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บทน า 

 
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อพลอำกำศเอก 

ประจิน จ่ันตอง รองนำยกรัฐมนตรี ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ในฐำนะ
รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำ เพื่อให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 
มำตรำ 41 และพระรำชกฤษฎีกำจัดต้ังส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.2561 มำตรำ 41 โดย
มีสำระส ำคัญประกอบด้วย ค ำช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบำยของคณะกรรมกำร แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 แผนกลยุทธ์ที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2561  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ ผ่ำนมำ 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 รอบ 12 
เดือน (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)  

 
รำยงำนฉบับน้ียังถือเป็นกำรประเมินผลองค์กำรมหำชนและผู้อ ำนวยกำรมหำชน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2561 (ตำมค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 5/2559 เรื่องมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ด้วย โดยมีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 4 
Innovation Based เรื่องกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ก ำหนดให้ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อรัฐมนตรีที่
ก ำกับดูแลด้วยเช่นกัน 

 
สพร. หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ รำยงำนฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำน และก ำกับ

ดูแลองค์กำรมหำชน รวมทั้ง สำมำรถอ้ำงอิงข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ข้อส่ังกำร และข้อเสนอแนะควำมคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลร่วมกันในอนำคต เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ สพร. ให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
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บทท่ี 1 

ทิศทางและนโยบายจากประธานกรรมการบรหิาร 
 

การบริหารกิจการบ้านเมืองเป็นเรื่องส าคัญของประเทศชาติ ประการแรก สังคมที่เจริญรุดหน้ำจนเป็น
ผู้น ำของโลก ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองและเทคโนโลยี อำศัยผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์และกำรวำงแผนที่เป็นระบบ 
(ด ำรง วัฒนำ, 2545) ซึ่งแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนส่วนร่วมถ้วนหน้ำควำมเป็นธรรม ประการที่สอง เป็นกำรแสดงถึงกำรใช้ควำมรู้ที่เกิดจำกกระบวนกำร
ทำงปัญญำในกำรจัดท ำแผน ซึ่งอำศัยหลักกำรทรงงำนของในหลวง โดยเริ่มจำกหลักท่ีหน่ึง คือ “(กำร) ศึกษำข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบ” (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2555) และประการที่สาม 
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กำรจัดท ำแผนส ำหรับกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองเป็นกำรแสดงถึงพันธะของผู้บริหำรในกำรรับใช้สังคมจำกกำรน ำทรัพยำกรของรัฐ ได้แก่ งบประมำณ 
และอ ำนำจรัฐมำใช้ในกิจกำรต่ำงๆ ของรัฐ กำรจัดท ำแผนจึงถือว่ำสอดคล้องกับหลักควำมโปร่งใส (Transparent) 
ของธรรมำภิบำล (Good Governance) (UNESCAP, 2552) 

นอกจำกน้ี แผนยังเป็นปัจจัยน ำไปสู่องค์ประกอบของธรรมำภิบำลข้ออ่ืนๆ ด้วย ซึ่งประเทศไทยได้ตรำ
กฎหมำย “พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546” ไว้ โดยให้
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรวำงแผนไว้เป็นเบื้องต้นก่อนปัจจัยอ่ืนๆ ของธรรมำภิบำล ดังน้ี “มำตรำ 9 กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี (1) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
ใดส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรตำม (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละ
ขัน้ตอนเป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภำรกิจ และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของภำรกิจ...” 

นโยบำยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่ก ำลัง
ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติในขณะน้ี คือ กำรขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 โดยปัจจุบัน
โลกเริ่มเข้ำสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนกำรท ำงำน
อีกต่อไป หำกแต่จะหลอมรวมเข้ำกับชีวิตคนอย่ำงแท้จริง และจะเปล่ียนโครงสร้ำงรูปแบบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
กระบวนกำรกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริกำร และกระบวนกำรทำงสังคมอ่ืนๆ ประเทศไทยจึงต้องเร่งน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยี
ดิจิทัลสำมำรถตอบปัญหำควำมท้ำทำยที่ประเทศก ำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและ
สังคม 

หลังจำกที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 
2559 เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศที่ย่ังยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) สพร. (ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) สรอ. ในขณะนั้น)1 ถือ

                                                           
1 พระรำชกฤษฎกีำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2561 มำตรำ 6 ให้ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
ตำมพระรำชกฤษฎกีำจัดตั้งส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2544 เป็นส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดจิิทัล (องค์กำรมหำชน) ...  
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เป็นหน่วยงำนที่เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลภำยใต้ทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ที่สอดคล้องกับกำรขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำย
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่ก ำลังด ำเนินกำรปฏิรูป
ประเทศครั้งใหญ่ในทุกด้ำน และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทิศทำงและกรอบยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) น้ันแล้ว จะเห็นได้ว่ำ ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรใน
ภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย ถือเป็นยุทธศำสตร์ที่มีบทบำทหลักใน
กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของ สพร. ในทุกมิติ  

สพร. ได้เร่งผลักดันให้มี (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็น
แผนปฏิบัติกำรรำยยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม ผลจำกกำรขับเคล่ือนผลักดันอย่ำงจริงจังของรัฐบำลในช่วงที่ผ่ำนมำ ท ำให้ประเทศไทยมีกำรจัดอันดับ
ด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้นในหลำยเวที ดังจะยกตัวอย่ำง เช่น ผลกำรจัดอันดับดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ E-Government Development Index (EGDI) จัดท ำโดยองค์กรสหประชำชำติ (United Nations: UN) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยก้ำวขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 73 จำกทั้งหมด 193 ประเทศ ถือว่ำมีอันดับกำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้นจำกอันดับที่ 77 ในปี พ.ศ.2559 ในอันดับที่ 4 ของประเทศกลุ่มอำเซียน (ASEAN) 
นอกจำกน้ี ผลกำรจัดอันดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเ ล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัยวำเซดะ ( Waseda-IAC 
International e-Government Ranking Survey) ประเทศไทยมีอันดับควำมพร้อมที่พัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอยู่ใน
อันดับคงท่ี คือ อันดับที่ 21 จำก 65 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศกลุ่มอำเซียน (ASEAN)   

นับเป็นระยะเวลำกว่ำ  6 ปีแล้ว ที่ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) สรอ. จัดต้ังขึ้นเป็น
องค์กำรมหำชนภำยใต้พระรำชกฤษฎีกำส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.2554 และโอนย้ำย
สังกัดเป็นส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) สพร. ภำยใต้พระรำชกฤษฎีกำจัดต้ังส ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2561 โดยเป็นองค์กำรมหำชนในกำรก ำกับดูแลของนำยกรัฐมนตรี และ
มอบหมำยและมอบอ ำนำจให้รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  พลอำกำศเอกประจิน 
จ่ันตอง ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สพร. ด ำเนินงำนภำยใต้ควำมมุ่งมั่นให้เกิด
กำรบูรณำกำรงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันและเช่ือมโยงให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงดีที่สุด ตำมแผนยุทธศำสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) ภำยใต้วิสัยทัศน์ที่กล่ำวไปแล้วผ่ำน 3 ยุทธศำสตร์
หลัก2 คือ 1) บูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ รองรับ
รัฐบำลดิจิทัล (Sharing) 2) ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพื่อก้ำวไปสู่ 
Digital Economy (Delivery) และ 3) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมีควำม
พร้อมที่จะรองรับกำรเปล่ียนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation) กำรขับเคล่ือนแผนดังกล่ำว
ข้ำงต้น จึงถือได้ว่ำเป็นภำรกิจหลักที่มีควำมส ำคัญของ สพร. ทั้งน้ี คณะกรรมกำรฯ และ สพร. จึงเห็นควรให้มีกำร
ทบทวนบทบำทและพันธกิจที่จะรองรับกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และก ำหนดกลยุทธ์โครงกำร
และแนวทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยได้มีกำรน ำเสนอเรื่อง
ดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ 
ซึ่งที่ประชุมก็ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทำงกำรด ำเนินงำนพร้อมกับมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพิ่มเติม 
                                                           
2 ยุทธศำสตร์หลกัภำยใต้แผนกลยุทธ ์ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
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นอกจำกน้ี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนำยน ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กร ที่สำมำรถขับเคล่ือนแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564) เพื่อผลักดัน
ประเทศไทยให้ก้ำวไปสู่กำรเป็น Thailand 4.0 ได้ต่อไป   

 
 

(นำยไชยเจริญ อติแพทย์) 
ประธำนกรรมกำร 
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บทท่ี 2 

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 กรอบกลยุทธ์หลักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนกลยุทธ์3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นกำรน ำยุทธศำสตร์ทั้ง 3 ด้ำน (ประกอบด้วย Sharing, 

Delivery, Transformation) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2559–2562) ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลส ำเร็จ เพื่อ
สนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงทุกมิติในกำรบริหำรงำนภำยหลังจำกที่  สพร. ได้วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกและภำยใน
องค์กร ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยที่ผ่ำนมำ รวมถึง นโยบำยดิจิทัลในต่ำงประเทศ นโยบำย ข้อส่ังกำรที่มี
ผลต่อกำรด ำเนินงำนและกรอบกำรด ำเนินงำนหลักเพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 
(ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) รวมถึง กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์เดิมที่สำมำรถตอบโจทย์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมน้ัน  

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไว้ดังน้ี 
1. สนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลให้กับโครงกำรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
2. ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ Digital Service ที่ตอบสนองควำมต้องกำรประชำชนและมีประชาชนใช้งาน

มากขึ้น 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ด ำเนินกำรให้เกิดกำร บูรณาการฐานข้อมูลประชำชนและบริกำรภำครัฐ   
4. มุ่งเน้นกำรหำพันธมิตรในกำรด ำเนินกำรตำมหลักกำร Sourcing Management โดยให้เกิดกำรบริหาร

จัดการต้นทุนที่ดีขึ้น 
5. มุ่งเน้นกำรหารายได้จำกกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรรัฐของสถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 

อย่ำงไรก็ตำม กลยุทธ์ภำยใน (Internal Strategy) จะมีบทบำทในกำรผลักดันให้กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) 
ประสบควำมส ำเร็จ ดังแสดงได้ตำมภำพ 
 

 

 

 

 

                                                           
3 แผนกลยุทธ์ (เดิม) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
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กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
รองรับรัฐบาลดิจิทัล 

 

โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 
ผลผลิต  

1. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ยกระดับเครือข่ำย GIN 
เป็น GSI โดยน ำร่อง
เชื่อมโยงเครือข่ำย GSI ไป
ยังหน่วยงำนต่ำงๆ ร้อยละ 
100 

2. จ ำนวน (สะสม) หน่วยงำน
ภำครัฐใช้เครือข่ำย GIN 
3,200 หน่วยงำน 

1. น ำเทคโนโลยี Software Define Wan มำประยุกต์ใช้กับเครือข่ำย 
เพื่อให้สำมำรถท ำ Centralize Management ได้ 

2. ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย 
3. พัฒนำระบบ Innovative Service Portal 
4. ก ำหนดรูปแบบบริกำรตำมประเภทหน่วยงำนตำมแผนพัฒนำรัฐบำล

ดิจิทัล (พิจำรณำหน่วยงำนตำมเอกสำรแนบ) 
5. ใช้เทคโนโลยีเครือข่ำยที่หลำกหลำย เพื่อลดต้นทุนและลดกำรผูกติด

กับผลิตภัณฑ์ 
6. เปิดกำรแข่งขันส ำหรับผู้ให้บริกำรรำยใหม่ 
7. ยกระดับควำมเช่ือมั่นบริกำรโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเป็น  

โครงกำรส ำคัญ พร้อมเปล่ียนช่ือบริกำรเป็น “เน็ตเวิร์กรัฐ”   

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ  
(G-Cloud) 
ผลผลิต  

1. จ ำนวนระบบ (สะสม) บน   
G-Cloud 600 ระบบ 

 

1. ลงทุนด้ำนเทคโนโลยี Open Stack เพื่อบริหำรจัดกำรต้นทุนบริกำร 
2. พัฒนำเทคโนโลยีกำรให้บริกำรในรูปแบบแพลตฟอร์มที่หลำกหลำย 
3. จัดช้ันระดับควำมส ำคัญของระบบตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

(พิจำรณำหน่วยงำนตำมเอกสำรแนบ) 
4. ให้บริกำรผ่ำน Self-service Portal  
5. ยกระดับบริกำรให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO20000-1 

:2011 
6. พัฒนำฟังก์ชันเพื่อรองรับ Big Data 

การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) 
ผลผลิต  

1. ร้อยละ (สะสม) ของส่วนรำชกำรระดับกรมใช้บริกำร G-SaaS (ประเมินเฉพำะ Saraban/G-Chat 
/MailGoThai/GIN Conference)  

G-Chat 
 
 

1. เพิ่มฟังก์ชันให้เกิดควำมสะดวกและปลอดภัย เช่น Community , 
Smart Feature, Triple Security และปรับปรุงกำรเข้ำใช้งำนให้ง่ำย 
และสะดวกขึ้น (User Friendly) 

2. พัฒนำบริกำรบน Platform ของ สรอ. เพื่อลดต้นทุนกำรพัฒนำและ
บริหำรจัดกำร 
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โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
3. Reposition บริกำรเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นโดยมุ่งเน้นกำรเป็น 

Community Application 
4. ตอบสนองนโยบำย Less Paper รองรับกำรใช้งำน ส ำหรับข้ำรำชกำร 

430,000 คน ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
MailGoThai 
 
 

1. เพิ่มระดับควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้งำน โดยน ำร่องฟังก์ชันส ำคัญ 
เช่น Email Delivery Service, 2-Factor Authentication, Digital 
Signature เป็นต้น 

2. บริหำรจัดกำรกำรใช้งำนให้เกิดกำรเพิ่ม Utilization 
3. รวมระบบ Mail (Version 2 และ Version 1) ภำยในปีงบประมำณ 

พ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
บริกำร 

Saraban as a Service 1. ปรับปรุงโครงสร้ำงระบบให้มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับโครงสร้ำง
หน่วยงำนมำกขึ้น 

2. เพิ่ม Feature และขยำยควำมสำมำรถระบบให้ครอบคลุมควำม
ต้องกำร เช่น กำรจัดเก็บระยะเวลำกำรรับหนังสือ กระบวนกำรเข้ำ
ระบบ 

3. ผลักดันให้เกิดกำรใช้บริกำรในวงกว้ำงเพื่อลดต้นทุนภำครัฐและ
สนับสนุนนโยบำยลดกำรใช้กระดำษ (Less Paper) 

GIN Conference 1. ศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีบริกำรอ่ืนๆ เพื่อลดต้นทุน 
2. จัดสรรทรัพยำกรกำรใช้งำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
3. ปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจในกำรใช้บริกำรให้เกิดควำมคุ้มค่ำ

มำกที่สุด ในรูปแบบ Shared Resource อย่ำงแท้จริง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ 
Digital Economy 

 
โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ระบบงานภาครัฐ (Digital 
Government Platform) 
ผลผลิต  

1. จ ำนวนบริกำรอัจฉริยะ 
(Smart Service) ของ

1. สนับสนุนให้ฐำนข้อมูลภำครัฐเช่ือมไปยังฐำนข้อมูลไปยังทะเบียน
รำษฎร์ และข้อมูลส ำคัญอ่ืนๆ ของรัฐ 

2. สนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำรยกเลิกกำรขอเอกสำรที่ทำง
รำชกำรออกให้จำกผู้ย่ืนค ำขอ 
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โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
หน่วยงำนภำครัฐที่ให้บริกำร
ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐ
และภำคธุรกิจ (เพ่ิมขึ้น) 10 
บริกำร 

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
หน่วยงำนภำครัฐใช้งำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนข้อมูล
ของ สรอ.  
(e-Government Platform) 
ร้อยละ 10 

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ 
(Government Information 
Infrastructure) 
ผลผลิต  

1. จ ำนวนชุดข้อมูลเปิดใน
ลักษณะ High-value 
dataset ที่มีกำรเปิดเผย
เพ่ิมขึ้นต่อปี 20 ชุดข้อมูล 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ BI และ Data Analytic ของประเทศ 
2. ออกแบบพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มกำรบูรณำกำรข้อมูล Big Data 

ของประเทศ 
3. แผนกำรจัดเก็บและปรับปรุงคุณภำพของข้อมูล 
4. ผลักดันให้เกิดกำรน ำ High-Value Dataset ไปใช้อย่ำงเป็น

รูปธรรม 

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน (GovChannel) 
ผลผลิต  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของอัตรำ
กำรใช้ศูนย์กลำงบริกำร
ภำครัฐส ำหรับประชำชนใน
ทุกช่องทำง (Govchannel 
Take up rate) ร้อยละ 10 

2. ร้อยละของจังหวัดที่มีกำร
ติดตั้งจุดเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ 
เช่น  Smart Kiosk, Smart 
Box เป็นต้น 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์และใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรปรับ 
Structure Design ใหม่ 

2. วิเครำะห์ออกแบบโครงสร้ำงหมวดหมู่บริกำรที่ชัดเจน และง่ำยต่อ
กำรใช้งำน ในรูปแบบ One Stop Service  

3. ผลักดันสู่กำรเป็น Citizen Portal อย่ำงสมบูรณ์ ภำยหลังกำร
พัฒนำเพื่อใช้งำนร่วมกับ eID 

GovSpending 
 

1. พัฒนำกำรเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ API ส ำหรับเรียกใช้ชุดข้อมูล
ในภำษีไปไหน 

2. วิเครำะห์และปรับปรุงกำรเช่ือมโยงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ 
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โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
3. ต่อยอดไปยังแหล่งที่มำของรำยได้ของรัฐและรำยได้อ่ืนๆ ใน

รูปแบบ “ภำษีมำจำกไหน” โดยร่วมมือกับ 3 หน่วยงำนจัดเก็บ
รำยได้ ได้แก่ กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต กรมศุลกำกร 

G-News 
 

1. ยกระดับเป็นส่ือออนไลน์ภำครัฐที่น่ำเช่ือถือส ำหรับประชำชน 
2. เป็นแหล่งข่ำวของภำครัฐที่น่ำจะเช่ือส ำหรับส่ืออ่ืนๆ  
3. เพิ่มช่องทำงกำรรับรู้ ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนๆ 
4. เพิ่มกำรเข้ำถึง GNews ผ่ำนช่องทำงบริกำรอ่ืนๆ ของ สรอ. 
5. ขยำยกำรรับรูปผ่ำน Social Network  
6. ยกระดับควำมน่ำสนใจและควำมหลำกหลำยของข่ำว 
7. เพิ่มประสิทธิภำพบริกำรทั้งกำรเรียกดูและบริหำรจัดกำรข่ำว 

Government Smart Kiosk 1. พัฒนำระบบปฏิบัติกำรแบบเปิด (Open source) 
2. พัฒนำบริกำรในรูปแบบ Transaction 
3. น ำเทคโนโลยี PIN CODE และ Fingerprint มำใช้ เพื่อพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำใช้บริกำร  
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำบริกำรรูปแบบใหม่ร่วมกับ Start Up  
5. ก ำหนดมำตรฐำน Digital Service รองรับกำรให้บริกำรผ่ำนหลำย

ช่องทำง (Multi-Channel Service)  
6. จัดท ำมำตรฐำนกลำง และเปิดให้เอกชน/ Start up ร่วมลงทุน 
7. เปล่ียนช่ือและสัญลักษณ์บริกำรเพื่อง่ำยต่อกำรจดจ ำและเข้ำถึง 

ช่ือบริกำร “พี่ตู้” GTM 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
การยกระดับความสามารถและ
สร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Skills) 
ผลผลิต  

1. แผนงำนหรือโครงกำรจำก 
TDGA ที่ขับเคลื่อนให้เกิด 

1. น ำเสนอหลักสูตรแบบ Class Room และ Digital Learning เพื่อ
พัฒนำบุคลำกรภำครัฐต้ังแต่ระดับบริหำรจนถึงระดับปฏิบัติกำร เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ Digital Government ซึ่งสอดคล้องตำม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ในแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  

2. เพิ่มควำมร่วมมือกับหน่วยงำนส ำคัญระดับนโยบำยในลักษณะ 
Partnership Model  
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โครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
Digital Transformation 
ภำครัฐ ร้อยละ 80 

3. น ำเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรรัฐและก้ำวไปสู่ Digital 
Government ตำมแผนรัฐบำลดิจิทัล ต้ังแต่ระดับปฏิบัติกำรจนถึง
ระดับบริหำร 

4. เป็นบริกำรส ำคัญที่มุ่งเน้นกำรหำรำยได้ให้กับส ำนักงำน 
การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government 
Transformation) 
ผลผลิต  

1. จ ำนวนมำตรฐำน และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
ที่มีกำรจัดท ำขึ้น เพ่ือ
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 3 
เรื่อง  

1. จัดท ำกรอบและ Roadmap กำรด ำเนินงำนตำม Agenda Based 
ผ่ำนกำรขับเคล่ือนของคณะกรรมกำรในแต่ละเรื่องที่จัดต้ังขึ้น 

2. ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน DG  
3. จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย เพื่อขับเคล่ือนกำรพัฒนำรัฐบำล

ดิจิทัล 
4. ใช้กลไกสถำบัน TDGA ในกำรขับเคล่ือนให้เกิดกำรจัดท ำ EA ภำครัฐ 
5. จัดท ำ EA ภำครัฐ ตำม 26 Domain ในแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลและ

งำนที่เป็น Agenda Based 

การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการ
รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Innovation 
Center) 
ผลผลิต 

1. ต้นแบบนวัตกรรม 
(Prototype) กำร
ให้บริกำรที่ สำมำรถน ำ
เทคโนโลยีมำปรับใช้ และ
สำมำรถใช้งำนได้จริง 2 
ต้นแบบ 

1. ศึกษำเทคโนโลยีใหม่มำใช้พัฒนำนวัตกรรมบริกำรภำครัฐ 
2. POC เทคโนโลยี Block Chain กับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ 
3. ขยำยผลจำกกำร POC เทคโนโลยี Block Chain ไปยังบริกำรเพื่อ

สวัสดิกำรประชำชน 
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บทท่ี 3 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ผ่านมา) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ได้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อขับเคล่ือนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมแผนกลยุทธ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 มำอย่ำงต่อเน่ือง ภำยใต้ยุทธศำสตร์หลัก 3 ด้ำน คือ  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 บูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐ ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพ รองรับรัฐบำลดิจิทัล (Sharing) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพื่อก้ำวไปสู่ 
Digital Economy (Delivery) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมีควำมพร้อมที่
จะรองรับกำรเปล่ียนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation) 

ทั้งน้ี เพื่อให้เห็นภำพรวมกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ในไตรมำสที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 น้ัน  
ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ตำมยุทธศำสตร์ ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) 
 

เน่ืองจำกมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ ฉะน้ัน กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จึงมุ่งเน้นกำรปรับฐำนกำรให้บริกำรให้มีควำมเหมำะสมกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
และสร้ำงควำมคุ้มค่ำจำกกำรใช้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐให้มำกขึ้น ใน 3 โครงกำร ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่งปัจจุบันถือเป็น
เครือข่ำยหลักภำครัฐที ่ให้บริกำรครอบคลุมไปยังหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมแล้วกว่ำร้อยละ 99 โดย
ครอบคลุมจุดติด ตั ้งทั ่วประเทศ 3 ,365 หน่วยงำน/จุดติด ตั ้ง  และครอบคลุมทั ้ง  26 โดเมนตำมขีด
ควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลของภำครัฐไทยตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย อีกด้วย นอกจำกนี้ ยังมี
บริกำรระบบงำนด้ำนยุทธศำสตร์หลักภำครัฐที่ใช้งำนร่วมกันบนเครือข่ำย GIN เช่น ระบบบริหำรกำรเงินกำร
คลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกระทรวงกำรคลัง มีจ ำนวน 1,217 หน่วยงำน ระบบทะเบียนรำษฎร
ของกรมกำรปกครอง มีจ ำนวน 57 หน่วยงำน ระบบ Thailand National Single Window (NSW) ของกรม
ศุลกำกร มีจ ำนวน 37 หน่วยงำน ระบบแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรม (DXC) ของส ำนักงำนกิจกำร
ยุติธรรม มีจ ำนวน 25 หน่วยงำน และระบบฐำนข้อมูลของคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ (NHC) ของสถำบัน
สำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) มีจ ำนวน 10 หน่วยงำน รวมไปถึง ระบบงำนส ำคัญ
ภำครัฐที่ใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำย GIN ในกำรให้บริกำร เช่น โครงกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยของกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ภำคธุรกิจสำมำรถจดทะเบียนกำรค้ำได้ทั่วประเทศ  โครงกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลกลำงตำมนโนบำยรัฐบำลใน 4 เรื่องหลัก คือ 1) กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำร
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ภำครัฐ (Linkage Center) 2) กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 3) กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำน
ควำมม่ันคง และ 4) กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรและบริกำรโครงสร้ำงภำครัฐ รวมไปถึง โครงกำรบูรณำ
กำรกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์ปฏิบัติกำรทหำรบกเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่สำม จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โครงกำรเพิ่มคุณภำพกำรบริกำรด้ำนสุขภำพผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Health) โดยวำงครือข่ำย GIN ไปยัง
โรงพยำบำลในพื้นที่ห่ำงไกลในกำรให้บริกำรด้ำนกำรเช่ือมโยงข้อมูลสำธำรณสุขจำกส่วนกลำงไปยังส่วนภูมิภำค 
รวมถึงกำรน ำเอำเทคโนโลยี Telemedicine มำให้บริกำรในพื้นที่ดังกล่ำว เป็นต้น  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 135.06 จากเป้าหมายปี พ.ศ.2560 พร้อม
จะยกระดับไปสู่กำรเป็น Government Secured Intranet (GSI) อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) เป็นกำรให้บริกำร
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ที่สำมำรถเข้ำถึงได้
จำกเครือข่ำย GIN และอินเทอร์เน็ตที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล ไม่ว่ำจะเป็น ISO/IEC 
27001:2013 ISO 20000-1:2011 CSA Security และ  Trust & Assurance Registry (STAR) กำรให้บริ กำร    
G-Cloud ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงภำครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณได้จำก
กำรจัดสรรทรัพยำกรให้ผู้ใช้งำนได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ปัจจุบันมีหน่วยงำนภำครัฐให้ควำมไว้วำงใจในกำร
น ำระบบงำนส ำคัญมำไว้บน G-Cloud มำกถึง 793 ระบบ เช่น  

- ระบบสำรสนเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินธุรกิจ (Doing Business Portal)  
- ระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ (Linkage Center) ของกรมกำรปกครอง  
- ระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Centrally Signed E-Mail) ภำยใต้โครงกำร 

National e-Payment เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน กรมสรรพำกร สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ส ำนักงำน
ควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนและส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) 

- ระบบกำรย่ืนแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภำพก่อนกำรน ำเข้ำ (License per Invoice: LPI) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)  

- ระบบติดตำมกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำย Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU)   
- ระบบน ำร่องกำรจัดหำและพัฒนำระบบ Single Window ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำต

ท ำงำน  
- ระบบกำรดูแลสุขภำพตลอดช่วงชีวิต เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงพัฒนำสังคมและ

ควำมม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย กระทรวงแรงงำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 
- ระบบสำรสนเทศสนับสนุนพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต

ของทำงรำชกำร พ.ศ.2558  
- ระบบขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 

(NECTEC) เป็นต้น 
และยังถือว่ำให้บริกำรได้ครอบคลุม 19 โดเมนจำก 26 โดเมนตำมขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัล

ของภำครัฐไทยตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) แล้ว  
ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 199.16 จากเป้าหมายปี พ.ศ.2560 
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3) โครงการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) เพื่อกำรใช้งำนร่วมกันใน
ภำครัฐ ตำมลักษณะกำรใช้งำนจริงเฉพำะในส่วนที่ต้องกำร ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงภำครัฐอีกหน่ึงบริกำรที่
มุ่งเน้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณในภำพรวมอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งส ำนักงำนได้พัฒนำบริกำรใน
ลักษณะ G-SaaS ให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐแล้วจ ำนวน 4 บริกำร ได้แก่ 

3.1) ระบบ Saraban ให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงำนเอง จ ำนวน 400 หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง 36 หน่วยงำน (จ ำนวนผู้ใช้งำน 7,201 คน) เช่น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตในภำครัฐ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ เป็นต้น ระบบ Saraban as a Service ท ำให้หน่วยงำนเหล่ำน้ีสำมำรถเช่ือมโยงงำนสำรบรรณกับ
หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ได้อย่ำงอัตโนมัติ (Cross Platform Interconnection) ท ำให้สำมำรถแลกเปล่ียนข้อมูลกัน
ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ลดระยะเวลำและข้ันตอนในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำนได้  

3.2) ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) ส ำนักงำนมีส่วนผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐมี
ช่องทำงที่ปลอดภัยในกำรส่ือสำรภำยในหน่วยงำนภำครัฐด้วยกัน ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 
2559 ซึ่งมีค ำส่ังให้หน่วยงำนภำครัฐน ำระบบ G-Chat และ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อส่ือสำร
ภำยในและระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือ มีควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และลดควำมเส่ียงใน
กำรถูกลักลอบน ำข้อมูลทำงรำชกำรไปใช้ในทำงทุจริตและเกิดควำมเสียหำย ปัจจุบัน หน่วยงำนภำครัฐให้ควำม
สนใจและใช้ G-Chat เป็นช่องทำงกำรส่ือสำรหลักในภำครัฐแล้วจ ำนวน 78,601 คน จำก 252 หน่วยงำน รวมทั้ง 
ยังสนับสนุนกำรส่ือสำรในลักษณะกลุ่มตำมภำรกิจ เช่น กลุ่มคณะรัฐมนตรี กลุ่มปลัดกระทรวง กลุ่มหัวหน้ำส่วน
รำชกำร (ระดับ CEO) และกลุ่มส่ือสำรข้อมูลของกรมประชำสัมพันธ์ อีกด้วย 

3.3) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) 
ปัจจุบันมีหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 679 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง 118 หน่วยงำน มีนโยบำยให้
ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐ 462,948 คน ใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์จำกระบบกลำงที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย 
เพื่อเป็นกำรรักษำควำมปลอดภัยของข่ำวสำรภำครัฐและสำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองแม้จะเกิด
ภำวะวิกฤตขึ้น ภำยใต้ระดับกำรให้บริกำร (SLA) ร้อยละ 99.5 โดยหน่วยงำนภำครัฐส ำคัญที่ใช้ MailGoThai เป็น
ระบบส่ือสำรหลักภำยในหน่วยงำน เช่น บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งให้บริกำรกับนักบินและลูกเรือใน
กำรส่งข้อมูลส ำคัญ ตำรำงกำรบิน แผนก ำหนดกำรต่ำงๆ ของนักบิน รวมไปถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง สถำบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์กำรมหำชน) สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและเกษตร (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เป็นต้น 

3.4) ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่าย GIN (GIN Conference) เป็นระบบ
กำรประชุมทำงไกลออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐเกิดกำรประหยัด
ทรัพยำกรและระยะเวลำในกำรจัดประชุมได้ ปัจจุบัน GIN Conference เป็นระบบที่หน่วยงำนภำครัฐเห็นถึง
ประโยชน์และให้ควำมสนใจน ำมำใช้ในหน่วยงำนมำกถึง 140 หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรม 38 หน่วยงำน 
(5,352 สิทธิกำรใช้งำน (License)) โดยใช้ในกำรประชุมส ำคัญเพื่อลดควำมสูญเสียของต ำรวจตระเวนชำยแดนในสำม
จังหวัดชำยแดน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรน ำมำประยุกต์ใช้ในเรื่องต่ำง ๆ ได้อีกด้วยเช่น กำรประชุมคดีควำมที่ยังไม่มีข้อ
ยุติของต ำรวจภูธร ระบบฝำกขังเพื่ออ ำนวยควำมยุติธรรมและเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรพิจำรณำคดีให้กับศำล 
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ต ำรวจและกรมรำชทัณฑ์ ระบบเย่ียมญำติที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับกำรเข้ำเย่ียมผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน
ห่ำงไกล เป็นต้น  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 113.57 จากเป้าหมายปี พ.ศ.2560 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital 

Economy (Delivery) 
 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 ถือเป็นยุทธศำสตร์หลักเพื่อ

ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรพัฒนำบริกำรที่มีคุณค่ำและตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำน (Value Added 
Service) โดยมีกลยุทธ์หลักคือ กำรเพิ่มจ ำนวนจ ำนวนผู้ใช้งำนบริกำรภำครัฐและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ใน 3 
โครงกำร ได้แก่ 

4) โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (Digital Government Platform) 
ถือเป็นบริกำรส ำคัญที่ส ำนักงำนได้สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระดับ Strategic Partners เพื่อเช่ือมโยงข้อมูล
ส ำคัญต่ำง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐน ำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลที่ได้พัฒนำขึ้น ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับกำรด ำเนินงำน ปัจจุบัน หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรน ำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล (Digital 
Government Platform) ที่ส ำนักงำนพัฒนำไปใช้ในกำรเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงำนกันแล้วจ ำนวนถึง 620 
หน่วยงำน (เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 140 หน่วยงำน) ใน 3 รูปแบบ คือ 
  4. 1 ) ร ะ บ บ  Single Sign-On ป ร ะ ช ำ ช น ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ข อ ง ภ ำ ค รั ฐ บ น 
https://www.egov.go.th ด้วยกำรพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวผ่ำน https://openid.egov.go.th ปัจจุบันมี
ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 38 ระบบจำก 23 หน่วยงำนที่เช่ือมโยงกันได้ เพื่อไปสู่กำรเป็น One Stop 
Service ต่อไป เช่น ระบบค้นหำจองช่ือและจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ระบบขอติดต้ัง
ประปำใหม่และกำรช ำระค่ำน้ ำประปำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของกำรประปำนครหลวง เป็นต้น 

4.2) ระบบ e-CMS version 2.0 on Cloud เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่ำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรรับส่งข้อมูล  ปัจจุบัน 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 597 หน่วยงำนสำมำรถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่ำงกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพผ่ำนระบบ e-CMS เช่น กรมวิชำกำรเกษตร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นต้น  

4.3) ระบบ Government API ตำมค ำส่ัง คสช.ที่ 21/2560 ข้อ 17 ซึ่งให้หน่วยงำนภำครัฐ
ยกเลิกกำรขอเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำกผู้ย่ืนค ำขอน้ัน ปัจจุบัน ส ำนักงำนมีกำรด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุน
นโยบำยรัฐบำล โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล (Government API) จ ำนวน 3 API และส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำรเช่ือมโยงผ่ำน Government API ดังกล่ำวแล้วจ ำนวน 19 หน่วยงำน 25 ระบบ 
ได้แก่  

(1) API ส ำหรับเช่ือมโยงข้อมูลคนพิกำรร่วมกับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

http://www.egov.go.th/
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(สปสช.) พร้อมทั้งจัดท ำ Web Service ส ำหรับหน่วยงำนที่ต้องกำรเข้ำถึงหรือน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ 
คือ Web Service ส ำหรับตรวจสอบสิทธิคนพิกำร Web Service ส ำหรับขอข้อมูลประวัติกำรฟื้นฟู และ Web 
Service ส ำหรับขอข้อมูลประวัติกำรเบิกจ่ำยอุปกรณ์  

(2) API เช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ร่วมกับกรมกำรปกครอง ซึ่งมีหน่วยงำนภำครัฐใช้ 
ประโยชน์จำก API ดังกล่ำวแล้วจ ำนวน 20 ระบบ เช่น ระบบบริกำรรับค ำร้องขอติดต้ังประปำใหม่ของกำรประปำ
นครหลวง ระบบติดตำมเรื่องร้องคัดค้ำนกำรเลือกต้ังของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ระบบยืนยันตัว
บุคคลกลำงที่เกี่ยวข้องในกำรท ำนิติกรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ระบบให้ควำมเห็นชอบ (บุคคลใน
ตลำดหุ้น) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ระบบบริกำร Fisheries Single 
Window ของกรมประมง ระบบสำรสนเทศกำรแพทย์ฉุกเฉินของสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน ระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ ระบบตรวจสอบข้อมูลไว้สืบพยำนของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ระบบกำรท ำสัญญำของกำรเคหะแห่งชำติ ระบบบริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job) ของกรมจัดหำงำน ระบบ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของกรมจัดหำงำน ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบของส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และระบบตรวจสอบควำมถูกต้องของ
กำรข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน (ม 40) ของส ำนักงำนประกันสังคม 

(3) API เช่ือมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจ ซึ่งมีหน่วยงำนน ำระบบงำนมำ
ใช้ประโยชน์แล้ว 5 ระบบ ได้แก่ ระบบติดตำมผลกำรตรวจและคุ้มครองแรงงำน โครงกำรน ำร่องเช่ือมโยงข้อมูลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ระบบสำรสนเทศกรมที่ดิน ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ 
ของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และระบบสำรสนเทศกำรย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ส่งออก และ
น ำเข้ำสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 181.80 จากเป้าหมายปี พ.ศ.2560 
5) โครงการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure) 

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นช่องทำงให้
ผู้ใช้บริกำรทั้งภำคประชำชน ภำคธุรกิจ รวมถึงหน่วยงำนของรัฐ สำมำรถค้นหำและเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำพของ
ภำครัฐได้ง่ำย โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมำภิบำล ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือของภำครัฐและ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน รวมถึงแก้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรเมือง และเศรษฐกิจอย่ำงบูรณำ
กำรร่วมกันได้ ประกอบด้วย 

5.1) การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภำยใต้เว็บไซต์ 
(https://data.go.th) ในปัจจุบันศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐมีชุดข้อมูลเปิดภำครัฐจ ำนวน 1,036 ชุดข้อมูลให้ภำค
ประชำชน ภำคธุรกิจ และหน่วยงำนของรัฐสำมำรถเข้ำถึงชุดข้อมูลในรูปแบบที่เหมำะสม และเปิดโอกำสให้นักพัฒนำ
แอปพลิเคชันสำมำรถน ำข้อมูลเปิดภำครัฐดังกล่ำวไปใช้สร้ำงนวัตกรรมต่อไปได้ 

5.2) การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดท าชุดข้อมูลเปิด (Datasets) โดยเฉพาะการ
ผลักดันให้มีการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High-Value Datasets) ที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูล
และในมุมผู้ใช้ข้อมูล จ ำนวน 22 ชุดข้อมูล เช่น กลุ่มชุดข้อมูลรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ ชุด
ข้อมูลบัญชียำหลักแห่งชำติ ชุดข้อมูลหน่วยงำนบริกำรสุขภำพ ชุดข้อมูลอัตรำกำรว่ำงงำนจ ำแนกตำมเพศ ชุด
ข้อมูลรำยงำนทะเบียนวัด (แยกรำยจังหวัด) ชุดข้อมูลกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ชุดข้อมูลรำยช่ือที่ ท ำกำร/
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หน่วยงำนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ชุดข้อมูลต ำแหน่งงำนว่ำงจ ำแนกตำมอุตสำหกรรมและวุฒิกำรศึกษำทั่ว
รำชอำณำจักร ปี พ.ศ.2559 ชุดข้อมูลกำรจัดหำงำนในประเทศจ ำแนกตำมจังหวัดทั่วรำชอำณำจักร ปี พ.ศ.2559 
และชุดข้อมูลข้อมูลศูนย์พักพิงรำยจังหวัด นอกจำกน้ี ยังมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักพัฒนำน ำชุดข้อมูลเปิด
ไปสร้ำงต้นแบบแอปพลิเคชันต่ำง ๆ อำทิเช่น กิจกรรม International Open Data Day 2017 & Big Data 
Conference กิจกรรม Open Government Data Hackathon กิจกรรม Data Community Engagement & 
MEGA 2017 กิจกรรม Cross Country Hackathon นอกจำกน้ี ยังมีกำรศึกษำ Impact ที่เกิดจำกกำรให้บริกำร 
Open Government Data กำ ร จั ดท ำ  Data Literacy for Open Government Data และ จั ดท ำ  Open 
Government Data API รูปแบบของ Data Pool อีกด้วย 
 5.3) การให้บริการ Public API ผ่านเว็บไซต์ api.data.go.th เป็นกำรต่อยอดกำรน ำข้อมูล
เปิดภำครัฐไปพัฒนำในรูปแบบของ Public API ผ่ำนเว็บไซต์ api.data.go.th ที่สำมำรถเปิดให้ประชำชนหรือ
นักพัฒนำโปรแกรมทั่วไปเข้ำถึงได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลเปิดภำครัฐแล้วถึง 6 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล
รำยงำนข่ำวด้ำนสำธำรณภัย ข้อมูลรำยงำนอุบัติเหตุทำงถนน ข้อมูลจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) ข้อมูลศูนย์พักพิงรำยจังหวัด ข้อมูลพ้ืนฐำนที่ตั้งศูนย์ และข้อมูลพ้ืนฐำนที่ตั้งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณำภัย
จังหวัด (ปภ.จ.)  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 111.20 จากเป้าหมายปี พ.ศ.2560 
6) โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) ได้พัฒนำช่องทำงกำร

เข้ำถึงบริกำรภำครัฐในช่ือ“ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับประชำชน (GovChannel)” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมกำร
บริกำรภำครัฐที่ได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2559 ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็น
เลิศจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ ซึ่งประชำชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น สำมำรถเข้ำถึงได้จำกจุดเดียว อย่ำงทั่วถึงและเท่ำ
เทียมใน 3 ช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็น (1) ช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์ ช่ือ“เว็บไซต์กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 
(https://www.govchannel.go.th)” (2) ช่องทำงผ่ำน Mobile Application ในช่ือ “ศูนย์กลำงแอปพลิเคชัน
ภำครัฐ (Government Application Center: GAC)” และ (3) ช่องทำงผ่ำนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส ำหรับประชำชนที่ไม่มี
เครื่องมือในกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ อำทิ Government Smart Kiosk และ Government Smart Box วำง
ให้บริกำรภำครัฐที่ใช้เพียงบัตรประชำชนเพียงใบเดียวในพื้นที่ส ำคัญ  

( 1 )  ช่ อ ง ท ำ ง ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ช่ื อ  “ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ล ำ ง บ ริ ก ำ ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ภ ำ ค รั ฐ 
(https://www.govchannel.go.th)” เป็นช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรส ำหรับประชำชน เพื่อ
เช่ือมโยงภำครัฐให้ชีวิตง่ำยและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีบริกำรภำครัฐส ำคัญ ดังน้ี  

- เว็บไซต์กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (https://www.egov.go.th) มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ภำครัฐที่จัดหมวดหมู่ชัดเจนและสวยงำมอยู่มำกถึง 845 บริกำร จำก 454 หน่วยงำน และมีผู้เข้ำใช้บริกำรถึง 
1,907,820 ครั้งต่อปี 

- ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อรำชกำร (https://www.info.go.th) เพื่อเผยแพร่คู่มือประชำชน 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 ปัจจุบันมีคู่มือ
ให้กับประชำชน 692,870 คู่มือ และมีผู้เข้ำใช้บริกำรรวม 491,724 ครั้งต่อปี 
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- ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภำครัฐ (https://data.go.th) มีชุดข้อมูลเปิดภำครัฐจ ำนวน 1,036 ชุดข้อมูล 
และมีผู้เข้ำใช้บริกำรถึง 186,213 ครั้งต่อปี 

- ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (https://www.apps.go.th ) มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
จ ำนวน 268 แอปพลิเคชัน และมีผู้เข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 134,460 ครั้งต่อปี 

- ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐเพื่อภำคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนและ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ส ำนักงำนประกันสังคม กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน และ
กรมสรรพำกร เพื่อพลิกโฉมงำนบริกำรภำคธุรกิจในยุค 4.0 ให้สำมำรถติดต่อรำชกำรได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ 
จุดเดียว และส่งข้อมูลหรือเอกสำรประกอบเพียงชุดเดียวในรูปแบบดิจิทัล ปัจจุบัน ส ำนักงำนได้พัฒนำ Biz Portal 
(https://biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 พร้อมให้บริกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจตำมกรอบของธนำคำรโลกจ ำนวน 34 บริกำร และมีผู้เข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 70,900 ครั้ง รวมทั้ง ยังมีระบบ
บริกำรส ำหรับกำรเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ ระบบจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ระบบขอขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง /ลูกจ้ำง 
รวมทั้ง ระบบกำรขอติดต้ังสำธำรณูปโภค ได้แก่ บริกำรขอติดต้ังไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนนครหลวง/ภูมิภำค บริกำร
ขอติดต้ังน้ ำประปำของกำรประปำนครหลวง/ภูมิภำค และบริกำรขอติดต้ังโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ที
โอที จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งผู้รับบริกำรสำมำรถขอรับบริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐหลำยหน่วยงำนได้พร้อมกันใน
ลักษณะ Single Form นอกจำกน้ี ส ำนักงำนยังได้ด ำเนินกำรส ำรวจสถำนภำพปัจจุบัน กำรจัดท ำสถำปัตยกรรม
ทำงเทคโนโลยีและคุณสมบัติเพื่อพัฒนำไปสู่ Doing Business Portal ที่สมบูรณ์ รวมทั้งแนวทำง (Roadmap) 
กำรด ำเนินกำรในระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำต่อไป   

- ระบบข้อมูลกำรใช้จ่ำยภำครัฐ (ภำษีไปไหน) (Thailand Government Spending) ผ่ำน 
เว็บไซต์ https://govspending.data.go.th/ ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณผ่ำนโครงกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงต่ำง ๆ ภำยใต้ควำมร่วมมือกับกรมบัญชีกลำง ปัจจุบันมีกำรน ำเสนอข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณถึง 
6,935,789 โครงกำรที่มำจำกเงินภำษีของประชำชน รวมถึง กำรเปิดช่องทำงให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นและ
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ และมีผู้เข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 55,863 
ครั้งต่อปี นอกจำกน้ี ระบบภำษีไปไหนยังถือเป็นบริกำรที่มีควำมเป็นเลิศที่บอกถึงควำมส ำเร็จในด้ำนกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรประชำชน โดยได้รับรำงวัลเลิศรัฐ จำกส ำนักงำน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 11 กันยำยน พ.ศ.2560   

- ระบบสถิติภำครัฐ (http://service.nso.go.th/nso/govstat/main.html) โดยควำมร่วมมือ
กับส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (สสช.) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ในกำรสืบค้นข้อมูลตำรำงสถิติ ข้อมูลสถิติ 
เพื่อกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยรัฐบำล และยกระดับไปสู่ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและสำรสนเทศเด่น 
(Infographic) ในอนำคตอันใกล้น้ี  

(2) ช่องทำงผ่ำน Mobile Application ในช่ือ “ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (Government 
Application Center: GAC)” ถือเป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภำครัฐ ที่มีกำรรวมรวมบริกำรของรัฐเพื่อ
ประชำชนแบ่งออกเป็น 11 หมวดหมู่ เป็นจ ำนวน 268 แอปพลิเคชัน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำและมีควำมน่ำเช่ือถือ 
อำทิ สุขพอที่พ่อสอน BMA Traffice (CCTV) สุขแท้ที่แม่ให้ OHM Books Shelf เป็นต้น และได้รับควำมสนใจจำก
ประชำชนเข้ำในกำรใช้บริกำรแล้วถึง 78,344 ครั้งต่อปี  

ในปีที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำ Mobile Application ของภำครัฐ เช่น  
- แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน (ระยะที่ 2)” ร่วมกับส ำนักรำชเลขำธิกำร ได้รับพระรำชทำน 
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พระบรมรำชำนุญำตเพื่อเผยแพร่พระบรมฉำยำลักษณ์ ภำพพระรำชกรณียกิจ พระรำชด ำรัสและพระบรมรำโชวำท
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชไปสู่ประชำชน ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกประชำชนเป็นจ ำนวน
มำก  

- แอปพลิเคชัน “ค้นหำฎีกำ” ร่วมกับศำลฎีกำ ส ำหรับให้บริกำรแก่ประชำชนในกำรค้นหำ
ข้อมูลของค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ีได้รับกำรเผยแพร่ด้วย  

- แอปพลิเคชัน “ระบบเรื่องร้องเรียน”ร่วมกับองค์กำรตลำด เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือติดตำมข่ำวสำรจำกองค์กำรตลำดได้ด้วยตนเอง 

- แอปพลิเคชัน “ภำษีไปไหน” ร่วมกับกรมบัญชีกลำง เพื่อเป็นช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบ สืบค้นได้ว่ำ จ ำนวนงบประมำณภำครัฐที่ใช้จ่ำยในแต่ละโครงกำร เป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด และใช้จ่ำยไปส่วนใด  

- แอปพลิเคชัน “สุขแท้ที่แม่ให”้ เพื่อรวบรวมพระบรมฉำยำลักษณ์และพระรำชกรณียกิจของ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 

- แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยำ” ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข และเครือข่ำยโรงพยำบำลกลุ่ม 
สถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนระบบข้ อมูล
สุขภำพไทย สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกให้แก่ประชำชนในกำรบันทึกข้อมูลยำที่ใช้ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรใช้ยำที่ถูกต้อง เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรใช้ยำ รวมทั้ง สำมำรถค้นหำโรงพยำบำลและร้ำนยำคุณภำพ 

- แอปพลิเคชัน “Rama Appointment Phase 2” ร่วมกับโรงพยำบำลรำมำธิบดี ในกำรต่อ 
ยอดจำกระบบในระยะที่ 1 โดยเพิ่มคุณสมบัติของระบบ อำทิ กำร Check In ของคนไข้ก่อนพบหมอ เป็นต้น  

- แอปพลิเคชัน “Smart Job Phase 2” ร่วมกับกรมกำรจัดหำงำน โดยเพิ่มคุณสมบัติกำรข้ึน 
ทะเบียนและรำยงำนตัวผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน รวมทั้ง กำรหำงำนในต่ำงประเทศ เป็นต้น 

- แอปพลิเคชัน “ต้นไม้ของชำวไทย” ร่วมกับกรมป่ำไม้ ผู้ใช้งำนสำมำรถบันทึกประวัติกำรปลูก 
ต้นไม้ของตนเองได้ รวมถึง กำรสร้ำงกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับกำรปลูกต้นไม้และเชิญชวนผู้อ่ืนเข้ำร่วมกิจกรรมได้ 

- ระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News) เป็นระบบแจ้งรับข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐที่ทัน 
เหตุกำรณ์ แม่นย ำ และเช่ือถือได้แก่ประชำชน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงำนภำครัฐกว่ำ 90 หน่วยงำนใช้บริกำรแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News) 

 (3) ช่องทำงผ่ำนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ Government Smart Box และ Government Smart 
Kiosk ให้บริกำรในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้รับควำมสนใจจำกประชำชนในกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 91,179 ครั้งต่อปี 

- Government Smart Box ให้ข้อมูลภำครัฐอำทิเช่น ข่ำวประจ ำวัน ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูล 
กำรเกษตร ที่ให้บริกำรมำกกว่ำ 139 จุดบริกำร ใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ ไม่ว่ำจะเป็น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) จังหวัดเชียงรำยและพะเยำ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ของกรมวิชำกำรเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล ำปำง พิษณุโลก ก ำแพงเพชร  ชัยภูมิ 
มุกดำหำร นครรำชสีมำ มหำสำรคำม อุทัยธำนี รำชบุรี จันทบุรี ระยอง สุรำษฎร์ธำนี กระบี่ ชุมพร สงขลำ พัทลุง 
เป็นต้น  

- Government Smart Kiosk เป็นอีกหน่ึงช่องทำงส ำหรับประชำชนที่ไม่มีเครื่องมือในกำร 



ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)         

20 

 

เข้ำถึงบริกำรภำครัฐ ที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ใช้เพียงบัตรประชำชนเพียงใบเดียวเข้ ำถึงข้อมูลและบริกำรต่ำง ๆ 
ของรัฐได้ในพื้นที่ส ำคัญ 51 จุดในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีบริกำรภำครัฐ 18 บริกำรใน 4 รูปแบบ
ได้แก่ กำรตรวจสอบข้อมูล กำรตรวจสอบสิทธ์ิ กำรติดตำมผลและกำรดูข้อมูล พร้อมให้บริกำรบน Government 
Smart Kiosk อำท ิ

- ระบบข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) ของกรมกำรปกครอง  
- ข้อมูลบัญชีสินเช่ือในเครดิตบูโรแบบสรุป ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ 
- ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชรำภำพ) ของส ำนักงำนประกันสังคม 
- ระบบตรวจสอบสิทธิกำรรับเบี้ยคนพิกำร ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภำพ ของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 
- ระบบข้อมูลกำรตรวจสุขภำพบุคคลในโรงพยำบำลในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข 
- ระบบตรวจสอบรำยกำรนัดหมำย 
- ระบบตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
- ระบบตรวจสอบข้อมูลค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 120.07 จากเป้าหมายปี พ.ศ.2560 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) 
 

7) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Government Digital Skills) มีกำรส่งเสริมวิสัยทัศน์และพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมไปถึงกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกร ดังน้ี 

7.1) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government 
Academy) หรือ TDGA ภำยใต้วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำผู้น ำบุคลำกรดิจิทัลภำครัฐของประเทศไทย 
(Digital Government Leadership Capability) มุ่งที่จะยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลของบุคลำกร
ภำครัฐทุกระดับอย่ำงเป็นระบบตำมมำตรฐำนสำกล ผ่ำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำทั้งรัฐและเอกชน 
นอกจำกน้ี ส ำนักงำนยังได้จับมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.) และสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ (Digital Government Skill Development) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ นำยพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็น
สักขีพยำนในพิธี โดยปัจจุบันได้จัดท ำกรอบทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ  (Digital 
Government Skill Set) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ำระบบวัดและประเมินผล รวมไปถึงกำรจัดท ำหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับกรอบทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ  

7.2) การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยสถาบัน Thailand Digital 
Government Academy (TGDA) สถำบัน TDGA มีกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐด้ำนดิจิทัล ทั้งในส่วนของ
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ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีดิจิทัล สำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรประชำชน ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม และ 
(ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย โดยที่ผ่ำนมำ มีบุคลำกรภำครัฐ ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแล้วจ ำนวน 10,534 คน (ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 2,147 คน) ในหลำย
หลักสูตร เช่น หลักสูตรนักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) หลักสูตรระบบกำรส่ือสำรแบบออนไลน์ส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐผ่ำนอุปกรณ์ส่ือสำรแบบเคล่ือนที่ (G-Chat) หลักสูตร “กำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย 
Enterprise Architecture (EA)” หลักสูตรผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ หลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ และหลักสูตรกำรพลิก
โฉมงำนบริกำรภำครัฐเพื่อกำรประกอบธุรกิจในยุค 4.0 เป็นต้น นอกจำกน้ี ส ำนักงำนยังได้มีกำรพัฒนำเครื่องมือ 
e-Learning เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรเรียนรู้ให้กับบุคคลำกรภำครัฐ ให้สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

7.3) การจัดท าแผนบูรณาการด้าน IT ที่ สรอ. ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA 
ได้พัฒนาขึ้น ปัจจุบัน ในกำรอบรมได้เปิดโอกำสให้ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐได้น ำเสนอโครงกำรที่เป็น
ประโยชน์ในกำรขับเคล่ือนหน่วยงำนภำครัฐสู่กำรเป็นดิจิทัล จ ำนวน 11 โครงกำร ในรูปแบบของแผนบูรณำกำร
ด้ำน IT เพื่อขับเคล่ือนนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของนโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพระดับชำติ โครงกำรจัดท ำหนังสือรับรองผล
กำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถทั่วไปของส ำนักงำน ก.พ. โครงกำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศผู้สูงอำยุ
ของกรุงเทพมหำนคร โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ดิน โครงกำรบูรณำกำรทรัพยำกรระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐเพื่อบริกำรประชำชน โครงกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA โครงกำรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นต้น  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 142.16 จากเป้าหมายปี พ.ศ.2560 
8) โครงการจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (Digital 

Government Transformation) ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 
ปี (พ.ศ.2559-2561) แล้วเสร็จ และขยำยกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลของภำครัฐไทยให้เป็น 26 ขีด
ควำมสำมำรถภำยใต้ (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรเสนอเข้ำคณะกรรมกำร
เตรียมกำรด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนดังกล่ำวถือเป็นหน่ึงใน
ยุทธศำสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนส ำคัญในกำรยกระดับงำนบริกำรภำครัฐสู่
ควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งพัฒนำบริกำรภำครัฐที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของภำคประชำชนและ
ภำคธุรกิจได้ ย่ิงไปกว่ำน้ัน ส ำนักงำนยังได้มีกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐในประเทศ
ไทย ประจ ำปี พ.ศ. 2560 (Thailand Digital Government Readiness Framework) พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะกำร
ยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย และรำยงำนสถำนภำพกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย (e-Government Status Report) ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ด้วย นอกจำกน้ัน ยังได้ยกระดับมำตรฐำน
เว็บไซต์ภำครัฐไปสู่เวอร์ชัน 2 ที่มีควำมสมบูรณ์มำกย่ิงขึ้น  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 118.33 จากเป้าหมายปี พ.ศ.2560 
9) โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation 

Center) ปัจจุบัน ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรพัฒนำต้นแบบนวัตกรรมบริกำรรัฐบำลดิจิทัล (Prototype) แล้วเสร็จ

http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=703&budgetYear=2560&strId=0
http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=703&budgetYear=2560&strId=0
http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=717&budgetYear=2560&strId=0
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จ ำนวน 3 ต้นแบบ ประกอบด้วย (1) ต้นแบบ BlockChain ฐำนข้อมูลของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
(สปสช.) (2) ต้นแบบ Data Pool ในกำรรวบรวมข้อมูลเปิดและข้อมูลสำธำรณะที่พร้อมใช้งำนมำใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล (3) ต้นแบบ Big Data Analytics จำกข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) นอกจำกน้ี ยังใช้ต้นแบบ 
Big Data  Analytics มำประยุกต์ใช้กับข้อมูลกำรเลือกต้ัง กำรออกเสียงประชำมติ และพรรคกำรเมือง เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจข้อมูลดังกล่ำว ในรูปแบบของ Visualization Website และพัฒนำ API ให้สำมำรถน ำไป
ต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากเป้าหมายปี พ.ศ.2560 
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บทท่ี 4 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดอืน) 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ส ำนักงำนได้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อขับเคล่ือนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมแผนกลยุทธ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำอย่ำงต่อเน่ือง ภำยใต้ยุทธศำสตร์หลัก 3 ด้ำน คือ  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 บูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐ ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพ รองรับรัฐบำลดิจิทัล (Sharing) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพื่อก้ำวไปสู่ 
Digital Economy (Delivery) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมีควำมพร้อมที่
จะรองรับกำรเปล่ียนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation) 

ทั้งน้ี เพื่อให้เห็นภำพรวมกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ  ในไตรมำสที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 น้ัน  
ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ตำมยุทธศำสตร์ ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) 
 
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  

ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเครือข่ำยหลักภำครัฐที่ให้บริกำรครอบคลุมไปยังหน่วยงำนภำครัฐระดับ
กรมแล้วกว่ำร้อยละ 99 โดยครอบคลุมจุดติดตั้งทั ่วประเทศ 3,242 หน่วยงำน/จุดติดตั้ง และมีบริกำร
ระบบงำนด้ำนยุทธศำสตร์หลักภำครัฐที่ใช้งำนร่วมกันบนเครือข่ำย GIN เช่น ระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ประชำชนและบริกำรภำครัฐ (Linkage Center) ของกรมกำรปกครอง ระบบกำรบริหำรยุทธศำสตร์ขององค์กำร
ภำครัฐ (GSMS) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกระทรวงกำรคลัง ระบบทะเบียนรำษฎรของกรมกำรปกครอง ระบบ Thailand 
National Single Window (NSW) ของกรมศุลกำกร และระบบ CABNET ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
นอกจำกน้ี ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำนักงำนยังได้ด ำเนินกำรยกระดับเครือข่ำย GIN เป็น GSI ก้ำวหน้ำไปแล้ว
กว่ำร้อยละ 100 รวมทั้งยังมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงต่อเน่ือง 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.66 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 
(เป้ำหมำย : 3,200 หน่วยงำน/จุดติดตั้ง และร้อยละ 100 ของควำมส ำเร็จในกำรยกระดับเครือข่ำย GIN 
เป็น GSI) 
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2) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)  
เป็นกำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud 

Computing ที่สำมำรถเข้ำถึงได้จำกเครือข่ำย GIN และอินเทอร์เน็ตที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตำม
มำตร ฐ ำ นส ำ ก ล  ไ ม่ ว่ ำ จ ะ เ ป็ น  ISO/IEC 27001:2013 ISO 20000-1:2011 CSA Security และ  Trust & 
Assurance Registry (STAR) กำรให้บริกำร G-Cloud ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงภำครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดควำม
คุ้มค่ำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณได้จำกกำรจัดสรรทรัพยำกรให้ผู้ใช้งำนได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ปัจจุบัน มีหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 454 หน่วยงำนให้ควำมไว้วำงใจในกำรน ำระบบงำนส ำคัญมำไว้บน G-Cloud 
มำกถึง 1,046 ระบบ เช่น ระบบกำรรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำร (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบขนส่งและจรำจรอัจฉริยะของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) และระบบ CITIZENinfo ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 174.33 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 
(เป้ำหมำย : 600 ระบบ) 

3) โครงการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS)  
เพื่อกำรใช้งำนร่วมกันในภำครัฐ ตำมลักษณะกำรใช้งำนจริงเฉพำะในส่วนที่ต้องกำร ถือเป็น

โครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงภำครัฐอีกหน่ึงบริกำรที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณในภำพรวมอย่ำง มี
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งได้พัฒนำบริกำรในลักษณะ G-SaaS ให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐแล้วจ ำนวน 4 บริกำร 
ได้แก่ 

3.1) ระบบ Saraban ให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงำนเอง จ ำนวน 412 หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง 39 หน่วยงำน (จ ำนวนผู้ใช้งำน 7,661 คน) เช่น 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำรกองทัพไทย กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เป็นต้น โดยระบบ Saraban as a Service 
ท ำให้หน่วยงำนเหล่ำน้ีสำมำรถเช่ือมโยงงำนสำรบรรณกับหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ ได้อย่ำงอัตโนมัติ ( Cross 
Platform Interconnection) ท ำให้สำมำรถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้อ ย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ลด
ระยะเวลำและขั้นตอนในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำนได้  

3.2) ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) มีส่วนผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐมีช่องทำงที่
ปลอดภัยในกำรส่ือสำรภำยในหน่วยงำนภำครัฐด้วยกัน ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมี
ค ำส่ังให้หน่วยงำนภำครัฐน ำระบบ G-Chat และ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อส่ือสำรภำยในและ
ระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือ มีควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล และลดควำมเส่ียงในกำรถูกลักลอบ
น ำข้อมูลทำงรำชกำรไปใช้ในทำงทุจริตและเกิดควำมเสียหำย ปัจจุบัน หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมสนใจและใช้   
G-Chat เป็นช่องทำงกำรส่ือสำรหลักในภำครัฐแล้วจ ำนวน 47,694 คน จำก 268 หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับ
กรมถึง 130 หน่วยงำน เช่น ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน กรมสรรพำกร 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เป็นต้น รวมทั้ง ยังสนับสนุนกำรส่ือสำรในลักษณะ
กลุ่มตำมภำรกิจ เช่น กลุ่มคณะรัฐมนตรี กลุ่มปลัดกระทรวง กลุ่มหัวหน้ำส่วนรำชกำร (ระดับ CEO) และกลุ่ม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ 
Digital Economy (Delivery) 

 

ส่ือสำรข้อมูลของกรมประชำสัมพันธ์ และยกระดับระบบ G-Chat เป็น Version 2 เพื่อรองรับผู้ใช้งำนจ ำนวน 
400,000 คน และข้ำรำชกำรทั้งหมดในระยะถัดไป 

3.3) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) 
ปัจจุบัน มีหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 395 หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง 113 หน่วยงำน มีนโยบำยให้
ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐ 195,639 คน ใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์จำกระบบกลำงที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย 
เพื่อเป็นกำรรักษำควำมปลอดภัยของข่ำวสำรภำครัฐและสำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองแม้จะเกิด
ภำวะวิกฤตขึ้น ภำยใต้ระดับกำรให้บริกำร (SLA) ร้อยละ 99.5 โดยหน่วยงำนภำครัฐส ำคัญที่ใช้ MailGoThai เป็น
ระบบส่ือสำรหลักภำยในหน่วยงำน เช่น ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร กองทัพบก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมกำรปกครอง
เป็นต้น 

3.4) ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่าย GIN (GIN Conference) เป็นระบบ
กำรประชุมทำงไกลออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐเกิดกำรประหยัด
ทรัพยำกรและระยะเวลำในกำรจัดประชุมได้ ปัจจุบัน GIN Conference เป็นระบบที่หน่วยงำนภำครัฐเห็นถึง
ประโยชน์และให้ควำมสนใจน ำมำใช้ในหน่วยงำนมำกถึง 129 หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรม 30 หน่วยงำน 
(4,459 สิทธิกำรใช้งำน (License))  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 134.15 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 
(เป้ำหมำย : ร้อยละ (สะสม) 20 ของส่วนรำชกำรระดับกรมใช้บริกำร G-SaaS) 

 
 
 
 

4) โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (Digital Government Platform)  
ถือเป็นบริกำรส ำคัญที่ ได้สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระดับ Strategic Partners เพื่อ

เช่ือมโยงข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐน ำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลที่ได้
พัฒนำขึ้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรด ำเนินงำน ปัจจุบัน หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรน ำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
ข้อมูล (Digital Government Platform) ที่พัฒนำไปใช้ในกำรเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงำนกันแล้วจ ำนวนถึง 
707 หน่วยงำน (เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 80 หน่วยงำน) ใน 3 รูปแบบ คือ 
  4 . 1 ) ร ะ บ บ  Single Sign-On ป ร ะ ช ำ ช น ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ข อ ง ภ ำ ค รั ฐ บ น 
https://www.egov.go.th ด้วยกำรพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวผ่ำน https://openid.egov.go.th ปัจจุบันมี
ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 23 หน่วยงำนที่เช่ือมโยงกันได้ เพื่อไปสู่กำรเป็น One Stop Service ต่อไป 
เช่น ระบบค้นหำจองช่ือและจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ระบบขอติดต้ังประปำใหม่และกำร
ช ำระค่ำน้ ำประปำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของกำรประปำนครหลวง เป็นต้น 

4.2) ระบบ e-CMS version 2.0 on Cloud เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่ำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรรับส่งข้อมูล  ปัจจุบัน 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 611 หน่วยงำนสำมำรถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน

http://www.egov.go.th/
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ข้อมูลระหว่ำงกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพผ่ำนระบบ e-CMS เช่น กรมวิชำกำรเกษตร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง และหน่วยงำนภำยใต้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  

4.3) ระบบ Government API ตำมค ำส่ัง คสช.ที่ 21/2560 ข้อ 17 ซึ่งให้หน่วยงำนภำครัฐ
ยกเลิกกำรขอเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำกผู้ย่ืนค ำขอน้ัน ปัจจุบัน ส ำนักงำนมีกำรด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุน
นโยบำยรัฐบำล โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล (Government API)  เช่น API ส ำหรับเชื่อมโยง
ข้อมูลคนพิกำรร่วมกับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) API เช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนรำษฎร์
ร่วมกับกรมกำรปกครอง API เช่ือมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจ API เช่ือมโยงข้อมูล Rationel 
Drug use RDU (RDU รู้เรื่องยำ) เช่ือมโยงข้อมูลของกระทรวงสำธำรณสุขได้ร่วมมือกับเครือข่ำยโรงพยำบำล
กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำร
เช่ือมโยงผ่ำน Government API ดังกล่ำวแล้วจ ำนวน 73 หน่วยงำน เช่น ระบบติดตำมเรื่องร้องคัดค้ำนกำร
เลือกต้ังของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ระบบยืนยันตัวบุคคลกลำงที่เกี่ยวข้องในกำรท ำนิติกรรมของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ระบบให้ควำมเห็นชอบ(บุคคลในตลำดหุ้น) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ระบบบริกำร Fisheries Single Window ของกรมประมง ระบบจัดกำร
ฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบของส ำนักปลัดกระทรวงแรง เป็นต้น 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 158.80  จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 (เป้ำหมำย: 
มีหน่วยงำนใช้บริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และจ ำนวนบริกำรอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงำนภำครัฐที่ให้บริกำร
ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจเพิ่มขึ้น 10 บริกำร) 

5) โครงการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure)  
ส านักงานได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดท าชุดข้อมูลเปิด (Datasets) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง High Value Dataset ซึ่งเผยชุดข้อมูลที่เป็น High Value Datasets บนเว็บไซต์แล้วถึง 1,187 ชุด
ข้อมูล โดยปัจจุบันได้เปิดเผยชุดข้อมูล เพิ่มขึ้น 21 ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชำชนแจ้ง
เรื่องผ่ำนช่องทำง 1111 ของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ชุดข้อมูลสถิติข้อมูลคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัว
คนพิกำร จ ำแนกตำมจังหวัด ประเภทควำมพิกำร และเพศ ของส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
แห่งชำติ ชุดข้อมูลทะเบียนรำยช่ือผู้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ  ของกรมประมง และชุด
ข้อมูลจ ำนวนผู้โดยสำรรถไฟฟ้ำของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นอกจำกน้ีได้มีกำรให้บริกำร 
PublicAPI ผ่ำนเว็บไซต์ api.data.go.th ในกำรเช่ือมโยงติดต่อระหว่ำงชุดข้อมูลต่ำงๆ กับนักพัฒนำระบบ ภำค
ธุรกิจเอกชน คณำจำรย์ และหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนประชำชนที่สนใจน ำข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐไปพัฒนำ
ต่อยอดนวัตกรรมบริกำรใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในประเทศดีขึ้น รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้
แข่งขันรำยใหม่อย่ำง Startup ได้น ำข้อมูลไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือบริกำรใหม่ ๆ เพื่อยกระดับกำร
ให้บริกำร สร้ำงควำมโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ข้อมูลพื้นฐำนที่ต้ังกรม
ป้องกันและบรรเทำสำธำรภัย (ปภ.) ข้อมูลจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และ
ข้อมูลรำยงำนอุบัติเหตุทำงถนน เป็นต้น 
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 105.00 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 (เป้ำหมำย: 
จ ำนวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High Value Dataset ที่มีกำรเปิดเผย 20 ชุดข้อมูลต่อปี) 
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6) โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) 
ส ำนักงำนได้พัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐในช่ือ“ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับ

ประชำชน (GovChannel)” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมกำรบริกำรภำครัฐที่ได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2559 ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
(ส ำนักงำน ก.พ.ร.) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ ซึ่งประชำชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุก
ท้องถิ่น สำมำรถเข้ำถึงได้จำกจุดเดียว อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมใน 3 ช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็น (1) ช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์ 
ช่ือ“เว็บไซต์กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (https://www.govchannel.go.th)” (2) ช่องทำงผ่ำน Mobile 
Application ในช่ือ “ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (Government Application Center: GAC)” และ (3) ช่อง
ทำงผ่ำนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส ำหรับประชำชนที่ไม่มีเครื่องมือในกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ อำทิ Government Smart 
Kiosk และ Government Smart Box วำงให้บริกำรภำครัฐที่ใช้เพียงบัตรประชำชนเพียงใบเดียวในพื้นที่ส ำคัญ  

( 1 )  ช่ อ ง ท ำ ง ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ช่ื อ  “ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ล ำ ง บ ริ ก ำ ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ภ ำ ค รั ฐ 
(https://www.govchannel.go.th)” เป็นช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรส ำหรับประชำชน เพื่อ
เช่ือมโยงภำครัฐให้ชีวิตง่ำยและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีบริกำรภำครัฐส ำคัญ ดังน้ี  

- เ ว็บไซต์กลำงบริกำรอิเ ล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (https://www.egov.go.th)  มีบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐที่จัดหมวดหมู่ชัดเจนและสวยงำมอยู่มำกถึง 845 บริกำร จำก 454 หน่วยงำน และใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 1,595,631 ครั้ง  

- ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อรำชกำร (https://www.info.go.th) เพื่อเผยแพร่คู่มือประชำชน
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีคู่มือ
บริกำรภำครัฐให้กับประชำชนจ ำนวน 694,669 คู่มือ และในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วรวม 
269,277 ครั้ง 

- ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภำครัฐ (https://data.go.th) มีชุดข้อมูลเปิดภำครัฐจ ำนวน 1,187 ชุด
ข้อมูล และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรถึง 161,257 ครั้ง 

- ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (https://www.apps.go.th) มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 
จ ำนวน 293 แอปพลิเคชัน และในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 43,833 ครั้ง 

- ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐเพื่อภำคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง ส ำนักงำน 
และส ำนักงำน ก.พ.ร. กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ส ำนักงำนประกันสังคม กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน และ
กรมสรรพำกร เพื่อพลิกโฉมงำนบริกำรภำคธุรกิจในยุค 4.0 ให้สำมำรถติดต่อรำชกำรได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  
ณ จุดเดียว และส่งข้อมูลหรือเอกสำรประกอบเพียงชุดเดียวในรูปแบบดิจิทัล โดย ส ำนักงำนได้พัฒนำ Biz Portal 
(https://biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 พร้อมให้บริกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจตำมกรอบของธนำคำรโลกจ ำนวน 34 บริกำร และมีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 46,899 ครั้ง รวมทั้ง ยังมีระบบ
บริกำรส ำหรับกำรเริ่มต้นธุรกิจ เช่น ขอจดทะเบียนนิติบุคคล (ผ่ำนระบบ “E-Registration” ของกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ) ขอขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง/ลูกจ้ำง ระบบกำรขอติดต้ังสำธำรณูปโภค ได้แก่ บริกำรขอติดต้ังไฟฟ้ำของกำร
ไฟฟ้ำส่วนนครหลวง/ภูมิภำค บริกำรขอติดต้ังน้ ำประปำของกำรประปำนครหลวง/ภูมิภำค และบริกำรขอติดต้ัง
โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) และระบบบริกำรธุรกิจร้ำนอำหำรและเครื่องด่ืม เช่น 
ขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดต้ังสถำนที่ จ ำหน่ำยหรือสะสมอำหำร ขอในอนุญำตขำยสุรำ ขอใบอนุญำตขำยยำสูบ
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เป็นต้น ซึ่งผู้รับบริกำรสำมำรถขอรับบริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐหลำยหน่วยงำนได้พร้อมกันในลักษณะ Single 
Form  

-  ระบบข้อมูลกำรใ ช้ จ่ำยภำครัฐ (ภำษี ไปไหน)  (Thailand Government Spending) 
ให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์  https://govspending.data.go.th/  และ แอปพลิเคชัน “ภำษีไปไหน” เป็นระบบสืบค้น
ข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณผ่ำนโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำง ๆ ถึง 9,956,251 และปัจจุบัน ส ำนักงำนได้ร่วมมือกับ
กรมบัญชีกลำง ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กรมศุลกำกร 
กรมสรรสำมิต และกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรพัฒนำต่อยอดไปสู่ระบบ “ภำษีมำจำกไหน”พร้อม
รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรี  และคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (คตช.) ต่อไป และมีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้ว
ถึง 46,969 ครั้งต่อปี  

 (2) ช่องทำงผ่ำน Mobile Application ในช่ือ “ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (Government 
Application Center: GAC)” ถือเป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภำครัฐ ที่มีกำรรวมรวมบริกำรของรัฐเพื่อ
ประชำชนแบ่งออกเป็น 11 หมวดหมู่ เป็นจ ำนวน 293 แอปพลิเคชัน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำและมีควำมน่ำเช่ือถือ 
และได้รับควำมสนใจจำกประชำชนเข้ำในกำรใช้บริกำรแล้วถึง 17,452 ครั้งต่อปี  

ระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News) เป็นระบบแจ้งรับข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐที่ทัน 
เหตุกำรณ์ แม่นย ำ และเช่ือถือได้แก่ประชำชน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงำนภำครัฐกว่ำ 160 หน่วยงำนใช้บริกำรแจ้ง
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News)  

(3) ช่องทำงผ่ำนอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ Government Smart Kiosk ให้บริกำรในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้รับ
ควำมสนใจจำกประชำชนในกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 380,625 ครั้งต่อปี 

- Government Smart Kiosk เป็นอีกหน่ึงช่องทำงส ำหรับประชำชนที่ไม่มีเครื่องมือในกำร 
เข้ำถึงบริกำรภำครัฐ ที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ใช้เพียงบัตรประชำชนเพียงใบเดียวเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรต่ำง ๆ 
ของรัฐได้ในในพื้นที่ 75 จังหวัดทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีบริกำรภำครัฐ 19 บริกำรใน กำรตรวจสอบข้อมูล กำร
ตรวจสอบสิทธ์ิ กำรติดตำมผลและกำรดูข้อมูล พร้อมให้บริกำรบน Government Smart Kiosk อำทิ 

- ระบบข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) ของกรมกำรปกครอง  
- ข้อมูลบัญชีสินเช่ือในเครดิตบูโรแบบสรุป ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ 
- ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชรำภำพ) ของส ำนักงำนประกันสังคม 
- ระบบตรวจสอบสิทธิกำรรับเบี้ยคนพิกำร ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภำพ ของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 
- ระบบข้อมูลกำรตรวจสุขภำพบุคคลในโรงพยำบำลในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข 
- ระบบตรวจสอบรำยกำรนัดหมำย 
- ระบบตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
- ระบบตรวจสอบข้อมูลค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) 

https://govspending.data.go.th/%20%20และ
http://www.pacc.go.th/
http://www.pacc.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) 

 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 194.63 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 
(เป้ำหมำย : ร้อยละ 10 ของอัตรำกำรใช้ GovChannel ในทุกช่องทำงและร้อยละ 100 ของจังหวัดมีกำรติดตั้งจุด
บริกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ) 

 
 
 
 

7) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Government Digital Skills) ปัจ จุบัน สถำบันพัฒนำบุคลำกร ด้ำนดิ จิทัลภำครั ฐ  ( Thailand Digital 
Government Academy) เปิดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ส ำหรับกลุ่มผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร นักวิชำกำร และบุคลำกร
ภำครัฐ แล้วถึง 7,483 คน ในหลักสูตรต่ำงๆ ดังน้ี  

- หลักสูตรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5  
- หลักสูตรผู้ก ำกับกำร หัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย Enterprise 

Architecture หรือ EA” ให้กับวิทยำลัยกำรต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ รุ่นที่ 116  
- หลักสูตรทักษะดิจิทัลส ำหรับบุคลำกรภำครัฐเพื่อกำรขับเคล่ือนสู่รัฐบำลดิจิทัล  
- หลักสูตรเพื่อกำรยกระดับนักเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน

เฉพำะด้ำนเทคโนโลยี (Technologist)  
- หลักสูตรผู้น ำด้ำนดิจิทัลภำครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) ส ำหรับผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัด เพื่อพัฒนำทักษะ ควำมรู้และ Mindset ให้เกิดกำรพัฒนำโครงกำรใน
ลักษณะ Digitization อันจะน ำไปสู่กำรขับเคล่ือน Digital Transformation ภำครัฐต่อไป  

นอกจำกน้ี สถำบันยังได้จัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรที่ขับเคล่ือนให้เกิด Digital Transformation 
ภำครัฐจำกกำรบูรณำกำรร่วมกันเพื่อกำรปรับเปล่ียนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัล เช่น โครงกำรบูรณำกำรด้ำนดิจิทัล 
หลักสูตร รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 หลักสูตร Thailand Crime Map และ
หลักสูตร Hand-On Open Online Course (Hooc) 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 135.66 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 
(เป้ำหมำย: ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่จัดท ำโครงกำรในลักษณะ Digitization และ มีแผนงำนหรือ
โครงกำรที่ขับเคล่ือนให้เกิด Digital Transformation จ ำนวน 2 แผนงำน) 

8) โครงการจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (Digital 
Government Transformation ปัจจุบันได้จัดท ำข้อเสนอแนะด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) จัดท ำรำยงำนสถำนภำพกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
ประจ ำปี 2560 จัดท ำผลกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2561 
และกรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 133.33 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 
(เป้ำหมำย: กำรจัดท ำมำตรฐำนและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล จ ำนวน 3 เรื่อง) 
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9) โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation 
Center) ปัจจุบันส ำนักงำนได้พัฒนำต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ในโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำต้นแบบ
เทคโนโลยี Blockchain ด้ำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และจัดสัมมนำโครงกำรน ำเทคโนโลยี Blockchain 
ประยุกต์ใช้เพื่อกำรบูรณำกำรงำนบริกำรภำครัฐของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 และพัฒนำระบบ
ต้นแบบกำรให้บริกำร Government Data Service Portal ในกำรยกระดับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติและกำร
ให้บริกำรของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงำนย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง เช่น กำรน ำระบบต้นแบบบริกำร Data 
Visualization มำให้บริกำรภำครัฐ และเปิดเผยให้ประชำชนรับทรำบ และน ำข้อมูลไปใช้ต่อได้ กำรบูรณำกำร
ข้อมูลภำครัฐ กำรวิเครำะห์ข้อมูลภำครัฐ หรือข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) กำรพัฒนำระบบที่มีควำมปลอดภัยใน
กำรใช้ระบบ และกำรพัฒนำระบบที่รองรับกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของเจ้ำของข้อมูล เป็นต้น  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 
(เป้ำหมำย: กำรพัฒนำต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) กำรให้บริกำรที่สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ และ
สำมำรถใช้งำนได้จริง จ ำนวน 2 ต้นแบบ) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจตาม พรฎ.จัดตั้งฯ 
 

ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจัดต้ังส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
พ.ศ. ....  และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2561 โดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)  
ท ำหน้ำที่ให้บริกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนอื่นเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 9 ประกำร ดังน้ี  

(1) พัฒนำ บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ กำร
ให้บริกำรหรือแอปพลิเคชันพื้นฐำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลดิจิทัล  

(2) จัดท ำมำตรฐำน แนวทำง มำตรกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรทำงเทคโนโลยีดิจิทัล และ 
กระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลและระบบกำรท ำงำนระหว่ำงกันของ
หน่วยงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสอดคล้องกัน  

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบูรณำกำรและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ กำรเปิดเผย
ข้อมูลภำครัฐผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปล่ียนทะเบียนข้อมูลดิจิทัล 
ภำครัฐเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชนและในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐ  

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐให้บริกำรดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
(5) พฒันำบริกำรดิจิทัลภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร ได้อย่ำง

สะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย  
(6) ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนหน่วยงำนของรัฐในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริกำรวิชำกำร และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้ำนรัฐบำลดิจิทัล  

(7) ศึกษำ วิจัย สร้ำงนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำร งำนวิจัยและนวัตกรรม ใน
กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  

(8) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำกรอบกำรจัดสรร 
งบประมำณบูรณำกำรประจ ำปีที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนรัฐบำลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุน
กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและแผนระดับชำติที่เก่ียวกับรัฐบำล
ดิจิทัล  

(9) ด ำเนินกำรอ่ืนเพื่อพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 

จึงขอสรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ตำมวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนและภำรกิจตำม พรฎ. จัดต้ังฯ 
ดังน้ี  
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ภารกิจ บริการ/ระบบ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนา บริหาร
จัดการ และให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบการให้บริการ
หรือแอปพลิเคชัน
พื้นฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ดิจิทัล 

(1) เครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) 

ให้บริกำรครอบคลุมไปยังหน่วยงำนภำครัฐ
ระดับกรมแล้วกว่ำร้อยละ 99 ครอบคลุมจุด
ติดต้ังทั่วประเทศ 3,242 หน่วยงำน/จุดติดต้ัง 

(2) ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) - หน่วยงำนภำครัฐ ให้ควำมไว้วำงใจในกำร
น ำระบบงำนส ำคัญมำไว้บน G-Cloud 
จ ำนวน 454 หน่วยงำนหรือคิดเป็น 
1,046 ระบบ 

- กำรน ำเทคโนโลยี Open Stack Cloud 
มำใช้เพื่อเพิ่ม Capacity ในกำรให้บริกำร 

(3) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลางเพื่อการสื่อสารในภาครฐั 
(MailGoThai) 

หน่วยงำนภำครัฐใช้บริกำร MailGoThai เป็น
ช่องทำงหลักในกำรส่ือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
จ ำนวน 395 หน่วยงำน หรือ 195,639 คน 

(4) ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ 
(G-Chat) 

- ปัจจุบัน มีผู้ใช้งำน 47,694 คน จำก 268 
หน่วยงำน  

- ยกระดับระบบ G-Chat ให้เป็นเวอร์ชัน 2 
เพื่อรองรับผู้ใช้งำนจ ำนวน 400,000 
บัญชีรำยช่ือ และในระยะถัดไปจะรองรับ
ข้ำรำชกำรทั่วประเทศ 

(5) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลาง (Saraban as a Service) 

ให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่มีระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นของหน่วยงำนเอง 
จ ำนวน 412 หน่วยงำน  

(6) ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
ผ่านเครือข่าย GIN (GIN 
Conference) 

ระบบ GIN Conference เป็นระบบที่
หน่วยงำนภำครัฐเล็งเห็นถึงประโยชน์และให้
ควำมสนใจน ำมำประยุกต์ใช้ในภำรกิจของ
หน่วยงำนมำกถึง 129 หน่วยงำน 

 (7) โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Center) 

พิจำรณำด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดท ำ 
Data Center จำกคณะกรรมกำรขับเคล่ือน
กำรด ำเนินนโยบำยเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) และ คลำวด์คอมพิวต้ิง (Cloud 
Computing)  

2. จัดท ามาตรฐาน 
แนวทาง มาตรการ 

(8) กรอบการก ากับดูแลข้อมูล (Data 
Governance Framework) 

ประกำศ กรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data 
Governance Framework) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
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หลักเกณฑ์ และ
วิธีการทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
กระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลและระบบการ
ท างานระหว่างกัน
ของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสอดคล้อง
กัน 

เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2561 โดยมียอดเย่ียม
ชมเว็บไซต์ 7,682 ครั้ง และยอดดำวน์โหลด 
1,822 ครั้ง 

(9) ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Government Data) 

สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำชุดข้อมูล
เปิด (Datasets) จ ำนวน 1,187 ชุดข้อมูล 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง High Value Dataset 21 
ชุดข้อมูล 

(10) โครงการ Government Data 
and Analytic Service Center 

จำกกำรประชุมคณะขับเคล่ือนกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลครั้งที่ 2/2561 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรน ำข้อมูลดิจิทัล
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นกำร
สนับสนุนและบริหำรจัดกำรข้อมูลภำครัฐให้
เกิดกำรน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะ
เป็นส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) ของรัฐอีกทำงหน่ึง 

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบูรณา
การและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และเป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนทะเบียน
ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ
เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน
และในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ 

(11) ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ 
(Government Data Exchange) 

- โครงกำรพัฒนำศูนย์ GDX เพื่อเป็น
ศูนย์กลำงในกำรเช่ือมโยงแลกเปล่ียน
ข้อมูลภำครัฐให้แก่ทุกหน่วยงำน ปัจจุบัน
ศูนย์ GDX ได้เริ่มมีกำรเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลบำงหน่วยงำนที่มี
ควำมพร้อมส ำหรับกำรเชื่อมโยงข้อมูล
แล้ว และพร้อมที่จะเปิดให้บริกำรแก่
หน่วยงำนผู้ขอใช้ข้อมูลท ำกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลผ่ำนศูนย์ GDX แล้ว 

- จำกกำรประชุมคณะขับเคล่ือนกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลครั้งที่ 2/2561 
คณะกรรมกำรได้มีกำรหำรือร่วมกัน และ
แต่งต้ังคณะท ำงำนเฉพำะกิจ โดยมี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นประธำน เพื่อพิจำรณำแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน GDX ซึ่งอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินประสำนงำนและร่วมหำรือระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ โดยอิงข้อมูลจำก
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ฐำนข้อมูลคู่มือประชำชน (info.go.th) 
เพื่อพิจำรณำบริกำร และกระบวนงำนที่
ยังติดขัด และน ำข้อมูลมำจัดท ำแผนงำน
ร่วมกันต่อไป 

- ปัจจุบัน กำรประชุมคณะท ำงำนรัฐบำล
ดิจิทัลอยู่ระหว่ำงกำรก ำหนดทิศทำงของ 
GDX ร่วมกัน 

(12) โครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร ควำมร่วมมือกับ ส ำนักงำน ก.พ.ร. กรมกำร
ปกครอง และหน่วยงำนภำครัฐ เป็นกำร
เช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลที่ใช้เลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลัก (เช่ือมโยงกับ Linkage 
Center กระทรวงมหำดไทย) เพื่อให้
หน่วยงำนภำครัฐไม่ต้องเรียกส ำเนำเอกสำร
บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียน
บ้ำนจำกผู้รับบริกำร  
- ปัจจุบัน มีหน่วยงำนที่ยกเลิกส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียน
บ้ำน รวมทั้งส้ิน 36 หน่วยงำน  

- พัฒนำแอปพลิเคชัน CitizenInfo เป็น
เครื่องมือในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำใน
กำรยกเลิกส ำเนำฯ ประเมินควำมพึง
พอใจของประชำชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนผู้ให้บริกำรในกำรปรับปรุง
บริกำรต่อไป โดยเริ่มด ำเนินเก็บพิกัดจุด
บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบปักหมุด ซึ่งมีจุด
บริกำรที่ปักหมุดแล้ว จ ำนวน 80,888 จุด
บริกำร  

(13) โครงการเชื่อมโยงระบบงานและฐานข้อมูลภาครัฐ (Digital Government 
Platform) 
 ระบบ Single Sign-On 

 
ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 38 ระบบ
จำก 23 หน่วยงำนสำมำรถเช่ือมโยงกัน ผ่ำน
ระบบกำรพิสูจน์ตัวตน (Authentication 
Service) ที่ผู้ใช้งำนลงช่ือเข้ำใช้งำนระบบ 
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(Login) เพียงครั้งเดียวก็สำมำรถเข้ำใช้งำน
หลำยระบบได้ 

 ระบบ e-CMS version 2.0 on 
Cloud 
 

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำน
ภำครัฐจ ำนวน 611 หน่วยงำน สำมำรถ
เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่ำงกันได้ 

 ระบบ Government API ปัจจุบัน มีกำรด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุน
นโยบำยของรัฐบำลในกำรเชื่อมโยงและบูรณำ
กำรหน่วยงำนภำครัฐ โดยกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล (Government 
API) จ ำนวน 4 API และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐในกำรเช่ือมโยงผ่ำน 
Government API ดังกล่ำวแล้วจ ำนวน 73 
หน่วยงำน 

4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐ
ให้บริการดิจิทัลแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

(14) ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel)   
 เว็บไซต์กลำงบริกำร

อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 
(www.egov.go.th) 

บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐที่จัดหมวดหมู่
ชัดเจน 845 บริกำร จำก 454 หน่วยงำน 
และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีผู้เข้ำใช้
บริกำรแล้วถึง 1,595,631 ครั้ง 

 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อรำชกำร 
(https://www.info.go.th) 

คู่มือบริกำรภำครัฐให้กับประชำชนจ ำนวน 
694,669 คู่มือ และในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 มีผู้เข้ำใช้บริกำรแล้วรวม 269,277 ครั้ง 

 ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภำครัฐ 
(https://data.go.th) 

ชุดข้อมูลเปิดภำครัฐจ ำนวน 1,187 ชุดข้อมูล 
และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีผู้เข้ำใช้
บริกำรถึง 161,257 ครั้ง 

 ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ 
(apps.go.th) 

บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ จ ำนวน 293 
แอปพลิเคชัน และในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 มีผู้เข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 43,833 ครั้ง 

 ระบบข้อมูลกำรใช้จ่ำยภำครัฐ 
(ภำษีไปไหน) 

ปัจจุบัน มีกำรน ำเสนอข้อมูลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณภำครัฐประมำณ 9,956,251 
โครงกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2561) 
ที่มำจำกเงินภำษีของประชำชน รวมถึง กำร
เปิดช่องทำงให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็น
และร้องเรียนไปยังคณะกรรมกำรป้องกันและ

http://www.egov.go.th/
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ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ 
และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีผู้เข้ำใช้
บริกำรผ่ำนหน้ำเว็บไซต์แล้วถึง 46,969 ครั้ง 
และผ่ำน Mobile Application 17,452 ครั้ง 

 ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ 
(Government Application 
Center: GAC) 

บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ จ ำนวน 293 
แอปพลิเคชัน และในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 มีผู้เข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 17,452 ครั้ง 

 ระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ 
(G-News) 

ปัจจุบัน มีหน่วยงำนภำครัฐกว่ำ 160 
หน่วยงำนใช้บริกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน
ระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News) 
และยกระดับกำรให้บริกำรให้สำมำรถ
แสดงผลข้อมูลข่ำวสำรได้เช่นเดียวกับส่ือ
ออนไลน์ของภำคเอกชนสำมำรถแชร์ข่ำวไป
ยัง Social Network ได้ 
นอกจำกน้ี G-News ได้พัฒนำต่อยอดเป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงควำมรับรู้ และควำม
เข้ำใจแก่ประชำชนตำมข้อส่ังกำรของรัฐบำล 

 Government Smart Kiosk ปัจจุบัน มีบริกำรภำครัฐ 19 บริกำรให้บริกำร
บนตู้ Government Smart Kiosk ในกว่ำ 
75 จุดบริกำรทั่วประเทศ และได้รับควำม
สนใจจำกประชำชนในกำรเข้ำใช้บริกำรแล้ว
ถึง 380,625 ครั้ง 

 โครงการ/บริการ/ระบบงาน ที่ สพร. มีส่วนร่วมในการด าเนินการให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ 
(15) แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อ
สอน” 

ร่วมกับส ำนักรำชเลขำธิกำร  

(16) แอปพลิเคชัน “สุขแท้ที่แม่ให้” ร่วมกับกองรำชเลขำนุกำรในพระองค์สมเด็จ
พระบรมรำชินีนำถ ส ำนักรำชเลขำธิกำร
เผยแพร่พระรำชกรณียกิจ 
และโครงกำรในพระรำชด ำริของสมเด็จพระ
นำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ  
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(17) แอปพลิเคชัน “ร้องเรียนป่าไม้” ร่วมกับ กรมป่ำไม้ เป็นช่องทำงส ำหรับ 
ร้องเรียนป่ำไม้/เจ้ำหน้ำที่ในกรณีเมื่อพบเห็น
ปัญหำเกี่ยวกับป่ำไม้  

(18) แอปพลิเคชัน “ค้นหาฎีกา” ร่วมกับศำลฎีกำ ส ำหรับสืบค้นฎีกำหรือค ำ
พิพำกษำศำลฎีกำ 

(19) แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข และเครือข่ำย
โรงพยำบำล 
กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย 
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ส ำนัก
พัฒนำมำตรฐำนระบบข้อมูลสุขภำพไทย 
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข และส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(20) แอปพลิเคชัน “Rama 
Appointment Phase 2” 

ร่วมกับโรงพยำบำลรำมำธิบดี ส ำหรับอ ำนวย
ควำมสะดวกประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำร
ต่ำง ๆ ของโรงพยำบำลรำมำธิบดี รวมทั้ง 
ข้อมูลนัดหมำยและกำรเล่ือนนัดหมำยผ่ำน 
มือถือ 

(21) แอปพลิเคชัน “Smart Job 
Phase 2” 

ร่วมกับกรมกำรจัดหำงำน บริกำรหำงำนและ
หำคนส ำหรับประชำชนทั่วไปและนำยจ้ำง 
รวมถึงกำรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจำก
กรมกำรปกครอง 

(22) แอปพลิเคชัน “ต้นไม้ของชาว
ไทย” 

ร่วมกับกรมป่ำไม้ เป็นช่องทำงในกำรติดตำม
ข่ำวสำรกำรปลูกป่ำ สะสมภำพประทับใจ 
และสถิติต่ำงๆ 

 (23) โครงการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย (IUU) 

สพร. ร่วมพัฒนำระบบในกำรแลกเปล่ียน
ข้อมูล ระบบรำยงำน (ERS) ระบบเฝ้ำติดตำม  
(EM) ระบบติดตำมเรือรุ่นที่ 2 (2nd Gen 
VMS) และสนับสนุนกำรจัดเก็บข้อมูลบน
ระบบ G-Cloud นอกจำกน้ี ยังร่วมเป็น
คณะอนุกรรมกำรติดตำม ควบคุม และเฝ้ำ
ระวังกำรประมง (MSC) และคณะท ำงำน
จัดต้ังศูนย์ติดตำมและเฝ้ำระวังกำรประมง 
(FMC) รวมถึงคณะกรรมกำรประเมินและ
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ตรวจสอบบริษัทผู้พัฒนำระบบ ERS – EM 
ด้วย 

 (24) โครงการการลดส าเนากระดาษ
เพื่อบริการประชาชน (Smart 
Service) 

กำรพัฒนำบริกำรภำครัฐที่ใช้ประโยชน์จำก
เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักหรือบัตร 
Smart Card ที่ให้บริกำรโดยไม่ต้องขอ
เอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำกประชำชน 
(Smart Services) โดยใช้เครื่องมือ API ใน
กำรเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนรำษฎร์เข้ำกับ
ระบบบริกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ 
จ ำนวน 30 บริกำร 

 (25) โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ฐานข้อมูลเกษตรกร (Farmer One) 

โครงกำรบูรณกำรฐำนข้อมูลเกษตรกรกลำง 
โดยมีกำรเช่ือมโยงระยะแรก 3 หน่วยงำน 
ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริม
กำรเกษตร โดยมีส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเป็นเจ้ำภำพ ทั้งน้ี อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรในระยะที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงำน
เพิ่มเติม ได้แก่ กรมกำรข้ำว กรมหม่อนไหม 
กำรยำงแห่งประเทศไทย 

 (26) โครงการการด าเนินการเพิ่ม
คุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (e-Health) 

สพร. สนับสนุนบริกำรเครือข่ำย GIN 
เช่ือมโยงโรงพยำบำลในกระทรวงสำธำรณสุข 
ภำยใต้โครงกำร e-Health (TeleMed) 

 (27) โครงการส ารวจความต้องการ
สวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

สพร.สนับสนุนส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในกำร
พัฒนำระบบในส่วนของกำรออกแบบ
โครงสร้ำงระบบ เพื่อให้รองรับกำรใช้งำน
จ ำนวนมำก ปรับแต่งฐำนข้อมูล กำรจัดท ำ
รำยงำน เพื่อให้สำมำรถท ำกำรส ำรวจข้อมูล
ทั่วประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 (28) ระบบ Law Amendment สพร. สนับสนุนกำรปรับแต่งระบบเดิมและ
พัฒนำระบบเพิ่มเติมบำงส่วน เพื่อให้ระบบ
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 (29) ระบบ i-Vote โครงกำร i-Vote เป็นโครงกำรเลือกต้ังนอก
รำชอำณำจักร(น ำร่อง) ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Internet Voting 
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โดยน ำร่องกับ 3 ประเทศได้แก่ Norway 
Jordan Japan (Osaka) ทั้งน้ี ระบบพัฒนำ
เป็นที่เรียบร้อยรอกำรประกำศใช้อย่ำงเป็น
ทำงกำร 

5. พัฒนาบริการ
ดิจิทัลภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ 
ม่ันคงปลอดภัย 

(30) ระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) 

เป็นศูนย์บริกำรร่วมรูปแบบออนไลน์ของ
ภำครัฐ เพื่อกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำร
ภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช่วยให้
ประชำชนผู้รับบริกำรสำมำรถพบกับส่วน
รำชกำรผู้ให้บริกำรได้ตลอดเวลำ จำกที่ไหนก็
ได้ โดยอยู่ระหว่ำงร่วมมือกับส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ในกำรออกแบบ พัฒนำบริกำรร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 

(31) Citizen Portal - เป็นบริกำร One Stop Service เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำร
เข้ำถึงข้อมูลและบริกำรภำครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช่วยให้ประชำชน
ผู้รับบริกำรสำมำรถพบกับส่วนรำชกำรผู้
ให้บริกำรได้ตลอดเวลำ จำกท่ีไหนก็ได้ 

- ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรต่ำงๆ ของ
ภำครัฐในรูปแบบออนไลน์ได้  รวมถึงกำร
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล (MyInfo) 
และกำรร้องขอเอกสำรทะเบียนดิจิทัล
ผ่ำนช่องทำง Digital Inbox ได้ 

- กำรจองคิวออนไลน์ส ำหรับบริกำรภำครัฐ
บำงประเภท 

- กำรติดตำมสถำนะบริกำร (Tracking) 
รวมถึงกำรแจ้งผลควำมพึงพอใจ หรือแจ้ง
เรื่องร้องเรียนบริกำรรัฐเกี่ยวกับบริกำรได้ 
เป็นต้น 

(32) Doing Business Portal ศูนย์กลำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลและใช้บริกำร
ภำครัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรและนักลงทุน  ปัจจุบัน 
Business Portal ได้มีกำรเช่ือมโยงบริกำร
ภำครัฐแล้วจ ำนวน 21 บริกำร 
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- เป็นบริกำร One Stop Service เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรและ
นักลงทุนในกำรเข้ำถึงข้อมูลและใช้บริกำร
ภำครัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

- ให้บริกำรข้อมูลและสำมำรถท ำธุรกรรม
แบบออนไลน์ที่ครอบคลุมกระบวนกำร
ทำงธุรกิจต้ังแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงปิด
กิจกำร รวมถึงกำรติดตำมสถำนะบริกำร 
และแจ้งควำมพึงพอใจได้ เป็นต้น 

- ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อท ำธุรกรรมกับ
ภำครัฐแบบไม่ต้องย่ืนเอกสำร
ประกอบกำรท ำธุรกรรม ลดกำรกรอก
แบบฟอร์มที่ซ้ ำซ้อน และลดระยะเวลำใน
กำรติดต่อรำชกำร 

6. ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐในการบริหาร
จัดการโครงการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บริการ
วิชาการ และจัด
อบรมเพื่อยกระดับ
ทักษะความรู้
ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้าน
รัฐบาลดิจิทัล 

(33) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
ดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital 
Government Academy หรือ 
TDGA) 

- ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 TDGA เปิด
อบรมหลักสูตรต่ำงๆ ส ำหรับกลุ่มผู้บริหำร 
ผู้อ ำนวยกำร นักวิชำกำร และบุคลำกร
ภำครัฐ จ ำนวน 7,483 คน (รวมตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร จ ำนวน 18,017 
คน) 

- จ ำนวนหลักสูตรที่ให้กำรอบรม จ ำนวน 
53 หลักสูตร 

7. ศึกษา วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และ
ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(34) การจัดท าแนวทาง มาตรฐาน
และข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Policy Standards and 
Regulations) 

ปัจจุบัน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยแล้วเสร็จแล้ว คือ  
- “รำยงำนสถำนภำพกำรพัฒนำรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 
2560” 

- “กรอบแนวทำง Data Governance 
Framework” 
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- “แนวทำงกำรด ำเนินงำนและรวบรวม
ข้อมูล กรอบแนวคิดด้ำนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Participation)”  

- “ผลกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมกำร
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2561” 

ทั้งน้ี ต้ังแต่เริ่มด ำเนินกำร สพร. ได้จัดท ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยให้แก่ภำครัฐแล้ว
จ ำนวน 29 เรื่อง 

(35) ศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government 
Innovation Center) 
 

ระบบต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล ได้แก่ 
1. ระบบต้นแบบบริกำร Government 
Data Service Portal 
2. โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำต้นแบบ
เทคโนโลยี Blockchain 

8. สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในการ
จัดท ากรอบการ
จัดสรรงบประมาณ
บูรณาการประจ าปีท่ี
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้าน
รัฐบาลดิจิทัล 
ตลอดจนสนับสนุน
การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงานและแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวกับ
รัฐบาลดิจิทัล 

(36) การจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ ได้แก่ “แนวทางการบูร
ณาการรัฐบาลดิจิทัล” ภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล  

ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดค ำขอ
งบประมำณในลักษณะบูรณำกำรด้ำนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย แนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.2 : บูรณำกำรกำร
ท ำงำนและกำรบริกำรของภำครัฐสู่กำรเป็น
รัฐบำลดิจิทัล และ แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 
1.1.3 : พัฒนำก ำลังคมและประชำชนสู่ยุค
ดิจิทัล 
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ภารกิจ บริการ/ระบบ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

9. ด าเนินการอ่ืนเพื่อ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ตามที่กฎหมาย
ก าหนดหรือ
คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

กำรจัดท ำพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
รัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. .... 
1. คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วนพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
รัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....  
2. จัดรับฟังควำมคิดเห็นของ  ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตำมมำตรำ 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
3. คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วน เสนอร่ำง พ.ร.บ.รัฐบำล
ดิจิทัล พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมกำร
ขับเคล่ือนและเร่งรัดกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยรัฐบำล (กขร.) 
4. เสนอร่ำง พ.ร.บ. รัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. 
... ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
หลักกำร 

หลังจำกที่ สพร. ได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
รับฟังควำมคิดเห็น และ หลักเกณฑ์ในกำร
ตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำ
พระรำชบัญญัติ (Checklist) เพื่อน ำเสนอรอง
นำยกรัฐมนตรี พลอำกำศเอก ประจิน จ่ันตอง 
เสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน ทำง สพร.ได้
น ำเสนอ ร่ำง พ.ร.บ. รัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ...  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเข้ำที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยปัจจุบันส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรเวียนขอควำมเห็น
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 


