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บทที่ ๑ บทนำ
ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำ ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในหน่วยงำนภำครัฐ ภำยหลังจำกที่รัฐบำลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำเมื่อ
วันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่องกำรสร้ำงศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบำลได้กำหนด
นโยบำยให้มีกำรส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล และวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่ำงจริงจัง ซึ่ง
จะทำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้ำนกำรผลิ ตและ
กำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงและกำรใช้ดิจิทัลให้รองรับกำรให้บริกำรของภำคธุรกิจกำรเงินและธุรกิจบริกำร
อื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ภำคสื่อสำรและบันเทิง ตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม และ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
กำรเกิดขึ้นของ “นโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)” ซึ่งถือเป็นนโยบำย
ที่มีควำมสำคัญเกี่ยวข้องกับกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
สังคม กำรขับเคลื่อนเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัลมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆ ด้ำน โดยเฉพำะกำร
พัฒนำธุรกิจกำรสื่อสำรของประเทศไทยในอนำคต ที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล โดย
มีเป้ำหมำยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ กำรมีขนำดที่พอเพียงกับกำรใช้งำน มีเสถียรภำพที่มั่นคง ในรำคำที่เหมำะสม
เพื่อเป็นพื้นฐำนไปสู่กำรต่อยอดกิจกรรมกำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภำพสูงสุด
กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) จึงเป็นส่วนหนึ่งและมีควำมสำคัญอันเป็น โอกำสที่
รัฐบำลไทยจะได้ให้ควำมสำคัญกับกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นองค์กำรมหำชนในกำกับของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยมีภำรกิจสำคัญ ๔ ด้ำน ได้แก่
๑) พั ฒ นำ บริ ห ำรจั ด กำร และให้ บ ริ ก ำรโครงสร้ำ งพื้ น ฐำนสำรสนเทศในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ รัฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์
๒) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ และเสนอแนะแนวทำง มำตรกำรและมำตรฐำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๓) ให้คำปรึกษำ บริกำรด้ำนวิชำกำร และบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง
ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ถือเป็นก้ำวสำคัญของกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบำลดิจิทัล ที่มุ่งเน้นให้
เกิดกำรบูรณำกำรงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันและเชื่อมโยงให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงดีที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงำนซึ่งมีส่วนในกำรกำหนดนโยบำยไม่ว่ำจะเป็นสำนักงบประมำณหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก็เข้ำมำมีบทบำทในกำรผลักดันเชิงนโยบำยให้เกิด
กำรบู ร ณำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศมำกยิ่งขึ้น ดังจะเห็ นได้จำกกำรผลักดันผ่ำนโครงกำรสำคัญ
ระดับประเทศ อำทิ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจ ำรณำอนุ ญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงกำรพัฒ นำระบบสนับสนุนงำนบริกำรประชำชนใน
ศูนย์บริกำรร่วมภำครัฐ โครงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ (Thailand Gateway) และ
โครงกำรลดสำเนำกระดำษเพื่อประชำชนนำร่อง ๗ กระทรวง (Smart Service) อีกทั้ง สำนักงบประมำณยังได้
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กำหนดเป็นยุทธศำสตร์ กำรบูรณำกำรงบประมำณเพื่อเป็นกรอบแนวทำงสำหรับกำรกำหนดงบประมำณและ
กำรด ำเนิ น กำรด้ ำ น ICT ให้ กั บ หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ส่ ว นในมุ ม มองกำรด ำเนิ น งำนและติ ด ตำมประเมิ นผล
สำนักงำน ก.พ.ร. ก็ได้มีกำรกำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำประสิทธิภำพสำรสนเทศภำครัฐ ให้กับส่วนรำชกำรระดับ
กรมจำนวน ๑๔๗ ส่วนรำชกำร เพื่อสำรวจสถำนะภำพปัจจุบันของกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์และเตรียม
ควำมพร้อมในกำรพัฒนำไปด้วยกัน อันจะนำสู่กำรเป็น “Single Government” ต่อไป
ทั้งนี้ สำมำรถสรุปถึงขั้นตอนกำรดำเนินงำนเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
๑. ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ และจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)
๒. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน รวมทั้งปัจจัยและแรงผลักดันสำคัญที่มีผลต่อกำร
กำหนดกลยุทธ์ของ สรอ.
๓. ประชุมระดมสมองกับผู้รับผิดชอบในระดับต่ำงๆ ได้แก่
- ผู้รับผิดชอบโครงกำรในองค์กร ได้แก่ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยและผู้จัดกำรส่วนงำนต่ำงๆ รวม
ไปถึง ผู้รับผิดชอบโครงกำร (Project Manager)
- ผู้บริหำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
- หน่วยงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรดำเนินงำนของสรอ.
๔. จั ดทำ (ร่ ำง) แผนกลยุ ทธ์ ปี งบประมำณ ๒๕๕๘ พร้อมทั้งขอควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรม
อนุกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร
๕. ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมอนุกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร
๖. เสนอคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ โดยมีเนื้อหำ
สำระที่ประกอบด้วยข้อวิเครำะห์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน ดังนี้
บทที่ ๑ บทนำ
บทที่ ๒ กำรวิเครำะห์ปัจจัยและแรงผลักดันสำคัญที่มีผลต่อกำรกำหนดกลยุทธ์ของ สรอ.
บทที่ ๓ กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมำณ ๒๕๕๙
บทที่ ๔ กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำ
บทที่ ๕ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
บทที่ ๖ กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy)
บทที่ ๗ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
บทที่ ๘ งบประมำณและแผนกำรเงิน
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บทที่ ๒ กำรวิเครำะห์ปัจจัยและแรงผลักดันสำคัญ
ที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนของ สรอ.
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) และแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
ได้มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนนโยบำยภำครัฐจำกข้อมูลทั้งภำยนอกและภำยใน สรอ. ที่มีควำมสอดคล้องกับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ไม่ว่ำจะเป็นเอกสำรเกี่ยวกับนโยบำยระดับชำติและ
หน่วยงำนระดับนโยบำยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้เห็นควำมสอดคล้องของแต่ละแผน/นโยบำยระดับชำติเหล่ำนั้น
รวมทั้ง เปรียบเทียบหรื อควำมสอดคล้ องในแต่ล ะประเด็นสำคัญของแผนดังกล่ ำวกับแผนหรือสิ่ งที่ สรอ.
ดำเนินกำรในปัจจุบัน อันประกอบด้วยเอกสำรพื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำรวิเครำะห์ ได้แก่
(๑) รำยงำนฉบับสมบูรณ์ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ ของ สรอ.
(๒) นโยบำยระดับชำติ ได้แก่ แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรอบ
นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรหรือ ICT 2020 (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) (ร่ำง) แผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ร่ำง)
กรอบยุทธศำสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) นโยบำยของหน่วยงำนกำกับด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เช่น (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และเอกสำรอื่นๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์
(๔) นโยบำยและตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒ นำรัฐ บำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ในต่ำงประเทศ เช่น
รำยงำนกำรจัดอันดับและตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์จำกหน่วยงำนระดับสำกล (เช่น
Waseda University, UN Readiness Ranking เป็นต้น) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่ อ สำรอำเซี ย น (ASEAN ICT Master Plan 2015) และแนวทำงกำรพั ฒ นำรั ฐ บำลดิ จิ ทั ล ของ
ต่ำงประเทศที่ประสบควำมสำเร็จ เป็นต้น
(๕) กฎหมำย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของ สรอ.
เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ร่ำง) กฎหมำยที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรกำลังเสนอแก่ สนช. เป็นต้น
(๖) เอกสำรสำคัญของ สรอ. ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนในภำพรวมและรำยโครงกำรของ สรอ. ที่ผ่ำนมำ
ได้แก่ แผนยุทธศำสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ของ สรอ. แผนยุทธศำสตร์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ แผนกลยุทธ์ประจำปี และรำยงำนประจำปี
สามารถพิจ ารณารายละเอีย ดได้ ในแผนยุ ทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ส านักงานรัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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บทที่ ๓ กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙
๓.๑ กรอบแนวคิดเชิงนโยบำย
แผนกลยุทธ์ประจำปี ๒๕๕๙ ฉบับนี้ถือเป็นกำรวำงแผนเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งถือเป็นนโยบำยที่มีควำมสำคัญเกี่ยวข้องกับกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรขับเคลื่อนเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัลมี
ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆ ด้ำน โดยเฉพำะกำรพัฒนำธุรกิจกำรสื่อสำรของประเทศไทยใน
อนำคต ที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล โดยมีเป้ำหมำยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ กำรมี
ขนำดที่พอเพีย งกับ กำรใช้งำน มี เสถียรภำพที่มั่นคง ในรำคำที่เหมำะสม เพื่อเป็นพื้นฐำนไปสู่ กำรต่ อยอด
กิจกรรมกำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภำพสูงสุด
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีกำรติดต่อสื่อสำร กำรผลิต กำรอุปโภค
บริโภค กำรใช้สอย กำรจำหน่ำยจ่ำ ยแจก กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำร
คมนำคมขนส่ง กำรโลจิสติกส์ กำรศึกษำ กำรเกษตรกรรม กำรอุตสำหกรรม กำรสำธำรณสุข กำรเงินกำรลงทุน
กำรภำษีอำกร กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและเนื้อหำ หรือกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมอื่นใด หรือกำรใดๆ ที่
มีกระบวนกำรหรือกำรดำเนินงำนทำงดิจิทัลหรือทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
กิจกำรวิทยุคมนำคม กิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรสื่อสำรดำวเทียม และกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ โดยอำศัย
โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีกำรหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่น
ใดในทำนองคล้ำยคลึงกัน มีแนวคิดในกำรขับเคลื่อนดังนี้
๑. ภำคเอกชนจะต้องเป็นผู้นำกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ภำครัฐเป็นผู้อำนวยควำมสะดวก
(Facilitator) และส่งเสริมสนับสนุน (Promoter) โดยกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่เอกชนอย่ำงเป็นระบบ
และปรับปรุงประสิทธิภำพของภำครัฐด้วยดิจิทัลให้โปร่งใสและลดกำรคอรัปชัน
๒. มี ค ณะกรรมกำรเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล แห่ ง ชำติ ที่ ชี้ น ำทิ ศ ทำงของกำรพั ฒ นำให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนทั้ ง
ภำคเอกชนและภำครัฐ รวมทั้งมีกำรกำหนดนโยบำยสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ (Incentive)
นวัตกรรม (Innovation) จัดหำตลำดให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้ำงเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และ
พัฒนำคนไทยที่มีควำมสำมำรถ
๓. กำหนดนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำประเทศบน
พื้นฐำนของกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันอย่ำงมีเอกภำพ โดยอำศัย
ควำมร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ของภำครั ฐ ภำคเอกชนและภำคประชำสั ง คมในกำรขั บ เคลื่ อ นให้ เกิด
สัมฤทธิผล
๔. ภำครัฐจะกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ให้มีธรรมำภิบำลและควำมมั่นคงปลอดภัย
รวมทั้งมีกำรคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีกำรละเมิดกัน
๕. ภำครัฐปรับปรุงบทบำท อำนำจหน้ำที่ และแนวทำงกำรลงทุนในองค์ กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กร
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
กำรกำกับ ดูแลกิจ กำรโทรคมนำคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นองคำพยพของกำรทำงำนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เสริมซึ่งกันและกัน

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๖

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

เป้ำหมำยของกรอบยุทธศำสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓ ประกำร ประกอบด้วย ๑) กำรมี
โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล มีขนำดเพียงพอและ มีค่ำบริกำรไม่สูงกว่ำประเทศอื่นในภูมิภำค ๒) กำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตและกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม ๓) สร้ำงผู้ประกอบกำร
และธุรกิจดิจิทัลและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ทำงำนใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งกำรพัฒนำกำลังคน กำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงกำร
พัฒนำประเทศไทยให้มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล และสร้ำงควำม
พร้อมด้ำน ICT โดยรวมของประเทศไทยเพื่อยกอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศ
สรอ. จึงได้นำกรอบกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital
Economy; DE) ดังกล่ำวมำเป็นกรอบแนวคิดกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนในระยะ ๔ ปีข้ำงหน้ำ
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) เพื่อร่วมผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐ มีควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเอื้อให้เกิดกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรงำนและให้บริกำรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำยใต้ยุคแห่งข้อมูลข่ำวสำร อันจะส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัลของประเทศต่อไป
๓.๒ กรอบแนวคิดกลยุทธ์กำรดำเนินงำน
ถึงแม้ว่ำ แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จะเป็นกำรดำเนินงำนในระยะเริ่มต้นของแผนยุทธศำสตร์ สรอ.
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๒) อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของ สรอ. ถือว่ำตอบโจทย์กำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำคุณภำพของบริกำรต่ำงๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ใช้กรอบแนวคิดต่อเนื่องจำกแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นแนวคิดกลยุทธ์แนวใหม่ที่เน้น
ควำมเหมำะสมของกลยุทธ์ หรือเรียกว่ำ “Strategy Fit” โดยกลยุทธ์ที่กำหนดสำมำรถเชื่อมโยงกับกำรดำเนินงำน
ขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับปัจจัยภำยนอกและภำยใน ดังแสดงในแผนภำพ

ที่มา: เอกสารการบรรยาย หัวข้อ “COBIT 5 and EGA ICT Master Plan”, มนู อรดีดลเชษฐ์, ๒๕๕๖

กรอบแนวคิดกำรสนับสนุนให้องค์กรเน้นกำรให้บริกำร หรือเรียกว่ำ Service Oriented Enterprise
(SOE) แนวคิดดังกล่ำวเป็นแนวคิดของ Enterprise Architecture (EA) ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ Smart e-Service
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ รวมไปถึง กำรปฏิรูปแนวทำงกำร
บริกำรที่อำศัยโครงสร้ำงพื้นฐำนของ ICT ทำให้สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์และสิ่งที่ สรอ. จะดำเนินกำรและ
ประเด็นที่ควรให้ควำมสำคัญต่อไป โดยให้ควำมสำคัญกับ
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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(๑) Citizen-focused Service บริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำสูง สร้ำงควำมพึงพอใจและสอดคล้องควำม
ต้องกำรของประชำชน
(๒) Co-creation Experience บริกำรภำครัฐที่ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงคุณค่ำให้ตนเอง
(๓) Service Innovation นวัตกรรมที่ทำให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ ที่สำมำรถตอบโจทย์ของ
ประชำชนที่หลำกหลำย ดังแสดงได้ตำมแผนภำพ

เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีควำมต่อเนื่อง สำมำรถส่งผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถตอบโจทย์
องค์ กรได้ ครอบคลุ มทุ กมิ ติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมุ่ งเน้ นกลยุ ทธ์ กำรด ำเนิ นงำนต่ อเนื่ องจำกแผนกลยุ ทธ์
ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ โดยพิจำรณำผลจำกกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำเป็นข้อมูลสำคัญในกำรกำหนดกลยุทธ์ให้มีควำม
เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และลดจุดอ่อนที่พบจำกกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ในปีก่อน ซึ่งได้กำหนด (ร่ำง) กลยุทธ์
กำรขับเคลื่อน ๓ ด้ำน ตำมแนวคิดสำมเหลี่ยมยุทธศำสตร์ IT ดังนี้
๑) กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)
กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ (Business Strategy) ถื อ เป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ในกำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำยหรื อ
ยุทธศำสตร์ขององค์กร มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและผลักดันให้ภำครัฐเกิดกำรบูรณำกำรร่วมกัน เพื่อให้เกิดต้นแบบ
ทำงธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) ซึ่งสำมำรถปฏิบัติงำนและส่งมอบบริกำรแก่ประชำชนอย่ำง
บู ร ณำกำรและมี คุ ณ ค่ ำ (Value Creation) โดยมุ่ ง เน้ น กำรปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด ภำครั ฐ ไปสู่ รู ป แบบใหม่
(Transformation) กำรสร้ ำ งกลไกกำรเชื่ อ มโยง (Connecting) ไปสู่ รั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง กำร
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมบริกำรรูปแบบใหม่ (Smart e-Service) ที่สนองควำมต้องกำรของประชำชนผ่ำนกำร
มีส่วนร่วมจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Collaboration) พร้อมกับกำรเตรียมควำมพร้อมให้หน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรในบริบทของระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
ได้ (Readiness)
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หน้ำ ๘

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

๒) กลยุทธ์ไอที (IT Strategy)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สรอ. ยั ง คงให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนกระบวนกำรดำเนินงำนภำยในและกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ภำครัฐ ภำยใต้ (ร่ำง) แผน
แม่บทเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร สรอ. ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยมีกำรกำหนดกรอบ
นโยบำย วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก สำหรับกำรพัฒนำด้ำน ICT
ของ สรอ. โดยเฉพำะและประยุ ก ต์ ใ ช้ ICT ที่ ใ ช้ ง ำนได้ จ ริ ง รวมทั้ ง กำรพั ฒ นำนวั ต กรรมทำงด้ ำ น IT
(Innovation) โดยมุ่งหวังให้ส่วนงำนต่ำงๆ มีกำรออกแบบระบบงำนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกัน ตำมหลักแนวคิด
ของ COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology) เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรใช้
ทรัพยำกรทำงด้ำน IT ร่วมกันในที่สุด (Shared Resource)
๓) กลยุทธ์องค์กร (Organizational Strategy)
สรอ. ให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพภำยใน (Process Improvement) โดย
ยกระดับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กรด้วยกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลแบบองค์รวม
(Integrated HR Solutions) เช่น กำรพัฒ นำโครงสร้ำงองค์กรให้ มีควำมสอดคล้ อ งและเหมำะสมกั บ กำร
ดำเนินงำนปัจจุบัน และกำรปรับปรุงระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งอำศัยตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual
KPIs) เป็นต้น
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หน้ำ ๙

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

บทที่ ๔ กำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำ
๔.๑ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ สรอ.มีควำมมุ่งมั่นและทุ่มเทในกำรทำงำน เพื่อยกระดับกำรบริกำรด้ำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐในเชิงรุก โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ของภำครัฐไปสู่ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
(Transformation)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ Transformation ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ของภำครัฐไปสู่ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
โครงกำรภำยใต้
กำรดำเนินงำนโครงกำร
ยุทธศำสตร์
แผน
ผล (พ.ศ.๒๕๕๘)
GIN
๑. มีหน่วยงำนภำครัฐใช้เครือข่ำย GIN เป็นจำนวน ๑. หน่วยงำนภำครัฐที่ใช้บริกำร GIN จำนวน
สะสม ๓,๕๐๐ หน่วยงำน
สะสม ๓,๓๕๒ หน่วยงำน
๒. มีควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรเครือข่ำย GIN
๒. ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร GIN ร้อยละ
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๙๙.๙๙
๑๐๐
๓. มีปริมำณกำรใช้งำนรวมต่อปีของเครือข่ำย GIN ๓. ปริมำณกำรใช้งำนรวมต่อปีของเครือข่ำย
เพื่อขึ้นร้อยละ ๑๐-๑๕ ของปีที่ผ่ำนมำ
GIN เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๓.๕๗
G-Cloud
๑. มีจำนวนระบบบน G-Cloud สะสม ๕๕๐ ระบบ ๑. มีหน่วยงำนภำครัฐใช้บริกำร G-Cloud
๒. ระดับควำมสำเร็จของกำรยกระดับคุณภำพ
สะสม ๗๕๐ ระบบ
บริกำร G-Cloud
๒. ระดับควำมสำเร็จของกำรยกระดับคุณภำพ
๓. มีควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร G-Cloud ไม่ตำ่
บน G-Cloud (ได้ใบรับรองมำตรฐำน
กว่ำร้อยละ ๙๙.๕
(ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓) ในเดือน
กรกฎำคม ๒๕๕๘
๓. ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร G-Cloud
ร้อยละ ๙๙.๘๖
G-CERT
มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้กำรตรวจสอบและให้
มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้กำรตรวจสอบและให้
คำปรึกษำทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยแก่
คำปรึกษำทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยแก่
หน่วยงำนภำครัฐไม่น้อยกว่ำ ๑๐ หน่วยงำน
หน่วยงำนภำครัฐไม่น้อยกว่ำ ๑๐ หน่วยงำน
MailGoThai ๑. มีผู้ใช้งำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์สะสมไม่น้อย
๑. มีผู้ใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์จำนวน
กว่ำ ๒๖๐,๐๐๐ บัญชีรำยชื่อ
๓๐๕,๙๘๓ บัญชีรำยชื่อ
๒. มีควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร MailGoThai ไม่ ๒. ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร MailGoThai
ต่ำกว่ำร้อยละ ๙๙.๕
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๙๙.๘๔

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

ร้อยละ
๙๖
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

หน้ำ ๑๐

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (Connecting)
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ Connecting สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
โครงกำรภำยใต้
กำรดำเนินงำนโครงกำร
ยุทธศำสตร์
แผน
ผล (พ.ศ.๒๕๕๘)
eมี ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ ใช้ ง ำนโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ น ๑. มีหน่วยงำนภำครัฐใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
Government ข้ อ มู ล ของ สรอ. (e-Government Platform) ซึ่ ง ด้ำนข้อมูลของ สรอ. ครอบคลุมถึงระบบ ePlatform
ครอบคลุมถึง Government API/Single Sign-On/ Service ที่เชื่อมโยงข้อมูลสมำชิกผ่ำนระบบ
e-CMS เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕
openid.egov.go.th รวมทั้งสิ้น ๓๘ ระบบ คิด
เป็น ๒๓ หน่วยงำน
๒. มีหน่วยงำนที่สำมำรถรับส่งผ่ำนระบบ eCMS version ๒.๐ on Cloud ได้แล้ว ๑๕๒
หน่วยงำน
[จานวนหน่วยงานเพิ่มขึ้น ๙๖ หน่วยงานจาก
๗๖ หน่วยงานในปี ๕๗]

ร้อยละ
๑๐๐

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขับเคลื่อนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริกำรรูปแบบใหม่
(Collaboration)
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ Connecting สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
โครงกำรภำยใต้
กำรดำเนินงำนโครงกำร
ยุทธศำสตร์
แผน
ผล (พ.ศ.๒๕๕๘)
Government ๑. จำนวน Mobile Application ที่ สรอ.
๑. Mobile Application ที่ สรอ.ร่วมพัฒนำ ๗
Access
สนับสนุนกำรพัฒนำ ๕ ระบบ
ระบบ
Channel
๒. มีระบบให้บริกำรในรูปแบบ SaaS จำนวนสะสม ๒. ระบบให้บริกำรในรูปแบบ SaaS สะสม ๖
๖ ระบบ
ระบบ
Smart Citizen ๑. จำนวนสะสมระบบงำนหรือ e-Service ที่มีกำร ๑. จำนวนสะสมระบบงำนหรือ e-Service ที่มี
Info.
เชื่อมโยงข้อมูลด้ำนบุคคลหรือใช้ประโยชน์จำก
กำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนบุคคลหรือใช้
บัตร Smart Card ผ่ำนเครื่องมือของ สรอ. (โดย
ประโยชน์จำกบัตร Smart Card ผ่ำน
ใช้เครื่องมือครอบคลุมถึง API หรือ Platform ที่
เครื่องมือของ สรอ. (โดยใช้เครื่องมือ
สรอ. พัฒนำหรือให้บริกำร) ๖ ระบบ
ครอบคลุมถึง API หรือ Platform ที่ สรอ.
๒. มี Kiosk ต้นแบบนำร่องให้กับหน่วยงำน จำนวน
พัฒนำหรือให้บริกำร) ๘ ระบบ
๑ จุด
๒. KIOSK นำร่อง ๒ จุด ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ
CTW และศำลำยำ
R&D &
๑. ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำมำตรฐำนข้อมูล ๑. ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำมำตรฐำน
Product
บน data.go.th
ข้อมูลบน data.go.th (ระดับ ๕ เผยแพร่
Innovation ๒. มีกรอบแนวทำงกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ข้อมูลให้เป็นลักษณะ Online และและมีกำร
ต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบรัฐบำล
นำข้อมูล Data Set ไปประยุกต์ใช้)
อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงน้อย ๑ ระบบ
๒. จัดทำกรอบแนวทำงกำรพัฒนำมำตรฐำน
๓. ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรม
และต้นแบบทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบรัฐบำล
องค์กร
อิเล็กทรอนิกส์ ๓ ระบบ
๓. แบบร่ำงสถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคตของ
สรอ. (Future State Architecture) คกก.
เห็นชอบ ณ พฤษภำคม ๕๘
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ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

หน้ำ ๑๑

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ผลักดันให้เกิดควำมพร้อมเพื่อรองรับแนวควำมคิดใหม่ของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(Readiness)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ Readiness ผลักดันให้เกิดควำมพร้อมเพื่อรองรับแนวคิดใหม่ของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
โครงกำรภำยใต้
กำรดำเนินงำนโครงกำร
ยุทธศำสตร์
แผน
ผล (พ.ศ.๒๕๕๘)
e๑. มีบุคลำกรภำครัฐได้รับสำระควำมรู้จำนวน
๑. มีบุคลำกรภำครัฐได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำน
Government
๑,๕๐๐ คน
กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแล้ว
Capacity
๒. มีระบบ Self Learning System สำหรับกำร
จำนวน ๑,๕๘๕ คน
Building
พัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำน ICT
๒. มีระบบ Self Learning System สำหรับ
๓. มีฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐที่ใช้บริกำรกับ สรอ.
กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำน ICT ๑ ระบบ
บนระบบ
๓. ฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐที่ใช้บริกำรกับ
สรอ. บนระบบ Customer Relationship
Management (CRM) ๑ ระบบ
Policy
๑. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย (Policy
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย (Policy
Research
Recommendation) เกี่ยวกับแนวทำงในกำร
Recommendation) เกี่ยวกับแนวทำงในกำร
พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เรื่อง
พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ เรื่อง

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๔.๒ ผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ (ผลกำรประเมินตนเองเบื้องต้น) ดังนี้
สรอ. ได้จัดทำรำยงำนตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนใน ๔ มิติ รวม ๓๒ ตัวชี้วัด เพื่อใช้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
และผลสำเร็จในกำรดำเนินภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ ๔ ด้ำนที่กำหนดไว้ โดย ณ สิ้นปีงบประมำณ ๒๕๕๘ มีผล
คะแนนรวมที่ได้จำกกำรประเมินตนเองในเบื้องต้น คิดเป็น ๔.๘๓๓๓ จำกคะแนนเต็ม ๕ ประกอบด้วย
๒.๑ มิติด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน (ตัวชี้วัดจำนวน ๕ ตัว) (ร้อยละ ๖๐) เป็นกำรวัดผล
สั ม ฤทธิ์ แ ละควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรต่ ำ ง ๆ เช่ น ร้ อ ยละปริ ม ำณกำรใช้ ง ำนรวมต่ อ ปี
(Utilization) ของเครือข่ำย GIN เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ และจำนวนงบประมำณด้ำน ICT ของภำครัฐที่
สำมำรถบูรณำกำรและประหยัดได้ เป็นต้น ซึ่งผลคะแนนประเมินตนเองค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๘๐๐๐ จำกคะแนน
เต็ม ๕
๒.๒ มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (ตัวชี้วัดจำนวน ๑ ตัว) (ร้อยละ ๑๐) เป็นกำรวัดผลควำมพึง
พอใจของกำรใช้บริกำรหลักของ สรอ. ได้แก่ ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึงพอใจเพื่อพัฒนำกำร
ให้บริกำร ซึ่งผลคะแนนประเมินตนเองค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๐๐๐๐ จำกคะแนนเต็ม ๕
๒.๓ มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน (ตัวชี้วัดจำนวน ๓ ตัว) (ร้อยละ ๗) เป็นระบบกำร
จัดกำรต้นทุนกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงที่กรมบัญชีกลำงกำหนด เช่น ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้
จ่ำยเงิน ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรเครื อข่ำย (GIN) และควำมต่อเนื่องในกำรให้ บริกำร G-Cloud ซึ่งผล
คะแนนประเมินตนเองค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๕.๐๐๐๐ จำกคะแนนเต็ม ๕
๒.๔ มิติ ด้ ำ นกำรกำกับดู แลกิจกำรและพัฒนำองค์กำร (ตัว ชี้วัดจำนวน ๒๒ ตัว ) (ร้อยละ ๒๓)
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเกี่ยวกับระบบงำนสนับสนุนต่ำง ๆ โดยภำพรวม สำมำรถบรรลุผลสำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย
เช่น คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปีภำยในเวลำที่กำหนด กำร
พิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
พิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศ ระดับควำมสำเร็จของกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยจัดตั้ง ระดับ
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๑๒
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คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน และระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรม
องค์กร (EA) ของ สรอ. ซึง่ ได้ดำเนินกำรไปส่วนหนึ่งแล้ว และผลคะแนนประเมินตนเองค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๗๘๒๖ จำก
คะแนนเต็ม ๕ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังนี้
ลาดับที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ตัวชี้วัด

ปี 56 ปี 57

เป้าหมาย น้าหนัก

มิตทิ 1ี่ ด้านประสิทธิผล
1.1

12 เดือน

60

ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง
4.8333 2.9000

10

2.57%

5.0000 50.0000

10

855 ล.

4.0000 40.0000

10

5

5.0000 50.0000

ระดับความสาเร็จของบูรณาการโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน ICT ภาครัฐ

ร้อยละปริมาณการใช้งานรวมต่อปี (Utilization) ของเครือข่าย GIN
เพิม่ ขึ้นเทียบกับปีทผี่ ่านมา
จานวนงบประมาณด้าน ICT ของภาครัฐทีส่ ามารถบูรณาการและ
1.1.2
ประหยัดได้
1.2 ระดับความสาเร็จของการยกระดับคุณภาพบริการ G-Cloud
1.1.1

1.3

-

จานวนระบบงานหรือ e-Service ทีม่ กี ารเชื่อมโยงข้อมูลด้านบุคคลหรือ
ใช้ประโยชน์จากบัตร Smart Card ผ่านเครื่องมือของ สรอ.

1.5

10%

661.8
773 ล. 780 ล.
ล.
ระดับ 3

ระดับความสาเร็จในการจัดทามาตรฐานข้อมูลบน data.go.th
จานวน Mobile Application ที่ สรอ. สนับสนุนการพัฒนา และ
สามารถนาไปใช้ได้จริง

1.4

-

-

-

ระดับ 4

10

5

5.0000 50.0000

-

-

5 ระบบ

10

7 ระบบ

5.0000 50.0000

3 ระบบ 6 ระบบ

10

8 ระบบ

5.0000 50.0000

-

มิตทิ ี่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

10

2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

-

-

ระดับ 3

มิตทิ ี่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ

10

3.0000 0.3000
82.6

7

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

100

100 ร้อยละ 90

3

3.0000 30.0000
5.0000 0.3500

100

5.0000 15.0000

3.2 ระยะเวลาสะสมของการเกิด Fault ของการให้บริการเครือข่าย GIN

-

-

525 นาที

2

ร้อยละ 100
5.0000 10.0000
0 นาที

3.3 ระยะเวลาล้มเหลวสะสม (Downtime) ในการให้บริการ G-Cloud

-

-

2,628 นาที

2

ร้อยละ 99.86
60.48 นาที

5.0000 10.0000

5

4.7826 1.1000
5.0000

5

5.0000

5

5.0000 10.0000

5

5.0000

0.0000

มิตทิ ี่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

23

4.1.1 บทบาทและการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องคณะกรรมการองค์การมหาชน

0.0000

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิ าน
ประจา ภายในเวลาทีก่ าหนด
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การ
4.1.1.2
มหาชนรายไตรมาส

ระดับ
ระดับ 5 ระดับ 5
5

4.1.1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

0.5

5

5.0000

2.5000

4.1.1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

1

5

5.0000

5.0000

5

5.0000

0.0000

5

5.0000

0.0000

4.1.1.1

2

4.1.1.5 การเผยแพร่ข้อมูลและความโปร่งใส
4.1.2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการดาเนินงานตามทีก่ าหนดไว้ใน
กฎหมายจัดตัง้
4.4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ของ สรอ.
รวม
คะแนนเต็ม 5
4.3

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

= 1.00-1.49

-

-

ระดับ 3

5

4

4.0000 20.0000

-

-

ระดับ 3

3

5

5.0000 15.0000

-

-

ระดับ 3

5
100

5

5.0000 25.0000
4.6500
4.65

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

หน้ำ ๑๓

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

บทที่ ๕ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
๕.๑ วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒)
ยุทธศำสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ของ สรอ. มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ๔ ประเด็น
ได้แก่
- Efficiency
- Better collaboration for Better Service
- Greater service to citizens for Better Quality of life
- Increasing focus on leadership and transparency to create moral government
แนวทำงยุทธศำสตร์ใหม่ที่กำหนด จะทำให้กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลหรือ Connected Government สำมำรถ
ดำเนินไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำวได้ และช่วยลดช่องว่ำงของสถำนภำพปัจจุบันที่เป็นอยู่ กับสถำนภำพเป้ำหมำยที่วำงไว้
(GAP Analysis) เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดย
ยังเน้นกำรบรรลุผลสำเร็จตำมพันธกิจ ที่กำหนดในวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งในพระรำชกฤษฎีกำกำรจัดตั้งสำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.๒๕๕๔ มำตรำ ๕ ดังนี้
(๑) พั ฒ นำ บริ ห ำรจั ด กำร และให้ บ ริ ก ำรโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนสำรสนเทศในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ และเสนอแนะแนวทำงมำตรกำร และมำตรฐำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(๓) ให้คำปรึกษำ บริกำรด้ำนวิชำกำรและบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๑๔
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วิสัยทัศน์
“ขับเคลื่อนควำมเชื่อมโยงภำครัฐสู่บริกำรที่ดีแก่ประชำชนและสังคมไทย”
(Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life)

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ SHARING บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT สาหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ DELIVERY ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยนาบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าว
ไปสู่ Digital Economy
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ TRANSFORMATION สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการ มี
ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โดยสำมำรถแสดงควำมเชื่อมโยงของแต่ละยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐบำลดิจิทัล (Digital Government)
หรือ “Connected Government” ดังนี้

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๑๕

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

(GovChannel)

ที่มำ: Enterprise Architecture as Platform for Connected Government, NUS และ Connected
Government as a National Agenda, ผอ.สรอ.นำเสนอต่อที่ประชุม สปช.

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๑๖

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

บทที่ ๖ กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy)
แผนกลยุทธ์ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) เป็นกำร
นำยุทธศำสตร์ทั้ง ๓ ด้ำน (ประกอบด้วย SHARING; DELIVERY; TRANSFORMATION) ตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อสนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(Digital Economy) เพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึงทุกมิติในกำรบริหำรงำน ซึ่งสำมำรถ
สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้
๖.๑ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และโครงกำรสำคัญที่จะดำเนินกำร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ Sharing บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT สาหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รองรับ
รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์: ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีกิจกรรมการดาเนินงานคือ
๑.
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT กลำงภำครัฐ (Shared Infrastructure)
๒.
ระบบบริกำรพื้นฐำนกลำงภำครัฐ (Government Common Services)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ Delivery ยกระดั บและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ โดยน าบริ การของภาครั ฐไปสู่ ประชาชน เพื่ อก้ าวไปสู่ Digital
Economy
กลยุทธ์:
๑. พัฒนาเครื่องมือสาหรับใช้พัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการดิจิทัลภาครัฐสาหรับประชาชน
๒. รวบรวมและพัฒนาชุดข้อมูลสาคัญ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ
๓. ยกระดับช่องทางการเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
โดยมีกิจกรรมการดาเนินงานคือ
๓.
กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ (e-Government Platform)
๔.
โครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูลภำครัฐ (Government Information Infrastructure)
๕.
ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐสำหรับประชำชน (GovChannel)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ Transformation สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์:
๑. กาหนดทิศทางและผลักดันเชิงนโยบายไปสู่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลไปพร้อมกัน
๒. ยกระดับและปรับเปลี่ยนแนวคิดการทางานของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมทั้งแนวคิดของประชาชน เพื่อก้าวไปสู่พัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ
๓. พัฒนานวัตกรรมบริการต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็น
รูปธรรม
โดยมีกิจกรรมการดาเนินงานคือ
๖
กำรจัดทำแนวทำง มำตรฐำนและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Policy, Guideline and
Standards)

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๑๗

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
๗.

กำรยกระดับควำมสำมำรถและสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อส่งเสริมรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Capacity
Building)
กำรพัฒนำศูนย์นวัตกรรมบริกำรรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center)

๘.

๖.๒ กลยุทธ์โครงกำร (Project Strategy) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สรอ. ได้พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พร้อมกับวิเครำะห์ปัจจัยและแรงผลักดันสำคัญที่มีผลต่อ
กำรกำหนดกลยุ ทธ์ของส ำนั กงำน รวมทั้ง มีกำรรวบรวมควำมคิ ดเห็ นจำกคณะกรรมกำรบริหำรฯ ผู้ บริหำร และ
ผู้ รั บผิ ดชอบโครงกำร ดั งนั้ น จึ งได้ ก ำหนดกลยุ ทธ์ โครงกำร (Project Strategy) ซึ่ งสอดคล้ องตำมเป้ ำหมำยกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ บูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT สำหรับบริกำรภำครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ
รองรับรัฐบำลดิจิทัล (SHARING)
๑. กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (Government Information
Network: GIN)
โครงกำร
กิจกรรม
กิจกรรมย่อย
[บูรณาการ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]

๒.
โครงกำร

๑. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญเพื่อเป็นบริกำรกลำงให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ (Government Shared
Infra)
๑.๑ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT กลำงภำครัฐ (Shared Infrastructure)
กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (Government Information Network: GIN)
กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรทำงยุทธศำสตร์ (Strategic
๑. มีหน่วยงำนภำครัฐใช้
Partner) โดยใช้กลไกด้ำนนโยบำยและงบประมำณเป็นเครื่องมือสำคัญในกำร
เครือข่ำย GIN เพิ่มขึ้น
ผลักดันให้เกิดกำรบูรณำกำร
๓๐๐ หน่วยงำน
๒. กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่มุ่งสูผ่ ลลัพธ์ในภำพรวม โดยเน้นกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย ๒. มีควำมต่อเนื่องในกำร
ให้บริกำรเครือข่ำย GIN
ระหว่ำงหน่วยงำน (Extranet) ในรูปแบบ Agenda Based และกำร
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๙๙.๙๙
เชื่อมโยงหน่วยงำนทั้งกระทรวง/ส่วนภูมิภำค
๓. เพิ่มกำรใช้งำน GIN อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยกำรจัดหำบริกำรกลำงภำครัฐ
(Common Service) หรือส่งเสริมให้หน่วยงำนพัฒนำระบบงำนมำใช้บน
เครือข่ำยเพิม่ ขึ้น
๔. บริหำรจัดกำร Bandwidth ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้งำนของแต่ละ
หน่วยงำน
๕. ยกระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement) และมำตรฐำน
บริกำรให้สูงขึ้น และสร้ำงควำมครอบคลุมของบริกำรสำหรับพื้นที่หำ่ งไกล/
ระดับอำเภอ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ในกำรใช้งำน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภำพ
เครือข่ำยให้มเี สถียรภำพ (Service Availability)

กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)
๑. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญเพื่อเป็นบริกำรกลำงให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ (Government Shared
Infra)

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๑๘

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
กิจกรรม
กิจกรรมย่อย
[บูรณาการ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]

๑.๑ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT กลำงภำครัฐ (Shared Infrastructure)
กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)
กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรทำงยุทธศำสตร์ (Strategic
๑. มีระบบบน G-Cloud
Partner) โดยใช้กลไกด้ำนนโยบำยและงบประมำณเป็นเครื่องมือสำคัญในกำร
เพิ่มขึ้น ๑๐๐ ระบบ
ผลักดันให้เกิดกำรบูรณำกำร
๒. มีควำมต่อเนื่องในกำร
ให้บริกำร G-Cloud ไม่ต่ำ
๒. กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรที่มีควำมชัดเจน (เน้นระบบใหม่ที่เป็น
กว่ำร้อยละ ๙๙.๗๐
ระบบสำคัญ ซึ่งเป็นบริกำรกลำง)
๓. บริหำรจัดกำรกำรใช้งำนของลูกค้ำปัจจุบันให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๔. ยกระดับบริกำรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำนได้ดยี ิ่งขึ้น

๓. ศูนย์ประสำนงำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศภำครัฐ (Government Computer Emergency
Response Team (G-CERT))
โครงกำร

๑. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญเพื่อเป็นบริกำรกลำงให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ (Government Shared
Infra)
กิจกรรม
๑.๑ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT กลำงภำครัฐ (Shared Infrastructure)
กิจกรรมย่อย
ศูนย์ประสำนงำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศภำครัฐ Government Computer Emergency Response
Team (G-CERT)
กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
[คุณภาพ] ๑. สนับสนุนและให้คำปรึกษำจำกควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน Security แก่
๑. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
หน่วยงำนภำครัฐ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรดำเนินงำน
กำรตรวจสอบและให้
ในยุค Digital Government
คำปรึกษำทำงด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยแก่
[คุณภาพ] ๒. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำน Security กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
หน่วยงำนภำครัฐไม่น้อย
เอกชน
กว่ำ ๑๕ หน่วยงำน
[คุณภาพ] ๓. สร้ำงผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน Security ให้กับหน่วยงำนภำครัฐ

๔.
โครงกำร
กิจกรรม
กิจกรรมย่อย

กำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
Government Software as a Service (G-SaaS)
๑. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญเพื่อเป็นบริกำรกลำงให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ (Government Shared
Infra)
๑.๒ ระบบบริกำรพื้นฐำนกลำงภำครัฐ (Government Common Services)
กำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต Government Software as a Service (G-SaaS)

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๑๙

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

[ปริมาณ]
[ปริมาณ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]
กิจกรรมย่อย
[บูรณาการ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]

[คุณภาพ]

กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
๑. พัฒนำรูปแบบธุรกิจใหม่ร่วมกับภำคเอกชน โดยศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
๑. จำนวนผู้ใช้บริกำร
ธุรกิจ SaaS ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของหน่วยงำน
ซอฟต์แวร์ผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นร้อย
๒. สร้ำงควำมร่วมมือกับ Strategic Partner ที่เกี่ยวข้องกับระบบงำน Back
ละ ๑๐ จำกปีที่ผำ่ นมำ
Office ที่สำคัญที่สำมำรถใช้งำนร่วมกันภำยในหน่วยงำนภำครัฐ และผลักดัน
ให้เป็น SaaS
๓. ขยำยกำรใช้งำนภำยในหน่วยงำนภำครัฐให้มำกขึ้น เพื่อให้เกิดควำมคุ่มค่ำด้ำน
งบประมำณที่ลงทุนไป
๔. มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร G-SaaS
กำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต Government Software as a Service (G-SaaS):
กำรให้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพื่อกำรสื่อสำรในภำครัฐ (MailGoThai)
กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรทำงยุทธศำสตร์ (Strategic
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
Partner) โดยใช้กลไกด้ำนงบประมำณและตัวชี้วัด IT ภำครัฐเป็นเครื่องมือ
บุคลำกรภำครัฐที่ใช้ช่องทำง
สำคัญในกำรผลักดันให้เกิดกำรบูรณำกำร
กำรสื่อสำรอย่ำงปลอดภัย
(เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐)
๒. ยกระดับบริกำรให้มีคุณสมบัติที่ตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำน
๒. มีกำรย้ำยบัญชีผู้ใช้งำน
ภำครัฐได้อย่ำงครบถ้วน เช่น Digital Signature กำรทำ Mobile
มำสู่ระบบใหม่
Synchronization ให้สำมำรถ Sync ข้อมูลแบบสองทำงได้
๓. บริหำรจัดกำรกำรใช้งำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร (Commercial) ไม่น้อยกว่ำ
๓๕,๐๐๐ บัญชีรำยชื่อ
ของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรโอนย้ำยโดเมนทีม่ ีปริมำณ
๓. มีควำมต่อเนื่องในกำร
กำรใช้งำนสูงในระบบเวอร์ชันแรกมำยังระบบใหม่ กำรบริกำรจัดกำร
ให้บริกำร MailGoThai
Resource ให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนจริง
๔. ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรใช้ประโยชน์จำกระบบเมล์ในกำรรับส่งข้อมูล ร้อยละ ๙๙.๕๐
และด้ำนอื่นๆ เพื่อมุ่งให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณใน
ภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภำพ โดยนำบริกำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน เพื่อก้ำวไปสู่ Digital
Economy (DELIVERY)
๕.
กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ (e-Government Platform)
โครงกำร
กิจกรรม
กิจกรรมย่อย

๒. ศูนย์รวมบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชำชน (Digital Government Service Hub)
๒.๑ กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ (e-Government Platform)
กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
[คุณภาพ] ๑. นำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลของ สรอ.ไปใช้สนับสนุนโครงกำรสำคัญต่ำงๆ ๑. หน่วยงำนภำครัฐใช้งำน
ตำมนโยบำย Digital Government ของรัฐบำล เช่น Smart Service,
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
Thailand Gateway และโครงกำรอื่นๆ
ข้อมูลของ สรอ.
(e-Government
[คุณภาพ] ๒. ขยำยผลกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล ของ สรอ. อำทิ e-CMS
Platform) ซึ่งครอบคลุม
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนภำยในกระทรวงที่ตั้งเป้ำหมำยไว้

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๒๐

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

หมายเหตุ: * กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

๖.
โครงกำร
กิจกรรม
กิจกรรมย่อย
[ปริมาณ]

[คุณภาพ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]

๗.
โครงกำร
กิจกรรม
กิจกรรมย่อย

ถึง Government API/
Single Sign-On/ e-CMS
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานตามนโยบาย DE เช่น กระทรวงต่าง ๆ สายเศรษฐกิจ และ
กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีความต้องการ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม

โครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูลภำครัฐ (Government Information Infrastructure)
๒. ศูนย์รวมบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชำชน (Digital Government Service Hub)
๒.๒ โครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูลภำครัฐ (Government Information Infrastructure)
- กำรให้บริกำรศูนย์กลำงข้อมูลภำครัฐ (Open Government Data) เพื่อสร้ำงนวัตกรรมบริกำรข้อมูล
- กำรออกแบบและพัฒนำสถำปัตยกรรมให้สำมำรถรองรับกำรประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ๑. มีชุดข้อมูลสะสม ๖๐๐
ต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ชุดข้อมูล
ด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐ โดยคำนึงถึงสิ่งที่หน่วยงำนภำครัฐและ ๒. มีระบบต้นแบบ Big Data
ประชำชนได้ประโยชน์
Analytics อย่ำงน้อย ๑
ระบบ
๒. สนับสนุนและสร้ำงเครื่องมือเพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเปิด
(Open Data) เช่น กำรพัฒนำ API
๓. สร้ำงระบบต้นแบบ Big Data Analytics ที่สำมำรถใช้งำนได้จริงเป็น
ตัวอย่ำง เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงำนภำครัฐเล็งเห็นถึงควำมสำคัญและเข้ำใจกำร
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลได้มำกขึ้น
๔. ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำก Open Data และ Big Data กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐสำหรับประชำชน (GovChannel)
๒. ศูนย์รวมบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชำชน (Digital Government Service Hub)
๒.๓ ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐสำหรับประชำชน (GovChannel)
- ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ (Government Application Center (GAC)
- ศูนย์กลำงเว็บไซต์กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Government Portal)
- ตู้ให้บริกำรอเนกประสงค์ของรัฐ (Smart Kiosk)
- ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ (data.go.th)
- ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อรำชกำร (info.go.th)

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๒๑

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

[คุณภาพ]
[ปริมาณ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]

กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
๑. ส่งเสริมให้ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐสำหรับประชำชน (GovChannel) ของ
สรอ. เป็นที่รู้จักและประชำชนสำมำรถใช้งำนได้ง่ำยและตรงกับควำมต้องกำร
๒. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนและให้บริกำรผ่ำนศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐสำหรับ
ประชำชน (GovChannel)
๓. สำรวจควำมต้องกำรของประชำชนผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดควำมตระหนักในกำรใช้งำนแอปพลิเคชันและแสดงควำมคิดเห็นต่อบริกำร
ของรัฐ
๔. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มี Content สำคัญเพื่อให้บริกำรและ
วำงแผนติดตั้งในจุดทีม่ ีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้งำน content

ผลผลิต (Outputs)
๑. เพิ่มจุดติดตั้ง Smart
Kiosk/Smart Box เป็น
จำนวนสะสม ๔๐ จุด
กระจำยในทุกภูมิภำคทั่ว
ประเทศ
๒. มีแอปพลิเคชันที่ สรอ.
พัฒนำร่วมกับหน่วยงำน
ภำครัฐผ่ำน Smart Kiosk
หรือ GAC เพิ่มขึ้นอย่ำง
น้อย ๖ แอปพลิเคชัน

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้รับบริกำรมีควำมพร้อมที่จะรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (TRANSFORMATION)
๘.
กำรจัดทำแนวทำง มำตรฐำนและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(Digital Government Policy, Guideline and Standards)
โครงกำร
กิจกรรม
กิจกรรมย่อย

[คุณภาพ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]
[คุณภาพ]

๓. กำรยกระดับควำมสำมำรถและควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทลั (Digital Government
Transformation
๓.๑ กำรจัดทำแนวทำง มำตรฐำนและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Policy, Guideline
and Standards)
- กำรจัดทำแผนแม่บทกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (Digital Government Masterplan)
- กำรจัดทำพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Acts)
- กำรจัดทำ Government Enterprise Architecture ภำครัฐ
- กำรวิจัยเชิงนโยบำย (Policy Research)
- กำรจัดทำมำตรฐำนสำหรับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (Guideline and Standards)
กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
๑. เสนอแนะทิศทำงและแนวนโยบำยในกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของ
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ประเทศไทย และผลักดันกลไกตัวชี้วัดกำรพัฒนำของหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน ๓ เรื่อง
๒. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ Stakeholder ทุกภำคส่วน เพื่อนำมำพัฒนำรัฐบำล ๒. Digital Government
Standards จำนวน ๑
อิเล็กทรอนิกส์ทตี่ อบสนองควำมต้องกำรของภำคประชำชน
มำตรฐำน
๓. ผลักดันให้เกิดกำรยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนกำรจัดทำ
มำตรฐำนบริกำรภำครัฐ
๔. วำงรำกฐำนกำรพัฒนำระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องมือ
สถำปัตยกรรมองค์กรภำครัฐ (EA)

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๒๒

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

๙.
โครงกำร
กิจกรรม
กิจกรรมย่อย
[คุณภาพ]
[ปริมาณ]
[ปริมาณ]
[คุณภาพ]
[ปริมาณและคุณภาพ]

๑๐.

กำรยกระดับควำมสำมำรถและสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อส่งเสริมรัฐบำลดิจิทัล
(Digital Government Capacity Building)
๓. กำรยกระดับควำมสำมำรถและควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทลั (Digital Government
Transformation
๓.๒ กำรยกระดับควำมสำมำรถและสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อส่งเสริมรัฐบำลดิจิทลั (Digital
Government Capability)
กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพื่อกำหนดหลักสูตรที่
๑. จำนวนบุคลำกรภำครัฐที่
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและเพิ่มขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐในระดับ ได้รับสำระควำมรู้
บริหำร ในกำรสนับสนุนนโยบำยรัฐบำลให้กับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
๑,๕๐๐ คน
๒. มีระบบ Self Learning
๒. ให้ทุนสำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
System สำหรับกำร
๓. เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อต่อยอดกำรพัฒนำ
พัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำน
Digital Economy ให้กับบุคลำกรภำครัฐในทุกระดับ
ICT อย่ำงน้อย ๔ เรื่อง
๔. สร้ำงเครือข่ำยของ CIO ภำครัฐและสร้ำงควำมร่วมมือของบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
อบรม เพื่อผลักดันเชิงนโยบำยในวงกว้ำง
๕. จัดตั้ง Digital Government Academy

กำรพัฒนำศูนย์นวัตกรรมบริกำรรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center)

โครงกำร

๓. กำรยกระดับควำมสำมำรถและควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทลั (Digital Government
Transformation
กิจกรรม
๓.๓ กำรพัฒนำศูนย์นวัตกรรมบริกำรรัฐบำลดิจิทลั (Digital Government Innovation Center)
กิจกรรมย่อย
กลยุทธ์บริกำร (Product Strategy)
ผลผลิต (Outputs)
[ปริมาณ] ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรพัฒนำแบบจำลองเพื่อ
๑. มีต้นแบบนวัตกรรม
สนับสนุนกำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรภัยพิบตั ิ
บริกำรรัฐบำลดิจิทัล ไม่
น้อยกว่ำ ๓ ต้นแบบ
[คุณภาพ] ๒. พัฒนำเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรใช้งำน Big Data ร่วมกัน
[คุณภาพ] ๓. สร้ำงระบบต้นแบบอุปกรณ์ IoT ที่สำมำรถใช้งำนได้จริง เป็นตัวอย่ำง เพื่อ
กระตุ้นให้หน่วยงำนภำครัฐเล็งเห็นถึงควำมสำคัญและเข้ำใจกำรใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลได้มำกขึ้น
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หน้ำ ๒๓

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

บทที่ ๗ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
๗.๑ ผลตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำ สรอ. ได้ดำเนินกำรตำมกลยุทธ์ที่กำหนดในแผนกลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่อง พร้อม
กับมีกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อให้ประสบควำมสำเร็จ โดยมีผลตัวชี้วัดที่แสดงควำมก้ำวหน้ำตำมแผนกลยุทธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๕๗
จำนวนงบประมำณด้ำน ICT ของภำครัฐ
ที่สำมำรถบูรณำกำรและประหยัดได้
จำนวนระบบงำนหรือ e-Service ที่มีกำร
เชื่อมโยงข้อมูลด้ำนบุคคลหรือใช้
ประโยชน์จำกบัตร Smart Card ผ่ำน
เครื่องมือของ สรอ. (โดยใช้เครื่องมือ
ครอบคลุมถึง API หรือ Platform ที่สรอ.
พัฒนำหรือให้บริกำร)
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำมำตรฐำน
ข้อมูลบน data.go.th
จำนวน Mobile Application ที่ สรอ.
สนับสนุนกำรพัฒนำ และสำมำรถนำไปใช้
ได้จริง
ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ
สถำปัตยกรรมองค์กร (EA) ของ สรอ.

ค่ำเป้ำหมำย
(ระดับ ๓ คะแนน)
๗๘๐ ล้ำนบำท

ผลตัวชี้วัด
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

สะสม ๖ ระบบ

สะสม ๘ ระบบ

เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นลักษณะ Online
๕ ระบบ

เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นลักษณะ Online และมี
กำรนำข้อมูล Data Set ไปประยุกต์ใช้
๗ ระบบ

ดำเนินกำรออกแบบร่ำงสถำปัตยกรรม
องค์กรในอนำคต (Future State
Architecture) สำเร็จภำยใน ๑ ปี

ดำเนินกำรออกแบบ (ร่ำง) สถำปัตยกรรม
องค์กรในอนำคต (Future State
Architecture) สำเร็จ ภำยใน ๘ เดือน

หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ ไตรมำสที่ ๔ ปีงบประมำณ ๒๕๕๘
๗.๒ (ร่ำง) ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (จะมีการปรับปรุงหลังจากเจรจากับสานักงาน ก.พ.ร.แล้วเสร็จ)
สรอ. กำหนด (ร่ำง) ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ของสำนักงำนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมุ่งไปสู่กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เพื่อสำมำรถใช้ในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนใน
ภำพรวม ดังนี้
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หน้ำ ๒๔

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
ประจำปี ๒๕๕๙
๑. จำนวนงบประมำณด้ำน ICT ของ
ภำครัฐที่สำมำรถบูรณำกำรและ
ประหยัดได้
๒. จำนวนงำนบูรณำกำร (Agenda) ผ่ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนของ สรอ. ที่ให้กำร
สนับสนุนแก่หน่วยงำนภำครัฐ
๓. ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของบุคลำกรภำครัฐที่
ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงปลอดภัย
๔. จำนวนสะสมของ e-Services ที่
ให้บริกำรประชำชนบน Smart Kiosk
๕. กำรยกระดับบริกำรดิจิทัลภำครัฐ

๖. จำนวนบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมพร้อม
ในกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่กำร
ทำงำนในยุครัฐบำลดิจิทัล

๑
X – ๑๐๐ ล้ำนบำท

๒
X – ๕๐ ล้ำนบำท

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓
X ล้ำนบำท

๔
X + ๕๐ ล้ำนบำท

๕
X + ๑๐๐ ล้ำนบำท

(X คือผลการดาเนินงานใน
ปี ๒๕๕๘)

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
Sharing

๖ งำน

๗ งำน

๘ งำน

๙ งำน

๑๐ งำน

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
Sharing

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๕๐

ร้อยละ ๒๐๐

ร้อยละ ๒๕๐

๖ ระบบ

๗ ระบบ

๘ ระบบ

๙ ระบบ

๑๐ ระบบ

-

-

มีกำรจัดทำมำตรฐำน
หรือกรอบแนวทำงกำร
พัฒนำบริกำรดิจิทลั
ภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
Sharing
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
Delivery
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
Delivery

๑,๑๐๐ คน

๑,๒๐๐ คน

๑,๓๐๐ คน
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ผลักดันหน่วยงำน
ผลักดันหน่วยงำน
ภำครัฐนำมำตรฐำน
ภำครัฐนำมำตรฐำน
หรือกรอบแนวทำงกำร หรือกรอบแนวทำงกำร
พัฒนำบริกำรดิจิทลั
พัฒนำบริกำรดิจิทลั
ภำครัฐไปใช้ไม่น้อยกว่ำ ภำครัฐไปใช้ไม่น้อยกว่ำ
๑ หน่วยงำน
๒ หน่วยงำน
๑,๔๐๐ คน
๑,๕๐๐ คน

หน้ำ ๒๕

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
Transformation

แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

เอกสำรอ้ำงอิง
http://www.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy
นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือ ICT2020 (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓)
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙
(ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และ (ร่ำง) แผนปฏิบัติ
รำชกำร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ
United Nations e-Government Survey, 2014
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอำเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2015)
2015 Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔
– ๒๕๕๖
Enterprise Architecture as Platform for Connected Government, NUS
Connected Government as a National Agenda, สปช.
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หน้ำ ๒๖

