ๓ ปี ในฉบับที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๐) มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพปัจจุบันด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สรอ. โดยมี
กระบวนกำรส ำคัญที่เป็นกลไกเชื่อมโยงกำรท ำงำนและท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือ
ประเมินองค์กรและระดมควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำ คือ กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละส่วนงำน/
ฝ่ำย ด ำเนินกำรวิเครำะห์ศักยภำพท้ังภำยในและภำยนอก 

กำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้ ก็ยังคงให้มีกำรส ำรวจสถำนภำพ
กำรด ำเนินงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องและถือเป็นส่วนส ำคัญอันจะน ำไปสู่กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กรในอนำคต เป้ำหมำยของกำรส ำรวจสถำนภำพปัจจุบัน คือกำร
พิจำรณำและวิเครำะห์ถึงระบบงำนหรือซอฟท์แวร์/ฐำนข้อมูล และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน เพ่ือใช้
ในกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในอนำคต ทั้งนี้ สำมำรถสรุปรำยละเอียด ดังนี้ 

๔.๑ สถานภาพการด าเนนิงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
 

 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๓๒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส านัก / ส่วน ภารกิจ ระบบงาน / ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพปัจจุบนั  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ผู้บริหารระดับสูง  ระบบนัดหมำย ใช้ส ำหรับบริหำรจดักำรนัดหมำยของ
ผู้บริหำรระดับสูง รวมถึง เผยแพรข่้อมูล
ดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหนำ้ที่ สรอ. ส ำหรับลง
เวลำนัดหมำยผู้บริหำร 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

ปฏิทินกิจกรรม ใช้ส ำหรับเผยแพร่ข้อมลูให้เจ้ำหนำ้ที 
สรอ.ทรำบเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม
ประจ ำเดือนของแต่ละฝ่ำย/ส่วน 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

โครงการพิเศษพัฒนา
เทคโนโลยียุคใหม่ (NG) 

- - - - 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(PS) 

งำนยุทธศำสตร ์ ระบบ OC (KPI) ใช้ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยโครงกำร 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

งำนงบประมำณ Power BI  เริ่มศึกษำกำรน ำซอฟท์แวรส์ ำเรจ็รูปมำใช้
ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ
งบประมำณ 

เริ่มใช้กับกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

งำนบริหำรควำมเสีย่ง ระบบ Risk Management ทดสอบกำรใช้งำน ปรับปรุงระบบให้สำมำรถรองรับกำร
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ฝ่ายบริการให้ค าปรึกษา (CS) งำนท่ีปรึกษำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระบบงำนขำย ใช้ส ำหรับงำนขำยและตดิตำมงำนขำย
ลูกค้ำภำยนอก 

ยกเลิก มำใช้ระบบ CRM 

รำยชื่อหน่วยงำน ใช้เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับงำนขำยลกูค้ำ
ภำยนอก 

ยกเลิก มำใช้ระบบ CRM 

ระบบลูกค้ำสมัพันธ์ (CRM) ใช้เป็นระบบบริหำรจดักำรฐำนข้อมูล
ลูกค้ำและบริกำรของ สรอ. 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BD)  งำนสถำบันฝึกอบรมรัฐบำล
ดิจิทัล 

ระบบข้อมลูกำรอบรมสมัมนำ ใช้ส ำหรับบริหำรจดักำรกำรอบรม/
สัมมนำเพื่อประชำสัมพันธ์หลักสูตรลงบน
เว็บไซต์ www.ega.or.th รวมถึงสำมำรถ

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๓๓ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส านัก / ส่วน ภารกิจ ระบบงาน / ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพปัจจุบนั  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

จัดพิมพ์รำยช่ือผูล้งทะเบยีนอบรมเพื่อ
ตรวจสอบข้อมลู 

ฝ่ายบริหารกลาง (CM) งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ระบบใบลำ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรลำงำน โดยสอดคล้องกับระเบียบ
ของ สรอ. 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 

ประวัตลิงเวลำงำน ใช้ส ำหรับตรวจสอบประวัติกำรลงเวลำ
งำนของเจ้ำหน้ำท่ี สรอ. รวมถึงผูบ้ริหำร
สำมำรถเรียกดูรำยงำนสรุปกำรลงเวลำ
งำน และกำรลำของฝ่ำย/ส่วน ได ้

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 
ประวัติกำรลำ เจ้ำหน้ำท่ี สรอ. สำมำรถตรวจสอบ

ประวัติกำรลำ-จ ำนวนวันลำคงเหลือของ
ตนเอง 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 
ค่ำรักษำพยำบำล ส ำหรับดูประวัติกำรขอเบิกค่ำ

รักษำพยำบำลของเจ้ำหน้ำท่ี สรอ. และ
ครอบครัว (เป็นกำรดึงข้อมูลมำจำกระบบ 
บริหำรทรัพยำกรบุคคล) 

ยกเลิก และปรับปรุงข้อมูลในระบบ  
e-HR ที่พัฒนำขึ้นใหม่ให้สมบรูณ์ เพื่อ
เริ่มใช้บริกำรในปี ๒๕๖๑ เปิดให้ใช้
บริกำร 

 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ส ำหรับสมัครสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยง

ชีพ รวมถึงไว้ตรวจสอบข้อมลูอัตรำ
สะสม-สมทบ และแผนกำรลงทุนต่ำงๆ 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 

ระบบยื่นขอหนังสือรับรอง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรขอหนังสือรับรองต่ำงๆ อำทิ 
หนังสือรับรองกำรท ำงำน หนังสือรับรอง
เงินเดือน เป็นต้น 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 
ระบบ e-Slip เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี

ในกำรดูยอดรำยได้-รำยจ่ำยในแตล่ะ
เดือนของตนเอง อีกทั้งยังลดกำรใช้

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๓๔ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส านัก / ส่วน ภารกิจ ระบบงาน / ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพปัจจุบนั  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

กระดำษ และป้องกันเอกสำรสญูหำยอีก
ด้วย 

 

ระบบ e-HR ส ำหรับจัดท ำโครงสรำ้งองค์กร พร้อมทั้ง
ระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ของเจ้ำหนำ้ที่ 
สรอ. เพื่อเป็นข้อมลูตั้งต้นในกำรน ำข้อมูล
ต่ำงๆ ไปใช้งำนในระบบอินทรำเนต็ อำทิ 
ข้อมูลส่วนบุคคล รำยชื่อพนักงำน ค่ำ
รักษำพยำบำล 

ระบบใหม่ อยูร่ะหว่ำงกำรจดัท ำ
ฐำนข้อมูลที่สมบูรณ์ และเริ่มใช้บรกิำร
ในปี ๒๕๖๑ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล  ส ำหรับดูรำยละเอียดข้อมลูส่วนบุคคล
เบื้องต้น อำทิ ช่ือต ำแหน่ง วันท่ีเริ่ม
ปฏิบัติงำน เป็นต้น (เป็นกำรดึงข้อมูลมำ
จำกระบบบริหำรทรัพยำกรบคุคล) 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 

รำยชื่อพนักงำน ส ำหรับดูรำยละเอียดข้อมลูเบื้องตน้ของ
เจ้ำหน้ำท่ีภำยใน สรอ. เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนใน
องค์กร อำทิ เบอร์โทรศัพท์ Email สังกัด
ภำยใต้ฝำ่ย/ส่วนงำน เป็นต้น 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 วันหยุดประจ ำป ี เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรดูข้อมูลวันหยุดประจ ำปีขององค์กร 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 

จัดกำรข้อมลูวันหยุดประจ ำป ี เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี CMH เพิ่มข้อมลูวันหยุด
ประจ ำปีขององค์กร ท้ังนี้ข้อมูลดังกล่ำว
จะสัมพันธ์กับระบบใบลำ หำกมีกำรลำ
คร่อมวันหยุด ระบบจะไม่ค ำนวณวัน
ดังกล่ำว 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 อัพโหลดรูปพนักงำน เจ้ำหน้ำท่ี CMH ใช้เพิ่มรูปพนักงำน (รูป
ดังกล่ำวจะไปปรำกฏที่รำยช่ือพนกังำน 

ยกเลิก และปรับปรุงข้อมูลในระบบ  
e-HR ที่พัฒนำขึ้นใหม่ให้สมบรูณ์ เพื่อ



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๓๕ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส านัก / ส่วน ภารกิจ ระบบงาน / ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพปัจจุบนั  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ทั้งนี้ เมนูดังกล่ำวจะยกเลิก หำกมกีำรใช้
งำนระบบ e-HR) 

เริ่มใช้บริกำรในปี ๒๕๖๑ เปิดให้ใช้
บริกำร 

 

จัดกำรล ำดับอนุมตั ิ เจ้ำหน้ำท่ี CMH ใช้เพื่อบริหำรจดักำร
ล ำดับอนุมตัิกำรลำให้สอดคล้องกบั
โครงสร้ำงองค์กรที่หลำกหลำยของ สรอ. 
อำทิ ผอ. ฝ่ำย ท ำหน้ำท่ีรักษำกำร ผจก.
ส่วน หลำยส่วน  

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 จัดกำรใบลำ เจ้ำหน้ำท่ี CMH ใช้ส ำหรับกำรยกเลิก
ใบลำต่ำงๆ ในกรณีที่ เมื่อเจำ้หน้ำที่ สรอ. 
ขอลำและไดร้ับอนุมัติกำรลำจำก
ผู้บังคับบัญชำเรียบร้อยแล้ว  

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

งำนบริหำรทั่วไปและ
อ ำนวยกำร 
  
  

ระบบจองห้องประชุม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรจองห้องประชุมต่ำงๆ 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

ระบบจองรถตู ้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรจองรถตู้เพื่อออกไปปฏบิัตภิำรกิจ
หรือประชุมนอกสถำนท่ี 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

ระบบขอท ำนำมบตัร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรขอจัดท ำนำมบัตร 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 ระบบแจ้งซ่อม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรแจ้งซ่อมระบบสำธำรณูปโภค 
อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในองค์กร ท้ังนี้
สำมำรถติดตำมสถำนะกำรแจ้งซ่อมได้อีก
ด้วย 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

งำนจัดซื้อและพสัด ุ
  

ระบบบรหิำรงำนจดัซื้อจัดจ้ำง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจดัจ้ำงต่ำงๆ โดย

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๓๖ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส านัก / ส่วน ภารกิจ ระบบงาน / ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพปัจจุบนั  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

  ระบบสำมำรถสืบค้น ตดิตำมและออก
รำยงำนที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้อจดัจ้ำง 

ระบบบรหิำรจดักำรครุภณัฑ์  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรตรวจครุภณัฑ์ประจ ำปี ซึ่งจำกเดิม
ยังคงต้องกรอกลงในแบบฟอร์ม ท้ังนี้ ยัง
สำมำรถดูรำยละเอียดครุภณัฑ์ที่ถือครอง 
และสำมำรถท ำกำรโอนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ใช้
งำนเองให้แก่ผู้ที่ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง
และสอดคล้องตำมกระบวนกำร ปจัจุบัน
สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยใช้เว็บแอป
พลิเคชันและบนอุปกรณม์ือถือ 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

ระบบเบิกจำ่ยวัสด ุ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรเบิกจ่ำยวสัดุตำ่งๆ ส ำหรับใช้งำน
ในองค์กรและสนับสนุนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน อำทิ อุปกรณ์เครื่อง
เขียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

จัดกำรวสัดุอุปกรณ ์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
CMG ในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุอปุกรณ์ 
คงเหลือและสำมำรถวำงแผนกำรจัดซื้อ
เพื่อบริหำรคลังวัสดุอุปกรณไ์ด้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

ฝ่ายอ านวยการ (OD) งำนวิเครำะห์และจดัเตรียม
ข้อมูล 

ระบบคลังเอกสำร (Document 
Management System) 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเก็บ
เอกสำรประกอบกำรประชุม
คณะกรรมกำร ซึ่งสอดคล้องตำมนโยบำย
ของผู้บริหำรเรื่องกำรลดจ ำนวนกำรใช้
กระดำษ 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๓๗ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส านัก / ส่วน ภารกิจ ระบบงาน / ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพปัจจุบนั  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / 
ระบบสั่งกำร 

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เปน็
ระบบท่ีสำมำรถด ำเนินกำรสร้ำงทะเบียน
เอกสำรเข้ำ – ออก บันทึกวันท่ี เวลำ 
และช่ือเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏบิัติงำนโดย
อัตโนมัติ บันทึกหนังสือเข้ำสูร่ะบบโดย
กำรแสกน หรือไฟลเ์อกสำรแนบเพื่อใช้ใน
กำรอ้ำงอิง สำมำรถค้นหำ ติดตำม 
รวมทั้งระบบสำมำรถออกรำยงำนสรุป
ทะเบียนรำยกำรเอกสำรในแต่ละช่วงวัน 
เดือน ปี  ในรูปแบบ excel ระบบยัง
สำมำรถส่งต่อหนังสือไปยังหน่วยงำน
ภำยนอกหรือสำมำรถรับหนังสือจำก
หน่วยงำนภำยนอกท่ีมีกำรเชื่อมโยงระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนรัฐ 
ระบบสั่งกำร เป็นระบบที่รองรับกำรสั่ง
กำร/มอบหมำยภำรกิจไปยังฝำ่ย/ส่วน
งำนท่ีเกี่ยวข้องได้ กล่ำวคือ เมื่อรบั
หนังสือรำชกำรผ่ำนเข้ำมำยังระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะสั่งกำรไปยัง
ผู้รับผิดชอบงำนนั้นๆ เพื่อด ำเนินกำร 
พิจำรณำ หรือเพื่อทรำบ ซึ่งสำมำรถ
ส ำเนำไปยังผู้ที่เกีย่วข้อง (ผู้สังเกตกำรณ์)
เพื่อติดตำมเรื่องดังกลำ่ว โดยผู้สังเกตุ
กำรณ์จะสำมำรถติดตำมผ่ำนทำงอีเมล
เท่ำนั้น จะไมส่ำมำรถรำยงำนควำม
คืบหน้ำในระบบได ้

พัฒนำระบบสั่งกำรผ่ำนอุปกรณม์อืถือ
เพิ่มเตมิ 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๓๘ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส านัก / ส่วน ภารกิจ ระบบงาน / ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพปัจจุบนั  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ 
(EN) 

ส่วนปฏิบัติกำรด้ำนเทคนิค ระบบยืมอุปกรณ ์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรยืมอุปกรณ์ IT เพื่อสนับสนนุกำร
ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

ส่วนควำมมั่นคงปลอดภยั
สำรสนเทศ 

ระบบบรหิำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลง เป็นระบบทีร่องรับกำรบริหำรจัดกำรกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีให้บริกำร โดยมี
กำรจัดเก็บข้อมูล รำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำน และกำรวิเครำะหผ์ลกระทบ
ด้ำนระบบทีเ่กี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นระบบ 
เพื่อรองรับกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำน
ภำครัฐและหน่วยงำนภำยในองค์กรได้
อย่ำงต่อเนื่อง 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

ฝ่ายพัฒนาและจัดการ 
แอปพลิเคชัน (AD) 

 ระบบ Project Tracking ใช้ส ำหรับบริหำรจดักำร/ติดตำม
สถำนะกำรด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรพัฒนำระบบ รวมถึงรำยงำน
ควำมคืบหน้ำและปัญหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๓๙ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๔.๒ การรวบรวมความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร  
Digital Organization หมำยถึง องค์กรที่มุ่งเน้นเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

(Operational Efficiency) โดยกำรใช้ข้อมูลที่แม่นย ำในกำรตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data Driven Decision) กำร
พัฒนำนวัตกรรม (Innovation) และควำมช ำนำญทำงดิจิทัล (Digital Expertise) เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในกำร
เป็นองค์กรแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์ เพ่ือตอบสนองต่อภำรกิจหลักขององค์กร สร้ำงขีดควำมสำมำรถและกำร
แข่งขัน โดยประกอบด้วยมิติต่ำงๆ ได้แก่  

(1) Diversity เป็นองค์กรบริหำรงำนภำยใตค้วำมแตกต่ำง เช่น Generation อำยุ เพศ เป็นต้น 
(2) Create and Innovate เป็นองค์กรที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมด้ำนดิจิทัลในรูปแบบต่ำงๆ ได้ 
(3) Workforce Mobility เป็นองค์กรที่เปิดโอกำสให้พนักงำนแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทักษะและเทคโนโลยี  
(4) Communication and Collaborate เป็นองค์กรที่มีกำรสื่อสำร เชื่อมโยงกำรท ำงำน ประสำนงำน

และเรียนรู้ระหว่ำงฝ่ำย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(5) Digital Expert เป็นองค์กรที่มีกำรเผยแพร่ควำมรู้และพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลอย่ำงทั่วถึง และมี

กลุ่มบุคลำกรที่เป็น Digital Talent 
(6) Data Analytics เป็นองค์กรที่มีควำมกระตือรือร้นในกำรใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ เข้ำใจ

ข้อมูลที่เข้ำมำและสำมำรถวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลได้ 
(7) Technology and Product Development Ownership เป็นองค์กรที่พัฒนำสินค้ำและบริกำร

และมีควำมเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 
กำรเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็น Digital Organization ปัจจัยส ำคัญอยู่ที่กระบวนกำรในกำร

เปลี่ยนแปลง (Transformation Process) สรอ.จึงได้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นในกิจกรรม/โครงกำรที่ฝ่ำยหรือ
ส่วนที่ด ำเนินกำร ครอบคลุมทั้งในส่วนของ People Process Technology เพ่ือน ำองค์กรไปสู่  Digital 
Organization ซึ่งผลกำรส ำรวจสำมำรถแสดงได้ดังนี้  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๔๐ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๔๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บทท่ี ๕ กรอบแนวคิดการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
  

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

 
 
 

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

โดยมีเป้ำประสงค์รำยยุทธศำสตร์และแผนงำนในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผน
แม่บทฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่วำงไว้ ดังนี้ 
 

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

- เ พ่ือให้ส ำนักงำนมีแนวทำงกำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศ 

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

- เพ่ือให้ส ำนักงำนมีมำตรฐำนใน
กระบวนกำรท ำงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- เพ่ือเพ่ิมคุณภำพในกำรให้บริกำร 

(๑) แผนงำนกำรปรับปรุงกระบวนกำร
และสถำปัตยกรรมองค์กร 

(๒) แผนงำนกำรรับรององค์กรและ
บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้พร้อมต่อการ
บริหารงานและ

ให้บริการ

สร้างความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่อการพัฒนาไปสู่ 

Digital Organization

ยกระดับคุณภาพการ
ด าเนินงานด้าน IT ให้
เป็นมาตรฐานสากล

และสอดคล้องกับการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

[Service Quality] [Data-Driven Organization] 

[Capability Building] 

“เป็นองค์กรต้นแบบที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนไปสู่ Digital Organization” 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๔๒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

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

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

- เ พ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศที่
ส ำคัญขององค์กรให้มีควำมพร้อม
ต่อกำรใช้งำนภำยในองค์กร 

- เ พ่ื อ พัฒนำระบบสำรส น เ ทศ
สนับสนุนกำรให้บริกำร 

(๓) แผนงำนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ภำยในองค์ กร เ พ่ือรองรั บกำร
ให้บริกำร 

(๔) แผนงำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้มีควำมพร้อมต่อกำรบริหำรงำน
องค์กร 

(๕) แผนงำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้พร้อมต่อกำรให้บริกำร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้ำงควำม
พร้อมด้ำนทรัพยำกรต่อกำร
พัฒนำไปสู่ Smart Organization 
(Capability Building) 

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

(๖) แผนงำนกำรยกระดับศักยภำพของ
บุคลำกรด้ำนดิจิทัล 

(๗) แผนงำนกำรพัฒนำส ำนักงำนไปสู่
กำรเป็น Digital Workplace 

 

๕.๓ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ในกำรนี้ แผนบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก ำหนด

โครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำน อันจะเป็นส่วนที่จะท ำให้ส ำนักงำนเป็นต้นแบบที่ใช้ข้อมูลใน
กำรขับเคลื่อนไปสู่ Digital Organization ได้ในระยะแรก ประกอบด้วย แผนงำนส ำคัญจ ำนวน ๗ แผนงำน 
และโครงกำรจ ำนวน ๑๗ โครงกำร ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงานส าคัญ โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยกระดับ
คุณภำพกำรด ำเนินงำนด้ำน IT 
ให้ เป็นมำตรฐำนสำกลและ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล (Service Quality) 

(๑) แผนงำนกำรปรับปรุงกระบวนกำร
และสถำปัตยกรรมองค์กร 

 

(๑.๑) โครงกำรทบทวนสถำปัตยกรรม
องค์ ก ร  (Enterprise Architecture) 
ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กร  

(๒) แผนงำนกำรรับรององค์กรและ
บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล 

(๒.๑) โครงกำรประกำศนโยบำยกำร
ลดกำรใช้ส ำเนำกระดำษในกำรบริหำร
และกำรให้บริกำร (Less Paper 
Policy)  
(๒.๒) โครงกำรรับรองมำตรฐำน 
ISO/IEC 20000-1: 2011 
(๒.๓) โครงกำรรับรองมำตรฐำน 
ISO/IEC 27001: 2013 
(๒.๔) โครงกำรกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 22301: 2012  



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๔๓ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ แผนงานส าคัญ โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้พร้อม
ต่อกำรบริหำรงำนและให้บริกำร 
(Data-Driven Organization) 

(๓) แผนงำนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ภำยในองค์ กร  เ พ่ื อรองรั บกำร
ให้บริกำร 
 

(๓.๑) โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ลูกค้ำ เพ่ือกำรพัฒนำระบบบริหำร
จั ด ก ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร  Capacity 
Management ระยะที่ ๑  

(๔ )  แผนงำนกำร พั ฒนำระบบ
สำรสนเทศให้มีควำมพร้อมต่อกำร
บริหำรงำนองค์กร 

(๔.๑) โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรพัฒนำระบบกำรสรรหำบุคลำกร
แบบลดกระดำษ (e-Recruitment) 
(๔ .๒) โครงกำรพัฒนำระบบ HR 
Chatbot ส ำหรับพนักงำน 
(๔.๓) โครงกำรปรับปรุ งระบบ IT 
Service Management 
(๔.๔) โครงกำรจัดท ำระบบสนับสนุน
ก ำ ร ท ำ ง ำ น ข อ ง เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ แ บ บ 
Anytime Anywhere Any Device  
(๔.๕) โครงกำรลดส ำเนำกระดำษใน
กำรประชุมส ำคัญของส ำนักงำน เพ่ือ
ยกระดับไปสู่ e-Meeting 
(๔.๖) โครงกำรพัฒนำระบบสืบค้นวำระ/
รำยงำนกำรประชุมของส ำนักงำน 

(๕ )  แผนงำนกำร พัฒนำระบบ
สำรสนเทศให้พร้อมต่อกำรให้บริกำร 

(๕.๑) โครงกำรพัฒนำระบบค ำขอใช้
บริกำรในรูปแบบ e-Form ระยะที่ ๑  

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้ำงควำม
พร้อมด้ำนทรัพยำกรต่อกำร
พัฒนำไปสู่ Smart Organization 
(Capability Building) 

(๖) แผนงำนกำรยกระดับศักยภำพ
ของบุคลำกรด้ำนดิจิทัล 
 
 
 
 

(๖.๑) โครงกำรน ำระบบ e-Learning 
ของ สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัล
ภำครัฐ (TDGA) เพ่ือยกระดับศักยภำพ
บุคลำกรภำยในส ำนักงำน  
(๖.๒) โครงกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลด้ำน IT  

(๗) แผนงำนกำรพัฒนำส ำนักงำน
ไปสู่กำรเป็น Digital Workplace 

(๗.๑) โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมให้
เป็น EGA Web Conference Room 
(๗.๒) โครงกำรจัดหำและบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ส ำหรับ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำงำนภำยใน
ส ำนักงำน (Facility)  

  



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๔๔ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๕.๔ ตัวช้ีวัดตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  
 

ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานของส านักงาน 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ 

  



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๔๕ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

บทท่ี ๖ (ร่าง) แนวทางการด าเนินงาน (Roadmap) กิจกรรมและงบประมาณ 
 

๖.๑ แนวทางการด าเนินงาน (Roadmap) กิจกรรมและงบประมาณ 
   จำกกำรปฏิรูประบบรำชกำร เพ่ือให้รองรับกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงในทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ส่วนรำชกำรต้องปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำเป็นเครื่องมือและกลไกส ำคัญในกำรด ำเนินกำรภำรกิจต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  
   ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) ในฐำนะหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลัก
ในกำรให้บริกำรกลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและภำรกิจต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐให้เกิดกำรบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นมำตรฐำน
เดียวกันและลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้งบประมำณของประเทศ เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ เกิดควำม
คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและตรวจสอบได้ สรอ. จึงมีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดหำเครื่องมือต่ำง ๆ ส ำหรับเพ่ิมศักยภำพในกำรด ำเนินโครงกำรตำมภำรกิจและ
กำรบริหำรจัดกำรภำยในขององค์กร โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สรอ. ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) พร้อมทั้ง จึงได้ก ำหนด (ร่ำง) แนวทำงกำรด ำเนินงำนโดยมีกิจกรรมและงบประมำณใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยกระดับคุณภาพการด าเนินด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(Service Quality with Standardization) 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

๑. แผนงำนกำรปรับปรุงกระบวนกำรและ
สถำปัตยกรรมองค์กร 

๑.๑ โครงกำรทบทวนสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture)  

- 

๒. แผนงำนกำรรับรององค์กรและบริกำร
ตำมมำตรฐำนสำกล  

๒.๑ โครงกำรประกำศนโยบำยกำรลดกำรใช้ส ำเนำกระดำษ
ในกำรบริหำรและให้บริกำร (Less Paper Policy)  
๒.๒ โครงการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 2000:2011 
๒.๓ โครงการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
๒.๔ โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจผ่ำน
กำรรับรองมำตรฐำน ISO 22301:2012 

- 
 

๐.๕๐๐๐ 
 
- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมต่อการบริหารงานและให้บริการ  

(Data-Driven Organization)  
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

๓. แผนงำนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ภำยในองค์กรเพื่อรองรับกำรให้บริกำร 

๓.๑ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร Capacity Management  
ระยะที่ ๑  

๒.๐๐๐๐ 



 

                                                                                     ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๔๖ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๔. แผนงำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้
มีควำมพร้อมต่อกำรบริหำรงำนองค์กร 

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

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
๕. แผนงำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้
พร้อมต่อกำรให้บริกำร 

๕.๑ โครงกำรพัฒนำระบบค ำขอใช้บริกำรในรูปแบบ  
e-Form ระยะที่ ๑ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างความพร้อมของทรัพยากรต่อการพัฒนาไปสู่ Smart Organization  

(Capability Building)  
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

๖. แผนงำนกำรยกระดับศักยภำพของ
บุคลำกรด้ำนดิจิทัล 

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

- 
 

๕.๐๐๐๐ 
๗. แผนงำนกำรพัฒนำส ำนักงำนไปสู่กำร
เป็น Digital Workplace  

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

- 
 

๓๘.๕๖๔๖* 
 

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

หมำยเหตุ: * อยู่ระหว่ำงกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณงบกลำง เพิ่มเติมอีก จ ำนวน ๘.๖๐๐๐ ล้ำนบำท 
 
๖.๒ งบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๕๖.๖๘๙๗ ล้ำนบำท  


