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บทน า 

 
 
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) หรือ สพร. ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 2  

รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2562) เพ่ือให้
สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 มำตรำ 41 และพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2561 มำตรำ 41 โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย ค ำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำย
ของคณะกรรมกำร แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2561 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2562)  

 
รำยงำนฉบับนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลองค์กำรมหำชนและผู้อ ำนวยกำรองค์กำรมหำชน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 5/2559 เรื่อง มำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 
โดยเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Based เรื่อง กำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ก ำหนดให้ต้อง
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อรัฐมนตรีที่ก ำกับดูแลด้วยเช่นกัน 

 
สพร. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผนงำน และ

กำรก ำกับดูแลองค์กำรมหำชน รวมทั้ง สำมำรถอ้ำงอิงข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ข้อสั่งกำร และข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลต่อไปในอนำคต  
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บทท่ี 1 
ค าช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ 

   
นับเป็นนิมิตหมำยอันดีที่พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 

2562 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมำ พระรำชบัญญัตินี้ ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญใน
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงแท้จริง และ
ยังมีกฎหมำยล ำดับรองอีกหลำยฉบับที่จะเกิดขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้บรรลุ
เจตนำรมณ์ที่ตั้งไว้  
 ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) หรือ สพร. ในฐำนะหน่วยงำนหลักที่จะต้องท ำหน้ำที่
ขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม จ ำเป็นต้องสร้ำงและประสำนควำม
ร่วมมือไปยังหน่วยงำนของรัฐทุกแห่งเพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็นกำร
ปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินครั้งใหญ่ของประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นกำรพลิกโฉมกำรพัฒนำประเทศไป
อย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนี้ สพร. ยังมีภำรกิจที่จะต้องด ำเนินกำรควบคู่กันไปคือกำรสนับสนุนหน่วยงำนของรัฐในกำร
เปลี่ยนผ่ำนสู่ดิจิทัลในมิติต่ำง ๆ ซึ่งถือเป็นภำรกิจที่ส ำคัญในอีกด้ำนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน 
 กำรด ำเนินงำนของ สพร. จึงมีมิติทั้งในแนวรำบและแนวดิ่ง มิติในแนวรำบคือต้องกระจำยสรรพก ำลังใน
กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนของรัฐในลักษณะหุ้นส่วน (Partner) ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลทั้งระบบ
ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันเพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
น ำไปสู่กำรสร้ำงประเทศไทยให้มีควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ส่วนมิติในแนวดิ่ง คือ กำรใช้ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ทำงเทคนิคและกระบวนกำรทำงดิจิทัลเพ่ือให้บริกำรหรือสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนของรัฐ จึงนับเป็น
โอกำสและควำมท้ำทำยครั้งใหญ่ของ สพร. ในฐำนะหน่วยงำนกลำงด้ำนรัฐบำลดิจิทัลของประเทศที่จะสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงครั้งส ำคัญให้เกิดข้ึนในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สพร. เดินหน้ำภำรกิจใหม่ขององค์กรอย่ำงเต็มรูปแบบด้วยกำรผลักดันให้มี
กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลให้เกิดผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม น ำไปสู่กำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศและน ำพำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตำม
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยมีพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล 
พ.ศ.2562 เป็นกลไกส ำคัญและแฝงไปด้วยเจตนำรมณ์ที่ชัดเจนในกำรผลักดันให้หน่วยงำนของรัฐปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
(Mindset) กระบวนกำรท ำงำน และกำรให้บริกำรประชำชนโดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเหมำะสม
บนพ้ืนฐำนของข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีควำมมั่นคงปลอดภัย มีมำตรกำร
คุ้มครองควำมเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล และสำมำรถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance Framework) ภำยใต้วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 9 
ประกำรดังนี้  

1) พัฒนำ บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ  กำรให้บริกำร
หรือแอปพลิเคชันพื้นฐำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลดิจิทัล  



ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)         

-4- 

 

2) จัดท ำมำตรฐำน แนวทำง มำตรกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรทำงเทคโนโลยีดิจิทัล และ  กระบวนกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบกำรท ำงำนระหว่ำงกันของหน่วยงำน  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมสอดคล้องกัน  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบูรณำกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ กำรเปิดเผย
ข้อมูลภำครัฐผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัล  ภำครัฐ
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชนและในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐให้บริกำรดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
5) พัฒนำบริกำรดิจิทัลภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวก 

รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย  
6) ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนหน่วยงำนของรัฐในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  

รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริกำรวิชำกำร และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้ำนรัฐบำลดิจิทัล  

7) ศึกษำ วิจัย สร้ำงนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำร งำนวิจัยและนวัตกรรม  ในกำร
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  

8) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำกรอบกำรจัดสรร งบประมำณ
บูรณำกำรประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนรัฐบำลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและแผนระดับชำติที่เกี่ยวกับรัฐบำลดิจิทัล  

9) ด ำเนินกำรอ่ืนเพื่อพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
ประเด็นส ำคัญที่สุดส ำหรับกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลนับจำกนี้ไป คือ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้โดย

ค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำยและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นส ำคัญ (Citizen-Centric Approach) โดยเปิด
โอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ กำรพัฒนำบริกำรใหม่ ๆ รวมทั้ งกำรสรรค์สร้ำง
นวัตกรรมในทุกรูปแบบ นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับจ ำเป็นต้องเตรียมพร้อมปรับตัวและตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีที่รวดเร็วและรุนแรง (Disruption) อยู่เสมอ อีกทั้ง มีกำรเรียนรู้ทักษะด้ำนดิจิทัลอยู่
ตลอดเวลำเพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้งเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
 กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่สมบูรณ์เป็นกำรวำงรำกฐำนที่ส ำคัญยิ่งส ำหรับกำรยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในระยะยำว สพร. 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำรกิจดังกล่ำวและทุ่มเทสรรพก ำลังทั้งหมดในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลให้เป็นไป
ตำมบัญญัติและเจตนำรมณ์แห่งกฎหมำยรวมทั้งควำมคำดหวังของสังคมต่อไป 
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บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ขณะที่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์มุ่งเน้นไปที่กำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนของรัฐให้เป็นดิจิทัลเพ่ือให้กำร

เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนของรัฐด้วยเทคโนโลยี  รัฐบำลดิจิทัลมี
เป้ำหมำยชัดเจนในกำรยกระดับกระบวนกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรประชำชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสม
โดยค ำนึงถึง ควำมต้องกำร ควำมสะดวกสบำยและประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญ มีกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และน ำไปสู่กำรพัฒนำให้เกิด
นวัตกรรมในทุกระดับ รวมทั้ง กำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอนเพ่ือให้ข้อมูล
ภำครัฐมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพ่ือสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้เพ่ือกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงกัน รวมถึงบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและม่ันคงปลอดภัย น ำไปสู่กำรตัดสินใจเชิง
นโยบำยเพื่อแก้ไขปัญหำและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำมำกยิ่งขึ้น บนพื้นฐำน
ของหลักธรรมำภิบำล โดยมี สพร.เป็นหน่วยงำนกลำงของระบบรัฐบำลดิจิทัล ท ำหน้ำที่ให้บริกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนอ่ืนเกี่ยวกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  รวมทั้ง ให้ สพร. 
เป็นหน่วยงำนท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลมอบหมำย
เพ่ือกำรขับเคลื่อนและพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล อันเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2561รวมทั้ง พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และร่ำงแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (พ.ศ. 2562 - 2565) ทั้งนี ้สพร. จึงก ำหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
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ยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวทั้ง 3 ด้ำน ประกอบด้วยโครงกำรที่ส ำคัญ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัลเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ (Data 
Digitization)  

1) โครงกำรจัดท ำแนวทำงมำตรฐำนและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  (Digital Government 
Transformation)  

2) โครงกำรยกระดับควำมสำมำรถและสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรเ พ่ือส่งเสริมรัฐบำลดิจิทัล   
(Government Digital Skills) 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพื่อสร้างบริการที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชน 
(Government Data Integration) 

3) โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ภำคประชำชนและ
ภำคธุรกิจ (Citizen and Business Service Platform)  

4) โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Government Service Platform) 
5) โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย  (Government Secure 

Infrastructure)  
ยุทธศาสตร์ที ่3  ขับเคลื่อนการสร้าง Knowledge and Insight เพื่อมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
(Accelerated Insight with Data) 

6) โครงกำรพัฒนำศูนย์บริกำรข้อมูลเปิดและกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำครัฐ (Government Data and 
Analytics Service Center 

  

 

ขอ้มูลเกดิกอ่ เชือ่มต่อบูรณา 

สรา้งปัญญาเพือ่ปวงชน 
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กลยุทธ์โครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 โครงการ แนวทางการด าเนินงาน 
1. โครงการจัดท าแนวทางมาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Transformation) 
 1.1 ธรรมำภิบำล

ข้อมูลภำครัฐ 
(Data 
Governance) 

- จัดท ำกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ เพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรจัดท ำข้อมูลเป็นดิจิทัล 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลที่ส ำคัญให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
- พัฒนำ Data Management Tools ส ำหรับกำรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

และจัดท ำ Reference Data Platform 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐพัฒนำคุณภำพข้อมูลที่ส ำคัญให้มีควำมถูกต้อง 

ครบถ้วน พร้อมใช้งำนและเป็นปัจจุบัน  
- ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ  

 1.2 ข้อเสนอแนะ
กำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล (Digital 
Government 
Policy) 

- จัดท ำแผนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล รวมทั้งด ำเนินงำนในส่วนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

- วิเครำะห์งบประมำณและออกแบบกรอบกำรจัดหำแหล่งเงินทุนส ำหรับโครงกำร
รัฐบำลดิจิทัล 

- ประเมินควำมพร้อมด้ำนรัฐบำลดิจิทัล รวมทั้งจัดท ำตัวชี้วัดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
- ติดตำมและประเมินผลตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  

 1.3 แนวทำง
มำตรฐำนส ำหรับ
กำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล 
(Standard and 
Regulations) 

- หลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Government Data Standard) 
- หลักเกณฑ์กำรแปลงข้อมูลและกระบวนกำรภำครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

(Digitalization Standard) 
- หลักเกณฑ์กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล (Data Integration Standard) 
- จัดท ำมำตรฐำนบริกำรดิจิทัล (Digital Service Standard) 
- จัดท ำมำตรฐำน ข้อก ำหนด หรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับควำมมั่นคงของโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐ (Government Secure Intranet : GSI) 
โดยก ำหนดบทบำทกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (Identify 
Stakeholders) และด ำเนินงำนในลักษณะโครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) ใน
หน่วยงำนของรัฐ 

- จัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐบำลดิจิทัล รวมทั้ง 
จัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง หรือกฎหมำยที่หน่วยงำนยังติดขัดในกำรปรับเปลี่ยนเป็น
บริกำรดิจิทัล 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ข้อก ำหนด หรือ
หลักเกณฑ์ท่ีประกำศ 
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 โครงการ แนวทางการด าเนินงาน 
2. โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 

(Government Digital Skills) 
 2.1 สถำบัน

พัฒนำบุคลำกร
ด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 
(Thailand 
Digital 
Government 
Academy: 
TDGA) 

- จัดท ำมำตรฐำนหลักสูตรสอดคล้องกับทักษะที่ส ำนักงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน ก ำหนด 

- สร้ำงหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลภำครัฐ เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ดิจิทัล 

- จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะดิจิทัลบุคลำกรภำครัฐ 
- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำทักษะดิจิทัลบุคลำกรภำครัฐทั่วประเทศ 
- จัดท ำเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลให้กับบุคลำกรภำครัฐ 
- ก ำกับติดตำม ประเมินเครือข่ำยของสถำบันและหลักสูตรที่ใช้สอน  

3. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ (Citizen and Business Service Platform) 

 3.1 ศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กลำง 
(Government 
Data Exchange) 

- พัฒนำศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลำง (Government Data Exchange) 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงบริกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนผ่ำนศูนย์

แลกเปลี่ยนข้อมูลกลำง (Government Data Exchange) 
- ด ำเนินงำนในลักษณะโครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) หรือโครงกำรที่เห็นผล

โดยเร็ว (Quick Win) เพ่ือให้เป็นต้นแบบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ต่อไป 
 3.2 ระบบ

ศูนย์บริกำร
ภำครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) 

- พัฒนำแพลตฟอร์มศูนย์บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Platform: Citizen and Business) 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐน ำบริกำรดิจิทัลมำไว้บนศูนย์บริกำรภำครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่พัฒนำขึ้น 

- ก ำหนดหน่วยงำนพันธมิตรที่ต้องท ำงำนร่วมกัน (Partner) รวมทั้ง ด ำเนินงำนใน
ลักษณะโครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) หรือโครงกำรที่เห็นผลโดยเร็ว (Quick 
Win) เพ่ือให้เป็นต้นแบบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ต่อไป  

- ให้ค ำแนะน ำหน่วยงำนของรัฐในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริกำร
ประชำชนและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินี้  

 3.3 ระบบกลำง
ด้ำนกฎหมำย 
(Law Portal) 

- พัฒนำหรือจัดให้มีระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal) 

 3.4 ระบบบริกำร
เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกแก่
ประชำชน 
 

- พัฒนำหรือจัดให้มีระบบบริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน เช่น ระบบ 
Thailand Government Spending ระบบ GNews และระบบ RDU เป็นต้น 
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 โครงการ แนวทางการด าเนินงาน 
4. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ (Government Service Platform) 
 4.1 แพลตฟอร์ม

เพ่ือกำรติดต่อ 
สื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ 

- พัฒนำหรือจัดให้มีแพลตฟอร์มเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
รัฐในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพ่ือกำรสื่อสำรในภำครัฐ 
(MailGoThai) และระบบติดต่อสื่อสำรแบบออนไลน์ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ  
(G-Chat) เป็นต้น 

- ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและเพ่ิมคุณค่ำให้เกิดข้ึนกับบริกำรที่มี
อยู่ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร 

 4.2 แพลตฟอร์ม
เพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 

- พัฒนำหรือจัดให้มีแพลตฟอร์มกำรบริหำรจัดกำรงำนภำครัฐ เช่น ระบบสำรบรรณ
กลำงอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service) และระบบประชุมทำงไกลผ่ำน
เครือข่ำยภำครัฐ (Conference as a Service) เป็นต้น 

- ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและเพ่ิมคุณค่ำให้เกิดข้ึนกับบริกำรที่มี
อยู่ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร 

5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย (Government Secure 
Infrastructure) 

 5.1 ระบบ
เครือข่ำยสื่อสำร
ข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงำนภำครัฐ 
(Government 
Information 
Network: GIN) 

- ให้บริกำรเครือข่ำยที่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำกรม 
(Government Intranet Network) โดยครอบคลุมหน่วยงำนทั้งหมด และวำงแผน
ด ำเนินกำรในรูปแบบ DG Link เพ่ือเชื่อมโยงหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

 5.2 ระบบคลำวด์
ภำครัฐ 
(Government 
Cloud) 

- ให้บริกำรหน่วยงำนของรัฐในรูปแบบ Government Cloud และวำงแผน
ด ำเนินกำรในรูปแบบ DG Cloud เพ่ือให้บริกำรระบบกลำงตำมพระรำชบัญญัติกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

 5.3 ศูนย์
ประสำนงำน
ควำมมั่นคง
ปลอดภัย
สำรสนเทศ
ภำครัฐ (DGA 
CERT) 
 

- พัฒนำศูนย์ Cyber Security Operation Center (C-SOC) และระบบ 
Monitoring Platform 

 



ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)         

-10- 

 

 โครงการ แนวทางการด าเนินงาน 
6. โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data and 

Analytics Service Center) 
 6.1 ศูนย์บริกำร

ข้อมูลเปิดภำครัฐ 
(Government 
Open Data 
Center) 

- พัฒนำศูนย์ข้อมูลเปิดภำครัฐ (Open Government Data Platform) 
- ส่งเสริม สนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐที่ยังติดขัดจัดท ำชุดข้อมูล

เปิดภำครัฐให้เป็นไปตำมมำตรฐำนข้อมูลเปิด และสำมำรถเปิดข้อมูลผ่ำนศูนย์ข้อมูล
เปิดภำครัฐได้ 

- ส่งเสริมให้บุคลำกรภำครัฐมีควำมสำมำรถในกำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรปฏิบัติงำนได้ดี
ยิ่งขึ้น 

- ส่งเสริมให้ประชำชนมีกำรน ำข้อมูลเปิดไปใช้เพ่ือต่อยอด ผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรใช้ข้อมูล (Data Community Engagement) หรือสร้ำงควำมร่วมมือกับ
พันธมิตรทุกภำคส่วน รวมไปถึงกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 

- สร้ำงต้นแบบ/นวัตกรรม/ระบบ เพื่อเป็นตัวอย่ำงกำรน ำข้อมูลเปิดไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

- พัฒนำแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจระดับนโยบำยประเทศในรูปแบบ 
Visualization Platform หรือระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(Digital Government Analytics Center)   
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บทท่ี 3 
รายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 สพร. ได้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมแผนกลยุทธ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 มำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้ยุทธศำสตร์หลัก 3 ด้ำน คือ  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 บูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ส ำหรับบริกำรภำครัฐ ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพ รองรับรัฐบำลดิจิทัล (Sharing) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพ โดยน ำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพ่ือก้ำวไปสู่ 
Digital Economy (Delivery)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมีควำมพร้อมที่จะ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Transformation)  

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สพร. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 รำยยุทธศำสตร์ เพ่ือให้เห็นภำพรวมกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) 
 
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  
 เครือข่ำยหลักภำครัฐที่ให้บริกำรครอบคลุมไปยังหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมกว่ำร้อยละ 99 โดยครอบคลุม
จุดติดตั้งทั่วประเทศ 3,242 หน่วยงำน/จุดติดตั้ง และมีบริกำรระบบงำนด้ำนยุทธศำสตร์หลักภำครัฐที่ใช้งำนร่วมกัน
บนเครือข่ำย GIN เช่น ระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและบริกำรภำครัฐ (Linkage Center) ของกรมกำร
ปกครอง ระบบกำรบริหำรยุทธศำสตร์ขององค์กำรภำครัฐ (GSMS) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร . ) ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ( GFMIS) ของ
กระทรวงกำรคลัง ระบบทะเบียนรำษฎรของกรมกำรปกครอง ระบบ Thailand National Single Window 
(NSW) ของกรมศุลกำกร และระบบ CABNET ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี นอกจำกนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 สพร. ยังได้ด ำเนินกำรยกระดับเครือข่ำย GIN เป็น GSI (Government Secure Intranet) ก้ำวหน้ำไปแล้ว
กว่ำร้อยละ 100 รวมทั้ง ยังมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง 
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.66 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 (เป้ำหมำย : 
3,200 หน่วยงำน/จุดติดตั้ง และร้อยละ 100 ของควำมส ำเร็จในกำรยกระดับเครือข่ำย GIN เป็น GSI) 
 
2) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)  
 กำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing 
ที่สำมำรถเข้ำถึงได้จำกเครือข่ำย GIN และอินเทอร์เน็ตที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล ไม่ว่ำ
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จะเป็น ISO/IEC 27001:2013 ISO 20000-1:2011 ISO 22301: 2012 CSA Security และ Trust & Assurance 
Registry (STAR) กำรให้บริกำร G-Cloud ถือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกลำงภำครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณได้จำกกำรจัดสรรทรัพยำกรให้ผู้ใช้งำนได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 มีหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 454 หน่วยงำนให้ควำมไว้วำงใจในกำรน ำระบบงำนส ำคัญมำไว้บน G-Cloud 
หรือคิดเป็นระบบงำนมำกถึง 1,046 ระบบ เช่น ระบบกำรรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบขนส่งและจรำจรอัจฉริยะของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) และระบบ CITIZENinfo ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 174.33 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 (เป้ำหมำย : 
600 ระบบ) 
 
3) โครงการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS)  

กำรใช้งำนซอฟท์แวร์ร่วมกันในภำครัฐ ตำมลักษณะกำรใช้งำนจริงเฉพำะในส่วนที่ต้องกำร ถือเป็น
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกลำงภำครัฐอีกหนึ่งบริกำรที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณในภำพรวมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่ง สพร. ได้พัฒนำบริกำรในลักษณะ G-SaaS ให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐแล้วจ ำนวน 4 
บริกำร ได้แก่ 

3.1) ระบบ Saraban as a Service ให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่มีระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนเอง จ ำนวน 412 หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง 39 หน่วยงำน (จ ำนวน
ผู้ใช้งำน 7,661 คน) เช่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำรกองทัพไทย กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เป็นต้น โดยระบบ 
Saraban as a Service ท ำให้หน่วยงำนเหล่ำนี้สำมำรถเชื่อมโยงงำนสำรบรรณกับหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ ได้อย่ำง
อัตโนมัติ (Cross Platform Interconnection) ท ำให้สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพลดระยะเวลำและข้ันตอนในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนได้  

3.2) ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) สพร. มีส่วนผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐมี
ช่องทำงที่ปลอดภัยในกำรติดต่อสื่อสำรภำยในหน่วยงำนภำครัฐด้วยกัน ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 
2559 ซึ่งมีค ำสั่งให้หน่วยงำนภำครัฐน ำระบบ G-Chat และ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร
ภำยในและระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล และลดควำมเสี่ยงในกำร
ถูกลักลอบน ำข้อมูลทำงรำชกำรไปใช้ในทำงทุจริตและเกิดควำมเสียหำย ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีหน่วยงำน
ภำครัฐให้ควำมสนใจและใช้ G-Chat เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรหลักในภำครัฐแล้วจ ำนวน 268 หน่วยงำน หรือคิดเป็น
บุคลำกรภำครัฐจ ำนวน 47,694 คน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง 130 หน่วยงำน เช่น ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน กรมสรรพำกร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด เป็นต้น นอกจำกนี้ สพร. ยังให้กำรสนับสนุนกำรสื่อสำรในลักษณะกลุ่มตำมภำรกิจ เช่น กลุ่ม
คณะรัฐมนตรี กลุ่มปลัดกระทรวง กลุ่มหัวหน้ำส่วนรำชกำร (ระดับ CEO) และกลุ่มสื่อสำรข้อมูลของกรม
ประชำสัมพันธ์  
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3.3) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 395 หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรมถึง 113 
หน่วยงำน มีนโยบำยให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐ จ ำนวน 195,639 คน ใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์จำก
ระบบกลำงที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพ่ือเป็นกำรรักษำควำมปลอดภัยของข่ำวสำรภำครัฐและสำมำรถใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะเกิดภำวะวิกฤตขึ้น ภำยใต้ระดับกำรให้บริกำร (SLA) ร้อยละ 99.5 โดยหน่วยงำน
ภำครัฐส ำคัญที่ใช้ MailGoThai เป็นระบบสื่อสำรหลักภำยในหน่วยงำน เช่น ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส ำนัก
งบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร กองทัพบก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกรมกำรปกครอง เป็นต้น 

3.4) ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่าย GIN (GIN Conference) เป็นระบบกำร
ประชุมทำงไกลออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐเกิดกำรประหยัดทรัพยำกร
และระยะเวลำในกำรจัดประชุมได้ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 GIN Conference เป็นระบบที่หน่วยงำนภำครัฐ
เล็งเห็นถึงประโยชน์และให้ควำมสนใจน ำมำใช้ในหน่วยงำนมำกถึง 129 หน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรม 30 
หน่วยงำน (4,459 สิทธิกำรใช้งำน (Licenses))  
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 134.15 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 (เป้ำหมำย : 
ร้อยละ (สะสม) 20 ของส่วนรำชกำรระดับกรมใช้บริกำร G-SaaS) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital 

Economy (Delivery) 
 

4) โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (Digital Government Platform)  
 โครงกำรบู รณำกำร เชื่ อม โยงข้ อมู ลและระบบงำนภำครั ฐ  (Digital Government Platform)  
ถือเป็นบริกำรส ำคัญที่ได้สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระดับ Strategic Partners เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลส ำคัญ
ต่ำงๆ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐน ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนข้อมูลที่ได้พัฒนำขึ้น ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรน ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนข้อมูล 
(Digital Government Platform) ที ่สพร. พัฒนำไปใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนกันแล้วจ ำนวนถึง 707 
หน่วยงำน (เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ 80 หน่วยงำน) ใน 3 รูปแบบ คือ 
  4.1) ระบบ Single Sign-On ซึ่ งท ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำใช้บริกำรของภำครัฐบน 
https://www.egov.go.th ด้วยกำรพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 23 หน่วยงำนที่เชื่อมโยงกันได้ เพ่ือไปสู่กำรเป็น One Stop Service ต่อไป เช่น ระบบ
ค้นหำจองชื่อและจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ระบบขอติดตั้งประปำใหม่และกำรช ำระค่ำ
น้ ำประปำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของกำรประปำนครหลวง เป็นต้น 

4.2) ระบบ e-CMS version 2.0 on Cloud เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรรับส่งข้อมูล  ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 611 หน่วยงำนสำมำรถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพผ่ำนระบบ e-CMS เช่น กรม

http://www.egov.go.th/
http://www.egov.go.th/
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วิชำกำรเกษตร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
และหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  

4.3) ระบบ Government API ตำมค ำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 ข้อ 17 ซึ่งให้หน่วยงำนภำครัฐ
ยกเลิกกำรขอเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำกผู้ยื่นค ำขอนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สพร. มีกำรด ำเนินกำร
เพ่ือสนับสนุนนโยบำยรัฐบำล โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนข้อมูล (Government API) เช่น API ส ำหรับ
เชื่อมโยงข้อมูลคนพิกำรร่วมกับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  (สปสช.) API เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
รำษฎร์ร่วมกับกรมกำรปกครอง API เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจ API เชื่อมโยงข้อมูล 
Rational Drug use RDU (RDU รู้เรื่องยำ) เชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงสำธำรณสุข ภำยใต้ควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยโรงพยำบำลกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรเชื่อมโยงผ่ำน Government API ดังกล่ำวแล้วจ ำนวน 73 หน่วยงำน เช่น ระบบติดตำมเรื่องร้อง
คัดค้ำนกำรเลือกตั้งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ระบบยืนยันตัวบุคคลกลำงที่เกี่ยวข้องในกำรท ำนิติ
กรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ระบบให้ควำมเห็นชอบ(บุคคลในตลำดหุ้น) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ระบบบริกำร Fisheries Single Window ของกรมประมง 
ระบบจัดกำรฐำนข้อมลูแรงงำนนอกระบบของส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน เป็นต้น 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 158.80  จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 (เป้ำหมำย: มี
หน่วยงำนใช้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และจ ำนวนบริกำรอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงำนภำครัฐที่
ให้บริกำรประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจเพิ่มขึ้น 10 บริกำร) 
 
5) โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure)  

สพร. ได้สนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำรจัดท ำชุดข้อมูลเปิด (Datasets) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง High Value 
Dataset ซึ่งเปิดเผยชุดข้อมูลบนเว็บไซต์แล้วถึง 1,187 ชุดข้อมูล โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ได้เปิดเผยชุด
ข้อมูลที่เป็น High Value Dataset เพ่ิมขึ้น 21 ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ที่ประชำชนแจ้งเรื่องผ่ำน
ช่องทำง 1111 ของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ชุดข้อมูลสถิติข้อมูลคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
จ ำแนกตำมจังหวัด ประเภทควำมพิกำร และเพศ ของส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ 
ชุดข้อมูลทะเบียนรำยชื่อผู้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ของกรมประมง และชุดข้อมูลจ ำนวน
ผู้โดยสำรรถไฟฟ้ำของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นอกจำกนี้  ยังได้ให้บริกำร PublicAPI ผ่ำน
เว็บไซต์ api.data.go.th ในกำรเชื่อมโยงติดต่อระหว่ำงชุดข้อมูลต่ำงๆ กับนักพัฒนำระบบ       ภำคธุรกิจเอกชน 
คณำจำรย์ และหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนประชำชนที่สนใจน ำข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐไปพัฒนำต่อยอด
นวัตกรรมบริกำรใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในประเทศดีขึ้น รวมถึง  เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้แข่งขัน
รำยใหม่อย่ำง Startup ได้น ำข้อมูลไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือบริกำรใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำร สร้ำง
ควำมโปร่งใส และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้อีกด้วย 
 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) 
สพร. ได้พัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐในชื่อ  “ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับประชำชน 

(GovChannel)” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมกำรบริกำรภำครัฐที่ได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2559 
ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน 
ก.พ.ร.) เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ ให้ประชำชนทุกคน ทุกกลุ่มทุกท้องถิ่น สำมำรถ
เข้ำถึงได้จำกจุดเดียวอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมใน 3 ช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็น (1) ช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์ ชื่อ“เว็บไซต์
กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (www.govchannel.go.th)” (2) ช่องทำงผ่ำน Mobile Application ในชื่อ 
“ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (Government Application Center: GAC)” และ (3) ช่องทำงผ่ำนอุปกรณ์อ่ืน 
ๆ ส ำหรับประชำชนที่ไม่มีเครื่องมือในกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ อำทิ Government Smart Kiosk วำงให้บริกำร
ภำครัฐที่ใช้เพียงบัตรประชำชนเพียงใบเดียวในพ้ืนที่ส ำคัญ  

( 1 )  ช่ อ ง ท ำ ง ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ชื่ 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
(www.govchannel.go.th)” เป็นช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรส ำหรับประชำชน เพ่ือเชื่อมโยง
ภำครัฐให้ชีวิตง่ำยและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีบริกำรภำครัฐส ำคัญ ดังนี้  

- เว็บไซต์กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (www.egov.go.th) มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์
ภำครัฐที่จัดหมวดหมู่ชัดเจนและสวยงำมอยู่มำกถึง 845 บริกำร จำก 454 หน่วยงำน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 1,595,631 ครั้ง  

- ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อรำชกำร (www.info.go.th) เพ่ือเผยแพร่คู่มือประชำชนตำม
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 โดยมีคู่มือบริกำร
ภำครัฐให้กับประชำชน จ ำนวน 694,669 คู่มือ และในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วรวม 
269,277 ครั้ง 

- ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภำครัฐ (data.go.th) มีชุดข้อมูลเปิดภำครัฐจ ำนวน 1,187 ชุดข้อมูล และ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรถึง 161,257 ครั้ง 

- ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (www.apps.go.th) มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐจ ำนวน 
293 แอปพลิเคชัน และในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 43,833 ครั้ง 

- ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐเพ่ือภำคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง สพร. และ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ส ำนักงำนประกันสังคม กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน และ
กรมสรรพำกร เพ่ือพลิกโฉมงำนบริกำรภำคธุรกิจในยุค 4.0 ให้สำมำรถติดต่อรำชกำรได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ 
จุดเดียว รวมทั้ง สำมำรถส่งข้อมูลหรือเอกสำรประกอบเพียงชุดเดียวในรูปแบบดิจิทัล โดย สพร. ได้พัฒนำเว็บไซต์ 
Biz Portal (biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 พร้อมให้บริกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจตำมกรอบของธนำคำรโลกจ ำนวน 34 บริกำร และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 
46,899 ครั้ง รวมทั้ง ยังมีระบบบริกำรส ำหรับกำรเริ่มต้นธุรกิจ เช่น ขอจดทะเบียนนิติบุคคล (ผ่ำนระบบ “e-
Registration” ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) ระบบกำรขอขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง/ลูกจ้ำง ระบบกำรขอติดตั้ง
สำธำรณูปโภค ได้แก่ บริกำรขอติดตั้งไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค บริกำรขอติดตั้ง
น้ ำประปำของกำรประปำนครหลวงและกำรประปำส่วนภูมิภำค และบริกำรขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของ
บริษทั ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) และระบบบริกำรธุรกิจร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม เช่น ขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้ง
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สถำนที่ จ ำหน่ำยหรือสะสมอำหำร ขอในอนุญำตขำยสุรำ ขอใบอนุญำตขำยยำสูบ เป็นต้น ซึ่งผู้รับบริกำรสำมำรถ
ขอรับบริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐหลำยหน่วยงำนได้พร้อมกันในลักษณะ Single Form  

-  ระบบข้อมูลกำรใช้จ่ ำยภำครัฐ  (ภำษี ไปไหน)  (Thailand Government Spending) 
ให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ govspending.data.go.th และแอปพลิเคชัน “ภำษีไปไหน” เป็นระบบสืบค้นข้อมูลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณผ่ำนโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำง ๆ จ ำนวน 9,956,251 โครงกำร และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
สพร. ได้ร่วมมือกับกรมบัญชีกลำง ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรคลัง กรมศุลกำกร กรมสรรพสำมิต และกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรพัฒนำต่อยอดไปสู่ระบบ 
“ภำษีมำจำกไหน” พร้อมรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (คตช.) ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีกำรเข้ำใช้บริกำรแล้วถึง 46,969 ครั้งต่อปี  

(2) ช่องทำงผ่ำน Mobile Application ในชื่อ “ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (Government 
Application Center: GAC)” ถือเป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภำครัฐที่มีกำรรวมรวมบริกำรของรัฐเพ่ือ
ประชำชนแบ่งออกเป็น 11 หมวดหมู่ เป็นจ ำนวน 293 แอปพลิเคชัน เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรค้นหำและมีควำมน่ำเชื่อถือ 
และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้รับควำมสนใจจำกประชำชนเข้ำในกำรใช้บริกำรแล้วถึง 17,452 ครั้งต่อปี  

ระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News) เป็นระบบแจ้งรับข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐที่ทัน 
เหตุกำรณ์ แม่นย ำ และเชื่อถือได้แก่ประชำชน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงำนภำครัฐกว่ำ 160 
หน่วยงำนใช้บริกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบแจ้งข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News)  

(3) ช่องทำงผ่ำนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ Government Smart Kiosk ให้บริกำรในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้รับควำมสนใจจำกประชำชนในกำรเข้ำใช้บริกำรถึง 380,625 ครั้งต่อปี 

Government Smart Kiosk เป็นอีกหนึ่งช่องทำงส ำหรับประชำชนที่ไม่มีเครื่องมือในกำรเข้ำถึง
บริกำรภำครัฐ ที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ใช้เพียงบัตรประชำชนเพียงใบเดียวเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรต่ำง ๆ ของรัฐได้
ในพ้ืนที่ 75 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีบริกำรภำครัฐให้บริกำรบนตู้ฯ ถึง 19 บริกำร ใน
หมวดหมู่ต่ำงๆ เช่น กำรตรวจสอบข้อมูล กำรตรวจสอบสิทธิ์ กำรติดตำมผลและกำรดูข้อมูล ดังนี้ 

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

สำธำรณสุข 
- ระบบตรวจสอบรำยกำรนัดหมำย 
- ระบบตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
- ระบบตรวจสอบข้อมูลค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) 

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

http://www.pacc.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.pacc.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation) 
 
7) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Government Digital Skills)  
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ (Thailand Digital Government 
Academy) เปิดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ส ำหรับกลุ่มผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร นักวิชำกำร และบุคลำกรภำครัฐ จ ำนวน 
7,483 คน ในหลักสูตรต่ำง ๆ ดังนี้  

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

Architecture หรือ EA” ให้กับวิทยำลัยกำรต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ รุ่นที่ 116  
- หลักสูตรทักษะดิจิทัลส ำหรับบุคลำกรภำครัฐเพื่อกำรขับเคลื่อนสู่รัฐบำลดิจิทัล  
- หลักสูตรเพ่ือกำรยกระดับนักเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน

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

รำชกำรจังหวัด  
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้และ Mindset ในกำรพัฒนำโครงกำรในลักษณะ Digitization 

อันจะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อน Digital Transformation ภำครัฐต่อไป นอกจำกนี้ สถำบัน TDGA ยังได้จัดท ำแผนงำน
หรือโครงกำรที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภำครัฐจำกกำรบูรณำกำรร่วมกันเพ่ือกำรปรับเปลี่ยน
ภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัล เช่น โครงกำรบูรณำกำรด้ำนดิจิทัล หลักสูตร รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริหำร
ระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 หลักสูตร Thailand Crime Map และหลักสูตร Hand-On Open Online Course 
(Hooc) เป็นต้น 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 135.66 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 (เป้ำหมำย: ร้อย
ละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่จัดท ำโครงกำรในลักษณะ Digitization และมีแผนงำนหรือโครงกำรที่ขับเคลื่อนให้
เกิด Digital Transformation จ ำนวน 2 แผนงำน)  
 
8) โครงการจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (Digital Government 
Transformation  
 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สพร. ได้จัดท ำข้อเสนอแนะด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) และยังได้จัดท ำรำยงำนสถำนภำพกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไทย ประจ ำปี 2560 รวมทั้ง รำยงำนผลกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปี 2561 และกรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) เผยแพร่บนเว็บไซต์ ด้วย 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 133.33 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 (เป้ำหมำย: กำร
จัดท ำมำตรฐำนและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล จ ำนวน 3 เรื่อง) 
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9) โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center)  
 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำนักงำนได้พัฒนำต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ในโครงกำรศึกษำวิจัยและ
พัฒนำต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ด้ำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และจัดสัมมนำโครงกำรน ำเทคโนโลยี  
Blockchain มำประยุกต์ใช้เพื่อกำรบูรณำกำรงำนบริกำรภำครัฐของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 และ
พัฒนำระบบต้นแบบกำรให้บริกำร Government Data Service Portal ในกำรยกระดับประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติและกำรให้บริกำรของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงำนย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง เช่น กำรน ำระบบต้นแบบบริกำร 
Data Visualization มำให้บริกำรภำครัฐ และเปิดเผยให้ประชำชนรับทรำบ และน ำข้อมูลไปใช้ต่อได้ กำรบูรณำ
กำรข้อมูลภำครัฐ กำรวิเครำะห์ข้อมูลภำครัฐ หรือข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) กำรพัฒนำระบบที่มีควำมปลอดภัย
และรองรับกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของเจ้ำของข้อมูล เป็นต้น  

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 (เป้ำหมำย: กำร
พัฒนำต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) กำรให้บริกำรที่สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ และสำมำรถใช้งำนได้จริง 
จ ำนวน 2 ต้นแบบ) 
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บทท่ี 4 
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
 

 คณะกรรมกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลมีมติเห็นชอบ “แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)” และเห็นชอบแผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2562 ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
สพร. จึงได้ปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่ำนภำครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age)” โดย
ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนส ำคัญ 5 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรน ำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมใหม่ในกำรด ำเนินงำนดิจิทัลภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรสร้ำงควำมพร้อมให้หน่วยงำนภำครัฐเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำร 

พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล  

ในช่วงผ่ำนมำ ถือได้ว่ำ สพร. ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนำและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลให้
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 
ตุลำคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2562) ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบเปิด                                                                                 
 
1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจ ประกอบด้วย  
 1.1) ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX) 
เป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสำรทะเบียนดิจิทัลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือช่วยให้หน่วยงำน
ภำครัฐไม่ต้องขอส ำเนำเอกสำรจำกผู้รับบริกำรอีกต่อไปและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและภำคเอกชนเมื่อ
ใช้บริกำรของรัฐ ปัจจุบัน หน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนแพลตฟอร์มกลำงที่ สพร. พัฒนำขึ้น
เสร็จเรียบร้อยจ ำนวน 2 ชุดข้อมูล โดยให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐ ชุดข้อมูลละ 5 หน่วยงำน ได้แก่ (1) ชุดข้อมูล
ทะเบียนรำษฎร์ของกรมกำรปกครอง ให้บริกำรแก่กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรประปำนครหลวง และส ำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน (2) ชุดข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ให้บริกำรแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กรมที่ดิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กรมกำรจัดหำงำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  นอกจำกนี้ สพร.ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
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ด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี เรื่องศูนย์บริกำรร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในรูปแบบ 
“แนวทำงกำรพัฒนำศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ” เพ่ือเป็นแนวทำง แนวปฏิบัติให้กับหน่วยงำนภำครัฐพร้อมรองรับ
กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับบริกำรของหน่วยงำนภำครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
อย่ำงเต็มรูปแบบ พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับประชำชน ต่อไป 
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 (เป้ำหมำย: (1) มีสถำปัตยกรรม มำตรฐำน 
แนวทำง แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ กติกำ กำรด ำเนินงำนโครงกำรที่เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญ ให้พร้อมรองรับกำรเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูล (Foundation) 1 เรื่อง (2) หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนแพลตฟอร์มกลำงที่ 
สพร. พัฒนำขึ้น 2 ชุดข้อมูล และน ำร่องทดสอบกำรให้บริกำร 5 หน่วยงำน) 
 
 1.2) ศูนย์กลางการเข้าถึงบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Portal: OSS) เป็น
กำรบูรณำกำรบริกำรภำครัฐและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลผ่ำนระบบ Government Data Exchange หรือ GDX ให้
เกิดกำรให้บริกำรสำธำรณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพ่ือให้เกิดบริกำรดิจิทัลภำครัฐแบบครบวงจร โดยในปัจจุบัน 
Government Smart Kiosk ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ประชำชนเพียงใช้บัตรประชำชนใบเดียว และมีบริกำรภำครัฐที่หลำกหลำยให้บริกำรบน Government Smart 
Kiosk ไม่ว่ำจะเป็นบริกำรเพ่ือกำรตรวจสอบข้อมูล กำรตรวจสอบสิทธิ์ กำรติดตำมผล และกำรดูข้อมูล เช่น ระบบ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ ำของกำรประปำนครหลวง ระบบกำรตรวจสอบสุขภำพบุคคลของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ระบบตรวจสอบนัดหมำยของโรงพยำบำลรำมำธิบดี ระบบข้อมูลสิทธิ์ประกันสุขภำพของส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชรำภำพ) ของส ำนักงำนประกันสังคม ข้อมูลเครดิต
ส่วนบุคคลแบบสรุปของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด ระบบข้อมูลกำรกู้ยืม กยศ. ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ และระบบตรวจสอบใบสั่งของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สพร. ยังได้
ขยำยจุดติดตั้งเพ่ิมขึ้นอีก 42 จุดติดตั้งครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เช่น สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดพะเยำ 
กรมบังคับคดี สถำบันประสำทวิทยำของกรมกำรแพทย์ รวมทั้งสิ้น 119 จุดติดตั้ง พร้อมทั้ง ยกระดับกำรให้บริกำร
ที่มีควำมม่ันคงปลอดภัยผ่ำนกำรยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภำพสูงในลักษณะ Two-Factor Authentication  
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 (เป้ำหมำย: (1) จ ำนวนจุดติดตั้งของ 
Government Smart Kiosk ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรภำครัฐได้ 42 จุดติดตั้ง (2) ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกแบบครบวงจร (Doing Business))  

หมายเหตุ: * เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) เบื้องต้น ณ เวลานั้น โครงการฯ ได้รับการอนุมัติหลักการ 
แนวทางการด าเนินงานและงบประมาณจากกองทุนฯ แล้ว แต่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ท าให้ยังไม่มีผลการ
ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
2) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ  
 2.1) บริการซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารภาครัฐ (Government Unified Communication: UC) เป็น
บริกำรซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันผ่ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำน
ภำครัฐ (GIN) บนมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยสูง ปัจจุบัน สพร. ให้บริกำรระบบบริกำรซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสำร
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ภำครัฐแก่หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพ่ือกำรสื่อสำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
(MailGoThai) ซึ่งมีหน่วยงำนส ำคัญให้ควำมไว้วำงใจใช้เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน ถึง 435 
หน่วยงำน หรือ 223,317 บัญชีรำยชื่อ เช่น กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม กรมสรรพำกร 
เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีบริกำรระบบติดต่อสื่อสำรแบบออนไลน์ (G-Chat) ที่มีหน่วยงำนภำครัฐใช้บริกำรจ ำนวน 
268 หน่วยงำน หรือคิดเป็น 31,152 บัญชีรำยชื่อ เช่น บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) กรมประมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นต้น รวมจ านวนผู้ใช้งานทั้งสิ้น 254,469 บัญชีรายช่ือ 
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 101.79 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2562 (เป้ำหมำย: 
จ ำนวนบัญชีรำยชื่อบุคลำกรภำครัฐที่ใช้ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรออนไลน์ของภำครัฐ เช่น MailGoThai, G-Chat 
เป็นต้น เพ่ือควำมมั่นคงปลอดภัยจ ำนวน 250,000 บัญชีรำยชื่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การน าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด                                                                                 
 
3) โครงการ Government Data and Analytics Service Center 
 3.1) ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) เป็นข้อมูลภำครัฐที่สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงเสรี 
สำมำรถแจกจ่ำยต่อได้ และระบุแหล่งที่มำได้ ปัจจุบัน สพร. ได้น ำร่องเปิดเผยข้อมูลด้ำนงบประมำณในเรื่องกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ของ
กรมบัญชีกลำง และด้ำนคมนำคมในเรื่องกำรบริกำรและอัตรำค่ำโดยสำร ข้อมูลสำยและป้ำยหยุดรถโดยสำร
ประจ ำทำงในเขตกำรเดินรถท่ี 1-8 ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยถือเป็น High Value Datasets 
กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐช่วยผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐสร้ำงควำมโปร่งใส และส่งเสริมให้ภำคธุรกิจและ
ภำคเอกชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกชุดข้อมูลดังกล่ำวในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับสังคม และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจ รวมถึง สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรประเทศ นอกจำกนี้  สพร. ยังได้พัฒนำต้นแบบ Open Data 
Platform ทั้ง 2 ด้ำนดังกล่ำวให้รองรับบริกำรในกำรเข้ำถึงข้อมูลแบบ API (Application Programming 
Interface) อีกด้วย  

 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 (เป้ำหมำย: (1) ระบบต้นแบบ Open Data 
Platform ซึ่งรองรับบริกำรข้อมูลแบบ API (2) น ำร่องกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็น High Value Datasets จ ำนวน 2 
ด้ำน) 
 
 3 .2) ศูนย์ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Government Big Data and Analytics Center) เป็น
ศูนย์กลำงส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำข้อมูลเปิดและระบบวิเครำะห์ข้อมูลมำบูรณำกำรร่วมกัน เพ่ือสร้ำงให้
เกิดระบบที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ ปัจจุบัน สพร. ได้พัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดกำร
ข้อมูลขนำดใหญ่ Big Data และพัฒนำศูนย์ข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
และกำรให้บริกำรประชำชนหรือเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงภำพ (Data Visualization Engine) ให้แก่หน่วยงำน
ภำครัฐ ในลักษณะระบบน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย 
(Evidence-Based Policy) ส ำหรับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และพัฒนำกำรท ำงำนของภำครัฐตำม
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรใช้เทคโนโลยีร่วมกัน (Share Services) อีกทั้ง ยังถือ
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เป็นกำรให้บริกำรภำครัฐแบบครบวงจรที่สำมำรถตอบโจทย์กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลใน
กำรแบ่งปันข้อมูล และอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้งำนข้อมูลทั้งภำครัฐและเอกชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและ
สะดวกมำกยิ่งขึ้น 
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 (เป้ำหมำย: กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ Big 
Data และพัฒนำศูนย์ข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำร
ประชำชน 1 ระบบ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการด าเนินงานดิจิทัลภาครัฐ                                                                                 
 
4) โครงการ Digital Government Infrastructure Ecosystem 
 4.1) การพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) เป็นเครือข่ำยหลักควำมเร็วสูง
ของภำครัฐที่ให้บริกำรครอบคลุมไปยังหน่วยงำนระดับกรม ปัจจุบัน สพร. ได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ
ครอบคลุมจุดติดตั้งทั่วประเทศ จ ำนวน 3,266 หน่วยงาน/จุดติดตั้ง เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์สระบุรีของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สถำนธนำนุบำลเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีของ
ส ำนักงำนธนำนุเครำะห์ นิคมสร้ำงตนเองทุ่งโพธิ์ทะเลของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร และศูนย์เทคโนโลยีตรวจ
คนเข้ำเมือง (สนำมบินสุวรรณภูมิ) ของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นต้น 
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 102.06 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2562 (เป้ำหมำย: 
จ ำนวนเครือข่ำย (สะสม) เชื่อมโยงไปยังหน่วยงำนส ำคัญ 3,200 หน่วยงำน) 
 
 4.2) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) เป็นกำรให้บริกำรเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ผ่ำนเครือข่ำยภำครัฐที่มี
ควำมมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งกำรให้บริกำร G-Cloud ถือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกลำง
ภำครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ปัจจุบัน มีหน่วยงำนภำครัฐให้ควำมไว้วำงใจน ำ
ระบบงำนส ำคัญมำไว้บน G-Cloud จ ำนวน 1,312 ระบบ หรือคิดเป็น 489 หน่วยงาน เช่น ระบบติดตำมงำนของ
หน่วยงำนในก ำกับรองนำยกรัฐมนตรีของส ำนักนำยกรัฐมนตรี ระบบฐำนข้อมูลเว็บไซต์ของส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ
แห่งชำติ ระบบส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำภำครำชกำรและภำคเอกชนของบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็น
ต้น นอกจำกนี้ ระบบคลำวด์ภำครัฐของ สพร. เป็นบริกำรที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยสูงและได้รับใบรับรองบริกำร
ตำมมำตรฐำนสำกล ได้แก่ มำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS)  มำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2011 ระบบ
กำรบริหำรจัดกำรบริกำร (Service Management Systems: SMS)  มำตรฐำน ISO 22301:2012 ระบบกำร
บริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management Systems: BCMS) และมำตรฐำน CSA 
STAR (Cloud Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry)  
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 138.11 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2562 (เป้ำหมำย: 
จ ำนวนระบบ (สะสม) บน G-Cloud 950 ระบบ) 
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4.3) Government Secure Intranet (GSI) เป็นเครือข่ำยอินทรำเน็ตภำครัฐที่เชื่อมต่อทุกหน่วยงำน
ภำครัฐเข้ำด้วยกันภำยใต้มำตรฐำนควำมม่ันคงปลอดภัยสูง และกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้ง
รองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัจจุบัน สพร. ได้จัดท ำมำตรฐำนส ำหรับผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
บริกำรดิจิทัลภำครัฐที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย จ ำนวน 2 มำตรฐำน ได้แก่ (1) มำตรฐำนรัฐบำลดิจิทัลโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย – ข้อก ำหนดทั่วไป ประกอบด้วยแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐที่มีควำมม่ันคงปลอดภัยส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐที่ครอบคลุมถึงบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ดิจิทัลของภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐได้ใช้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐมีควำมมั่นคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกำรส่งมอบบริกำรที่ดีแก่ประชำชน  และ (2) 
มำตรฐำนรัฐบำลดิจิทัลโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย – ข้อก ำหนดด้ำนเครือข่ำย ซึ่ง
ประกอบด้วยรำยละเอียดและแนวปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยส ำหรับกำรเชื่อมโยงภำยใน เพ่ือใช้อ้ำงอิงใน
กำรออกแบบ พัฒนำและตรวจสอบคุณภำพบริกำรเครือข่ำยที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย มีคุณภำพบริกำรเหมำะสม 
และมีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่ดี รวมถึงมีควำมต่อเนื่องของบริกำรเครือข่ำยในระยะยำว นอกจำกนี้ สพร. ได้
ด ำเนินกำรน ำร่องทดสอบกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐตำมมำตรฐำนดังกล่ำวกับ 10 หน่วยงำน เช่น กรมเจ้ำท่ำ 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
และส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  เป็นต้น 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 (เป้ำหมำย: มีมำตรฐำนส ำหรับผู้ให้บริกำร
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรดิจิทัลภำครัฐที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย อย่ำงน้อย 2 เรื่อง และมีหน่วยงำนภำครัฐใช้
บริกำรไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยงำน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล                                                                                 
 
5) โครงการ Digital Government Transformation  
 5.1) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: 
TDGA) และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรทั้งภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล
เพ่ือกำรบูรณำกำรเรื่องกำรอบรม (Training) หรือกำรพัฒนำคนในภำครัฐอย่ำงเป็นระบบ ปัจจุบัน สพร. ได้
ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำนหลักสูตรและมำตรฐำนศูนย์อบรมทักษะดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ และ
เตรียมควำมพร้อมแก่บุคลำกรภำครัฐให้มีควำมสำมำรถในกำรน ำองค์กรไปเป็นรัฐบำลดิจิทัล รวมไปถึงได้
ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐไปแล้ว จ านวน 9,644 คน ในหลำกหลำยหลักสูตร เช่น หลักสูตรกำรประยุกต์ใช้
งำนกรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และ
หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ให้แก่วิทยำลัยกำรต ำรวจ
ภำยใต้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เป็นต้น นอกจำกนี้ สพร. ได้สนับสนุนให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมจำกสถำบัน TDGA 
จัดท ำ Digital Transformation Program/Project เพ่ือเป็นกรอบกำรเปลี่ยนผ่ำน (Transform) หน่วยงำนภำครัฐ
ที่แตกต่ำงกันไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล จ ำนวน 8 หน่วยงำน เช่น โครงกำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำกร
กลุ่มเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้ำงฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ที่สำมำรถใช้ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงในกำรพัฒนำ
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ทรัพยำกรมนุษย์ในช่วงปฐมวัย ของกรมสุขภำพจิต โครงกำร SMART LIFE THAILAND ของกำรประปำนครหลวง 
และโครงกำรประยุกต์ใช้งำนบริกำรทำงกำรแพทย์ผ่ำนระบบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในพ้ืนที่ชนบท 
(Telehealth Project) ของกระทรวงสำธำรณสุขและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เป็นต้น  
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 229.77 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2562 (เป้ำหมำย: (1) 
จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิ จิทัลภำครัฐ (Thailand Digital 
Government Academy : TDGA) 5,000 คน (2) มีกำรจัดท ำ Digital Transformation Program เพ่ือเป็นกรอบ
กำร Transform หน่วยงำนภำครัฐที่แตกต่ำงกันไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยงำน) 
 
 5.2) การจัดท าแนวทาง มาตรฐาน และข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Policy Standards 
and Regulations) เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนในกำรให้บริกำรดิจิทัลภำครัฐที่เหมำะสมและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประชำชน ผลักดัน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนดิจิทัลให้มีควำมโปร่ งใส และ
สร้ำงแนวทำงในกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล ปัจจุบัน สพร. ได้จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/กรอบแนวปฏิบัติเพ่ือกำร
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) รำยงำนสถำนภำพกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสถิติที่สะท้อนภำพรวมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ทั้งในด้ำนควำมพร้อมของสังคมไทยในกำรเข้ำสู่ยุคดิจิทัล เส้นทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทย สถำนะกำรพัฒนำบริกำรออนไลน์ของหน่วยงำนภำครัฐ กำรจัดอันดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทยในเวทีสำกล และประโยชน์ที่ภำคประชำชน ภำคธุรกิจ และภำครัฐได้รับจำกกำรปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่
กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล (2) ผลกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ประเมินระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
ไทย รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดกำรประเมินด้ำนรัฐบำลดิจิทัลในระดับสำกล เพ่ือให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อน
ภำพควำมพร้อมด้ำนรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงแท้จริง และมีควำมน่ำเชื่อถือ และ (3) รำยงำนกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและแผนระดับชำติที่ เกี่ยวกับรัฐบำลดิจิทัล  เพ่ือเป็น
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยในระยะถัดไป และก ำหนดกรอบกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในระยะถัดไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 150.00 (เป้ำหมำย: จ ำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/
กรอบแนวปฏิบัติที่มีกำรจัดท ำเพื่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 2 เรื่อง)   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยน สพร. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล                                                                                 
 
6) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลภายใน สพร.  

เพ่ือให้ สพร. เป็นองค์กรที่มีควำมพร้อมในทุกบริบท ทั้งด้ำนโครงสร้ำงองค์กร รูปแบบวิธีกำรท ำงำน 
กระบวนกำร เครื่องมือ รวมถึงสภำพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กร และยังสำมำรถเป็นต้นแบบของหน่วยงำน
ภำครัฐที่สำมำรถบูรณำกำรกำรใช้เทคโนลียีดิจิทัลในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัจจุบัน สพร. ได้
ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรภำยใน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรท ำงำนแบบรวดเร็วและคล่องตัว 
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(Agile) และเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทำงกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพสูง ได้แก่ หลักสูตร Agile 
Foundation และหลักสูตร Product Discovery ยิ่ งไปกว่ำนั้น ยัง ได้ เชิญผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์เข้ำมำให้ค ำแนะน ำกับกลุ่มทดลองกำรท ำงำนในรูปแบบ Agile ได้แก่ กลุ่มงำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่มงำนพัฒนำโครงกำรพิเศษ ฝ่ำยที่ปรึกษำดิจิทัลโซลูชันส์ 
เป็นต้น รวมทั้ง ยังได้จัดท ำ People Fit ตำมโครงสร้ำงองค์กรใหม่ที่สนับสนุนกำรท ำงำนรูปแบบ Agile พร้อมทั้ง 
สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนรูปแบบ Agile ให้เกิดขึ้น เช่น Scrum Room เป็นต้น นอกจำกนี้ สพร. ได้ขยำยผล
โครงกำร Agile Methodology Coaching ส ำหรับทีมงำนอ่ืนๆ ภำยใน สพร. ให้สำมำรถท ำงำนในรูปแบบ Agile 
และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนรูปแบบใหม่ให้บุคลำกรกล้ำทดลองท ำสิ่งต่ำง  ๆ ให้เกิดกำร
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนรูปแบบ Agile เพ่ือขับเคลื่อนให้
องค์กรสำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณค่ำต่อประเทศชำติต่อไป 

ความส าเร็จของโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 123.00 จากเป้าหมายปี พ.ศ. 2562 (เป้ำหมำย: 
ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรน ำ Agile Methodology มำใช้กับกำรด ำเนินงำนหลัก (Core Business) (People, 
Mindset, Skill, Process, Environment))  

 
 

 

 


