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บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมา
การบริห ารกิจ การบ้านเมืองเป็น เรื่องสาคัญของประเทศชาติ ประการแรก สังคมที่เจริญรุดหน้า
จนเป็น ผู้นาของโลก ทั้ง ด้า นสัง คม เศรษฐกิจ การเมือ งและเทคโนโลยี อาศัย ผู้นาที่มีวิสัย ทัศ น์แ ละการ
วางแผนที่เป็น ระบบ (ดารง วัฒ นา,๒๕๔๕) ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ี
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนร่วมถ้วนหน้าความเป็นธรรม ประการที่สองเป็นการแสดงถึงการ
ใช้ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการทางปัญญาในการจั ดทาแผน ซึ่งอาศัยหลักการทรงงานของในหลวง โดย
เริ ่ม จากหลัก ที่ห นึ ่ง คือ “(การ) ศึก ษาข้อ มูล อย่า งเป็น ระบบ” (ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕) และประการที่ส าม การมีส่ว นร่ว มอย่างกว้างขวางของผู้มีส่ว นได้
ส่ว นเสีย (Stakeholder) การจัด ทาแผนสาหรับการบริห ารกิจการบ้า นเมือ งเป็น การแสดงถึง พันธะของ
ผู้บ ริห ารในการรับใช้สังคมจากการนาทรัพยากรของรัฐ ได้แก่ งบประมาณ และอานาจรัฐมาใช้ในกิจการ
ต่า งๆ ของรัฐ การจัดทาแผนจึงถือว่า สอดคล้อ งกับ หลักความโปร่ง ใส (Transparent) ของธรรมาภิบาล
(Good Governance) (UNESCAP, ๒๕๕๒)
นอกจากนี้ แผนยังเป็น ปัจ จัย นาไปสู่องค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้ออื่นๆ ด้ว ย ซึ่งประเทศไทย
ได้ต รากฎหมาย “พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖)” ไว้ โดยให้ค วามสาคัญ เกี่ย วกับ การวางแผนไว้เ ป็น เบื้อ งต้น ก่อ นปัจ จัย อื่ น ๆ ของธรรมาภิบ าล
ดัง นี ้ “มาตรา ๙ การบริห ารราชการเพื่ อ ให้เ กิด ผลสัม ฤทธิ์ต่อ ภารกิจ ของรัฐ ให้ส ่ว นราชการปฏิบัติ
ดัง ต่อ ไปนี้ (๑) ก่อ นจะดาเนิน การตามภารกิจ ใด ส่ว นราชการต้อ งจัด ทาแผนปฏิบัติร าชการไว้เ ป็น การ
ล่ว งหน้า (๒) การกาหนดแผนปฏิบัติร าชการของส่ว นราชการตาม (๑) ต้อ งมีร ายละเอีย ดของขั้น ตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที ่จ ะต้อ งใช้ใ นการด าเนิน การของแต่ล ะขั ้น ตอนเป้า หมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ...”
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่
กาลังดาเนินการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติในขณะนี้ คือ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ประเทศไทย ๔.๐
โดยปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่ องมื อ
สนับสนุนการทางานอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ประเทศไทย
จึงต้องเร่งนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของ
ประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้ าทายที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
หลังจากที่คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่
๕ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อ เป็น กลไกสาคัญ ในการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาประเทศที่ยั่ง ยืน โดยใช้เ ทคโนโลยี
ดิจิทัล สานัก งานรัฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (องค์ก ารมหาชน) ถือ เป็น หน่ว ยงานที่เ ป็น กาลัง สาคัญ ในการ
ขับ เคลื่อ นการพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล ภายใต้ วิสัย ทัศน์ “ขับ เคลื่อ นความเชื่อ มโยงภาครัฐ สู่บ ริก ารที่ดีแ ก่
ประชาชนและสัง คมไทย ( Driving the Connected Government for Smarter Work and
Better Life)” ได้กาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กาลังดาเนินการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติ และเมื่อ
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คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั งคมไทย ถื อ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี บ ทบาทหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานของ สรอ. ในทุกมิติ
กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม โดย สรอ. ได้เร่งผลักดันให้มี (ร่าง) แผนพัฒ นารัฐ บาล
ดิจิทัล ของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์สาหรับการพัฒ นา
รัฐบาลดิจิทัล ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลจากการขับเคลื่อนผลักดัน
อย่างจริงจังของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ทาให้ประเทศไทยมีการจัดอันดับด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้น
ในหลายเวที ดัง จะยกตัว อย่า ง เช่น การจัด อัน ดับ ของ UN e-Government Survey ๒๐๑๖ on “eGovernment in Support of Sustainable Development” ที่ประเทศไทยก้าวขึ้น ไปอยู่ ในอัน ดับ ที่ ๗๗
จากทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศ ถือว่ามีอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้นถึง ๒๕ อันดับ จากปี พ.ศ.
๒๕๕๗ และเปลี่ยนผ่านจากประเทศในกลุ่ม Middle-EGDI เป็น High-EGDI Value ในอันดับที่ ๔ ของประเทศ
กลุ่มอาเซียน (ASEAN) นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ
(Waseda-IAC International e-Government Ranking Survey) ประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น ๑
อันดับเป็นอันดับที่ ๒๑ จาก ๖๕ ประเทศ และยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนผลการจัดอันดับความสามารถในการ
แ ข่ ง ขั น จ า ก World Competitiveness Center ข อ ง International Institute for Management
Development หรื อ IMD ประเทศไทยได้รับการจัด อันดับ ความสามารถในการแข่ งขัน ที่ดี ขึ้น ๑ อันดับ
จาก ๖๓ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่ ๒๗ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นได้
ว่า ผลจากการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลโดยกระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานกลางอย่าง สรอ.และหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ ทาให้ประเทศไทยสามารถแสดงศักยภาพด้านรัฐบาลดิจิทัลที่ดีขึ้นในเวทีสากล
นั บ เป็ น เวลากว่ า ๖ ปี แ ล้ ว ที่ สรอ. ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งานรั ฐ บาล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็ น องค์ ก ารมหาชนภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม) ที่
มีความมุ่งมั่นและทางานในเชิงรุก เพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศไทย และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่นเดียวกัน
สรอ. มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างดีที่สุด ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ภายใต้วิสัยทัศน์
ที่กล่าวไปผ่าน ๓ ยุทธศาสตร์หลัก คือ ๑) บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT สาหรับบริการภาครัฐ ให้
ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing) ๒) ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยนา
บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital Economy (Delivery) และ ๓) สร้างการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Transformation) การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวข้างต้น จึงถือได้ว่าเป็นภารกิ จหลักที่มีความสาคัญของ
สรอ. ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ และ สรอ. จึง เห็น ควรให้มีก ารทบทวนบทบาทและพัน ธกิจ ที่จ ะรองรับ การ
ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ดิจิทัล ของประเทศ และกาหนดกลยุท ธ์โ ครงการและแนวทางการดาเนิน งาน เพื่อ
จัด ทาแผนกลยุท ธ์ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้มีก ารนาเสนอเรื่อ งดัง กล่า วต่อ ที่ป ระชุม
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม
ก็ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานพร้อมกับมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพิ่มเติม นอกจากนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ที่
ประชุมก็มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดในการจั ดทาแผนกลยุทธ์องค์กร ที่ สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒ นาดิจิทัล
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อผลักดัน
ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐ ได้ต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์การดาเนินงานหลั กที่จะ
ผลักดันให้เกิดรั ฐบาลดิจิทัลที่เป็ นรู ปธรรม ผลักดันให้เกิดผลสั มฤทธิ์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่ งชาติฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ตลอดจน (ร่าง)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผน
การจัดทาแผนกลยุทธ์ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนในระยะที่ ๓
ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วนเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ที่มีความสาคัญโดยจะนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ กับกิจ กรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการยกระดับบริการ
ภาครัฐให้เป็น Digital Services ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นรากฐานไปสู่การต่อยอด
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดทาแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นกระบวนการที่มองภาพเชิงยุทธศาสตร์
และเป้าหมายอย่างต่อเนื่องจากระยะที่ผ่านมา โดยใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง)
แผนพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล ของประเทศไทยระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็น กรอบการขับเคลื่อน
และด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ด ้า นต่า งๆ พร้อ มกับ ให้ค วามส าคัญ กับ นโยบายของรัฐ บาล มติ
คณะรัฐมนตรี รวมไปถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมกับความพยายามจะยกระดับตัวชี้วัดในระดับ
สากล เพื่อให้เกิด Impact กับประเทศและภาครัฐต่อไป โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพ ดังนี้
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๑.๔ ข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กรและคณะกรรมการ
ที่ผ ่า นมา เพื่อ ให้แ ผนกลยุท ธ์ป ระจาปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สรอ.มีทิศ ทางและแนว
ทางการดาเนิน งานอย่า งเป็น รูป ธรรม สรอ. จึง ได้เ สนอกรอบแนวคิด รวมทั้ง หลัก การของแผนให้แ ก่
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กรและคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทราบ
เป็น ระยะๆ อย่า งต่อ เนื่อ ง ซึ่ง ได้รับ ข้อ เสนอแนะและ สรอ. ก็ไ ด้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นที่ได้รับ
สามารถสรุปประเด็นสาคัญและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันที่
๗ มิถุนายน
๒๕๖๐

ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์องค์กร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ
เห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทำงกำรดำเนินงำนที่ สรอ.เสนอ
– การขับ เคลื่อ นการพัฒ นา DG ถือ เป็น เรื่อ งใหญ่/ สาคัญ /
เร่งด่วน สรอ.ต้องกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับทรัพยากร
ที่มี และทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
– การกาหนดบทบาทในระยะยาว ไม่ค วรนาอุป สรรคหรือ
ข้อ จ ากัด ขององค์ก รในปัจ จุบ ัน มาเป็น ปัจ จัย ที ่ท าให้ไ ม่
สามารถด าเนิน การได้ แต่ค วรก าหนดกลยุท ธ์ที ่แ ก้ไ ข
อุปสรรคหรือข้อจากัดดังกล่าว
– ก า ร ส อ บ ถา ม คว า มคิด เ ห็น ข อ งผู ้ม ีส ่ว นไ ด้ส ่ว นเสีย
( Stakeholder) ค ว ร จ ะ เ ริ ่ม ข ย า ย ไ ป ย ัง ป ร ะ ช า ช น
ผู้รับบริการด้วย
– สรอ.ควรดาเนินการเรื่องระบบ Back Office กลางภาครัฐ
เพื่อ ให้เ ป็น มาตรฐานเดีย วกัน อาทิ ระบบ Document
Management ระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ระบบ
งบประมาณ ระบบบุคลากรกลางภาครัฐ เป็นต้น
– ในอนาคต สรอ.จะต้อ งรับ ผิ ด ชอบงานเชิง นโยบายที่
สอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติม ากยิ ่ง ขึ ้น ดัง นั ้น ควรมี
ร ะ บ บ Sourcing Management ที ่ด ี แ ล ะ อ า จ ตั ้ง
Business Unit ที่ดูแลงานเชิงนโยบายเหล่านั้น
– ด้ว ยข้อ จากัด ด้า นงบประมาณ สรอ.ควรกาหนดกลยุท ธ์
และกลุ่มเป้าหมายที่มีความชัดเจนมากขึ้น
– คณะอนุกรรมการฯ ผลักดันให้ สรอ.มีบทบาทหลักร่วมกับ
กระทรวงดิจ ิท ัล เพื ่อ เศรษฐกิจ และสัง คมในการเป็น
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
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วันที่

ที่ประชุม

๒๓ มิถุนายน คณะกรรมการ ครั้งที่
๒๕๖๐
๖/๒๕๕๙

๑๗
กรกฎาคม
๒๕๖๐

ที่ปรึกษาสานักงาน
อาวุโส (ดร.ทวีศักดิ์
กออนันตกูล)
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ข้อเสนอแนะ
– ก า ร จ ัด ท า ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม อ ง ค ์ก ร ( Enterprise
Architecture - EA) เป็น แนวทางส าคัญ ที ่ส ุด ที ่ค วรเร่ง
ดาเนินการโดยเร็ว
เห็นชอบกรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
– วิเคราะห์รายละเอียดของดัชนีชี้วัดต่าง ๆ โดยเฉพาะดัชนี
ที ่ส าคัญ เช่น ดัช นีเ กี ่ย วกับ รัฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข อง
องค์การสหประชาชาติ และดัชนีของมหาวิทยาลัยวาเซดะ
เป็นต้น
– การนารายละเอียดของดัช นีชี้วัดของต่ างประเทศ มาเป็น
ก ร อ บ ใ น ก า ร พัฒ น า รัฐ บ าล ดิจ ิท ัล ข อ ง ป ร ะ เ ทศนั ้น
จาเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะประโยชน์ที่
ประเทศไทยจะได้รับ
– กาหนดกลยุท ธ์ที่จ ะไปนาสู่ก ารเปลี่ย นแปลงภาครัฐ อย่าง
แท้จ ริง และให้ค วามสาคัญ ในการสนับ สนุน ให้ห น่ว ยงาน
ภาครัฐจัดทาฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
– ควรจัด ท าข้อ เสนอเกี ่ย วกับ แนวทางการพัฒ นารัฐ บาล
ดิจ ิท ัล ที ่ส ามารถเปลี ่ย นแปลงการบริห ารงานและการ
ให้บ ริก ารประชาชนของหน่ว ยงานภาครัฐ ได้อ ย่างแท้จริง
และนาเสนอรัฐบาลอย่างชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลสนับสนุนได้
– สนับ สนุน ให้ สรอ. ดาเนิน โครงการที่ส ามารถเห็นผลการ
เปลี ่ย นแปลงได้อ ย่า งเป็น รูป ธรรม เช่น การลดส าเนา
เอกสารในราชการ เป็นต้น
– ขอให้ สรอ. น ากรอบแนวคิด ดัง กล่า วให้น ายทวีศ ัก ดิ ์
กออนันตกูล ที่ปรึกษาสานักงานอาวุโ ส และอนุกรรมการ
ด้า นยุท ธศาสตร์อ งค์ก ร ให้ค วามเห็น และข้อ เสนอแนะ
เพิ่มเติม
– สรอ. ต้องตอบโจทย์ สปท.ในเรื่องการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาล
ด ิจ ิท ัล ( Digital Government Transformation) ซึ ่ง
เกี ่ย วข้อ ง ๓ ประเด็น คือ การเชื ่อ มโยงข้อ มูล ระหว่า ง
หน่ว ยงาน การปรับ เปลี่ย นกระบวนการทางานภายใน/
ข้ามหน่วยงาน และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ
– สรอ. ควรกาหนดประเด็น สาคัญ เพื่อ นาไปสู่ยุท ธศาสตร์
การดาเนินงาน คือ
 อะไรคือขวากหนามความสาเร็จในการดาเนินงานของ
สรอ.
 ผู้เ กี่ย วข้อ งในการกาจัดขวากหนามนั้น หรือ ผู้ที่ส ร้าง
ขวากหนามนั้ น
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๙

วันที่

๓๑
กรกฎาคม
๒๕๖๐

ที่ประชุม

คณะอนุกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์องค์กร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ
 ตัวชี้วัด / Key Success Factor คืออะไร
 แนวทางการดาเนินงาน (Roadmap) ใช้ร ะยะเวลากี่
ปี
– ส ร อ . ต้อ ง แ สด งให้เ ห็น ถึง บริก ารหรือ ประ โ ยชน์ท่ี
ประชาชน/หน่วยงานภาครัฐจะได้ โดยผ่านกลไกกระทรวง
ดศ. หรือ ครม.
– Stakeholder สาคัญของสรอ. คือ ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี นโยบายสาคัญของรัฐ เพื่อนามากาหนด
บทบาท/ยุทธศาสตร์การดาเนินงานในอนาคต
– สรอ. ต้อ งจัด กระบวนทัพ ให้พ ร้อ มต่อ การของบประมาณ
บูรณาการฯ ด้าน IT ของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้
เห็นชอบ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
– สรอ.ต้องแสดงให้เห็นถึง Outcome ของการดาเนินงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน รวมทั้งระบุว่าการดาเนิน
โครงการใดถึงประชาชนหรือภาคธุรกิจ หรือเป็นโครงการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และได้รับ
ประโยชน์อย่างไร
– ควรมุ่งเน้นกลยุทธ์การหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือการทา
Sourcing Management โดย สรอ.เป็นผู้วางกรอบและ
มาตรฐาน
– การจัดทา Enterprise Architecture ภาครัฐจะทาให้เห็น
ภาพการดาเนินงานในแต่ละมิติของ สรอ.ได้
– สรอ.ควรกาหนดรูปแบบทางธุรกิจในการเพิ่มคุณภาพบริการ
ให้เป็นแบบ Premium แก่ภาครัฐ และมีการคิดค่าใช้บริการ
– โครงการ GSI มุ่งเน้นระบบงานสาคัญของรัฐ ระบบมี SLA
สูงและไม่โดนโจมตีเครือข่าย
– GCloud มุ่งเน้นให้เป็น National Security ของประเทศ
– ช่องทางบริการภาครัฐผ่าน Government Kiosk ควรร่วมมือ
กับศูนย์ดิจิทัลชุมชน ลงไปสู่ระดับตาบล และพัฒนาบริการใน
ลักษณะ Transaction Service
– การจัดทา White Paper จากผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการ
อบรมของสถาบัน TDGA ควรผลักดันให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และเป็นมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
– ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ สรอ.ดาเนินการ ควรมี Strategic
Based มาจากการศึกษาวิจัยเชิงลึก

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๑๐

บทที่ ๒ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
๒.๑ ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานพบว่า ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน คือ แผนและนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางและให้ความสาคั ญกับแนวทาง
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ แ ละผลลั พ ธ์ ที่ จ ะเกิ ด ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ได้แก่
- แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
- นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (คาแถลงนโยบายรัฐบาล)
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จากแผนการดาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ต่างก็เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาในมิติต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ การกาหนดแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ของ สรอ. จึงจาเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินงานควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้เห็น
ทิศทางและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับแผนชาติ เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ต่อไป ดังนี้

๒.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัด ทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน คณะทางานจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี ดังนี้

วิสัยทัศน์
เพื่อให้ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้ างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๑๑

ยุทธศาสตร์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย
๑. ความมั่นคง* ได้แก่ การเมืองมีเสถียรภาพ ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกและประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นในประเทศไทย
๒. ความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ระดับสูง (๑๓,๐๐๐ ดอลลาร์/ปี)
มีการขยายตัวของ GDP ร้อยละ ๕-๖ และอันดับความสามารถในการแข่งขัน ≤๑๐
๓. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคน* ได้แก่ คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดีเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กมีความรู้
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และผู้สูงอายุมีความสุขมีรายได้พอเพียงในการดารงชีวิต
๔. ความเสมอภาคทางสังคม ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่ เสมอ
ภาค (Gini Co-efficient) ด้านรายได้ ๐.๓๖
๕. การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ของประเทศเป็น
ร้อยละ ๔๐ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ ๒๐-๒๕
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจั ดการภาครั ฐ * ได้แก่ การให้บริการประชาชนในรูปแบบ Digital
Service เต็มรูปแบบ อันดับคอร์รัปชั่นในอาเซียนลดลง และกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับมี
ความชัดเจน ทันสมัยและเป็นธรรม
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ถือเป็นกรอบใหญ่และเป้าหมายในการดาเนินงาน ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่
๑ เรื่องความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ ถือเป็นกรอบใหญ่ อันจะทาให้ สรอ. สามารถนาส่งผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๒

๒.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์เสริม

ยุทธศาสตร์หลัก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นการเตรียมพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับ ประเทศไทยให้ เป็ น ประเทศที่ “พัฒ นาแล้ ว ” ให้ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามหลั กปรัช ญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงต้องดาเนินงานเพื่อตอบโจทย์กรอบการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบ ๖-๖-๔ ในที่นี้ คือ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๖
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จานวน ๖ ยุทธศาสตร์หลักและ ๔ ยุทธศาสตร์เสริม
จากเป้ า หมายที่ ไ ด้ ว างไว้ น าไปสู่ ก ารก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาประเทศจ านวน ๑๐
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖* การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗* การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
* โดย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ จะถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่
จะขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานของ สรอ. ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- (ข้อ ๓.๓) เพิ่มประสิทธิ ภ าพและยกระดับการให้ บริการสาธารณะให้ ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและอานวยความสะดวก ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ โดย
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๑๓

(ข้อ ๓.๓.๕) ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็น ระบบ ลดขั้นตอนการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต และความ
ต้องการของผู้ รั บ บริ การแต่ล ะบุ คคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ แทนกระดาษ มีการ
จัดบริการภาครัฐ ที่อานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่าน
ระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่ และการใช้บริการผ่ านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk)
รวมทั้ง กาหนดค่าธรรมเนียม การให้บริการของรัฐที่เหมาะสมระหว่ างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคล
ที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการดาเนินงานของรัฐได้
(ข้อ ๓.๓.๖) สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครั ฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการทางานและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(ข้อ ๓.๓.๗) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง นาไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- (ข้อ ๓.๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(ข้ อ ๓.๕.๑) พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ ทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
(ข้อ ๓.๕.๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ๑) ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ ป ระกอบการให้ ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท าธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ระบบดิ จิ ทั ล โดยจั ด ท าแพลตฟอร์ ม
(Platform) ธุรกิจดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และ
ภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัล
รุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
(ข้ อ ๓.๕.๓) ๒) พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ และภาคเอกชนรวม ทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถรองรั บ ต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

๒.๑.๓ นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (คาแถลงนโยบาย
รัฐบาล)
นโยบายรั ฐ บาลมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ห น่ ว ยงาน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ไปจนถึ ง
ระดับประเทศ และเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทาทันที
ระยะกลางที่จะทาต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง ในระยะยาว และประการสาคัญคือ
ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่า ประเทศจะก้าวไปทางไหน หรือ จะมีอะไรเกิดขึ้ นใน
อนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ กรอบนโยบายดังกล่าวในส่วนที่กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานของ สรอ. ได้แก่
ข้อ ๖ เรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อย่อยที่ ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไป
ได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง
ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๔

ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ การเงิน และธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและ
บันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุง
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้
และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง

๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้จัดทาขึ้น โดยให้
ความสาคัญกับความสอดคล้องและการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุท ธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทอื่นๆ มาเป็น
กรอบการดาเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อขับเคลื่ อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งน้อมนา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาเป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์จั ดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตลอดจนการนาหลักการ
และแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง การจัดการปัญหาที่ดินทากิน การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย การ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริมการวิจั ยและ
นวัตกรรม การสร้างรายได้จากการท่ องเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการน้า การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ เป็น
ต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ ก าหนดไว้ ๖
ยุทธศาสตร์และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ*
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการเติบโตจากภายใน
๕. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการจั ด การน้ าและการสร้ า งความเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และรายการค่ า ด าเนิ น งานภาครั ฐ ส าหรั บ รายละเอี ย ดสาระส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ก ารจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สรอ. คือ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในข้อ ๒.๖ การพัฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือ การเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่า
เทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และตัวชี้วัดความสาเร็จ คือ ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ดิจิ ทัล ของประเทศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๒ อันดับ (ตามการจัดอันดับ Network Readiness
Index : NRI)
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๒.๑.๕ แผนพัฒนาดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมมุ่งเน้นการพัฒ นาให้เป็นดิจิทัล ไทยแลนด์ ซึ่งหมายถึง
ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่ นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการดาเนินการ ๔ เป้าหมาย ได้แก่
เป้ำหมำยที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ
เป้ำหมำยที่ ๒ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้ำหมำยที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
เป้ำหมำยที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
และเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้
อย่างชัดเจนโดยมียุทธศาสตร์ที่สาคัญ ๖ ยุทธศาสตร์ และยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำล
ดิจิทัล ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ กาหนดกรอบให้ การดาเนินงานของ สรอ. โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอย่าง
มีแบบแผนและเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของการบริการ
ภาครั ฐ หรื อ บริ ก ารสาธารณะจะอยู่ ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยความต้ อ งการของประชาชนหรื อ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
สาหรับในระยะต่อไปรัฐบาลสามารถหลอมรวมการทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐ
จะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อานวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า
บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง บริหารบ้านเมือง และเสนอความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๔ จะมีเป้าหมายของการดาเนินงาน
๓ เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายการดาเนินงานที่ ๑ บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและแม่นยา
เป้าหมายการดาเนินงานที่ ๒ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายการดาเนินงานที่ ๓ มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่
บูรณาการไม่ซ้าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๑๖

๒.๑.๖ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้น โดยขยายขอบเขตงานจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ฉบับเดิม ซึ่งกาหนดขีดความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลไว้ ๑๘ ด้าน เป็น ๒๖ ด้าน เพื่อให้ครอบคลุมขีดความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวและบริหารจัดการสิทธิ
การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือ การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่ มประสิทธิภาพภาคการเกษตร
การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า (นาเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ การจัดการในภาวะวิกฤต การศึกษา
สาธารณสุข สาธารณูปโภค คมนาคม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงิน เดือน การเงิน และการใช้จ่ าย นอกจากนี้ ได้มีการปรับเพิ่มยุทธศาสตร์ จาก ๔ ยุทธศาสตร์ เป็น ๕
ยุ ทธศาสตร์ โดยเพิ่มยุ ทธศาสตร์ เรื่ องการยกระดับประสิ ทธิภ าพภาครัฐ และจานวนโครงการภายใต้ ๕
ยุทธศาสตร์มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๗๖ โครงการ รวมถึงได้ขยายระยะเวลาของแผนจาก ๓ ปี เป็น ๕ ปี เพื่อให้
ครอบคลุมระยะเวลาการดาเนินงานที่เหมาะสม

การจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใช้ระยะเวลารวม
ทั้งสิ้น ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งได้นา
ข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดงานสัมมนาวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย (Thailand
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๑๗

Digital Government Vision 2017 – 2021) ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล เมื่อวั นที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทยว่า “ยกระดับ
ภาครั ฐไทยสู่การเป็น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ลที่ มี การบูร ณาการระหว่า งหน่ ว ยงาน มีการทางานแบบอัจ ฉริ ย ะ
ให้บริการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ” และให้
หน่วยงานภาครัฐนาวิสัยทัศน์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อนึ่ง การขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตาม (ร่าง)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นั้น แนวทางการขับเคลื่อนที่สาคัญอย่างยิ่ง
ประการหนึ่งคือ การส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านบริ การ
ภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) สรอ.จึงอยู่ระหว่างการจัดทาโปรแกรม
การเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program) และนาร่องร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ จากการประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต
จากสถาบันวิจัยชั้นนาในระดับสากลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย พบว่า
ประเทศไทยมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่สาคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิ จิ ทั ล ข อ ง ภ า ค รั ฐ อ า ทิ Internet of Things, Big and Open Data, Smart Machine and Artificial
Intelligence เป็นต้น ดังนั้น ในการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงมีความจาเป็นต้องส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาคัญสาหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว โดยการมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
ทั้ ง นี้ จากที่ ก ล่ า วมา จะเห็ น ว่ า การด าเนิ น งานในส่ ว นการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ประกอบด้ วย
ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมในทุกมิติ และ สรอ. สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนกลยุทธ์การดาเนินงาน
ประจาปีในทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

๒.๑.๗ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ภายใน ๕ ปี” จัดทาขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางสาหรับหน่วยงานในสังกัดในการจัดทาคารับรองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี แ ละการจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต่ อ ไป โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ดาเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่ง สรอ.เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนใน ๓ ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้
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๑๘

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ
ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ ของ สรอ.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
และโครงการที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- โครงการการจัดทาแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government Transformation)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้
สังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความ
พร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล
(Government Digital Skills)
- โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government Innovation
Center)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT สาหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล
- โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN)
- โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (GCloud)
- โครงการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (G-SaaS)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยนาบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่
Digital Economy
- โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงาน
ภาครัฐ (Digital Government Platform)
- โครงการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ
(Government Information Infrastructure)
- โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับ
ประชาชน (GovChannel)
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๑๙

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ ของ สรอ.
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)
และโครงการที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ปัจจัยแวดล้อมจากต่างประเทศ
นอกจากนโยบายภายในประเทศแล้ ว รั ฐ บาลยั ง เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการยกระดั บ อั น ดั บ
การพั ฒ นาในมิ ติ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ท าให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนตื่นตัวที่จะเร่งพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับ สรอ. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานกลางที่จะเป็นกลไกสาคัญ
ในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักและเข้าใจความสาคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้อันดับการพัฒนาในระดับประเทศดีขึ้น
การติดตามประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในเวทีสากลนั้น มีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
หลายตัว ซึ่งให้มุมมองที่หลากหลายต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการนี้ สรอ. จึงได้รวบรวมตัวชี้วัดที่คาดว่ามี
ความเกี่ยวข้อง ๑๒ ตัวชี้วัด โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ ดังนี้
กลุ่ ม ที่ ๑ ประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั่ น
(Corruption Perception Index: CPI) ดัช นีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่ งขัน ของโลก (World
Competitiveness Scoreboard) ดั ช นี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะ ดั บ โ ล ก ( Global
Competitiveness Index) และความยากง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ (Ease of Doing Business
Index)
กลุ่ มที่ ๒ การพัฒ นารั ฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์ ได้แก่ ดัช นีรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์ ข องสหประชาชาติ
(United Nations E-Government Survey) การจั ด อั น ดั บ การพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
Waseda (Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey) การเปิดเผยข้อมูลใน
ภาครัฐ (Open Data Barometer) และดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index)
กลุ่ ม ที่ ๓ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ ดั ช นี บ่ ง ชี้ ร ะดั บ
ความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Networked Readiness Index:
NRI) ดัชนีความพร้อมของการพัฒนา Cloud Computing (Cloud Readiness Index) และดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าของระบบ Cloud Computing (Global Cloud Computing Scorecard)
รายละเอียดดังแสดงในภาพ
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๒๐

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถกาหนดแผนการยกระดับตัวชี้วัดสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงแสดงรายละเอียด
ประเด็นที่ สรอ.จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดัน ดังนี้
ที่
๑.

๒.

๓.

ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล
World Competitiveness
Scoreboard
[International Institute
for Management
Development - IMD]
Global Competitiveness
Index [World Economic
Forum - WEF]

Ease of Doing Business
Index [World Bank]
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ปี ค.ศ.
๒๐๑๗

อันดับที่
ประเด็นที่ สรอ. มีส่วนร่วมผลักดัน
(เปลี่ยนแปลง)
๒๗ (+๑) - ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government
Efficiency)
- โครงสร้างพื้นฐาน

๒๐๑๖๒๐๑๗

๓๔ (-๒)

๒๐๑๗

๔๖ (๐)*

- โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
- ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
(Technological readiness)
- นวัตกรรม (Innovation) และ
กระบวนการภาครัฐในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่
- ดัชนีการจัดอันดับความยากง่ายในการ
ทาธุรกิจ ๑๐ ด้าน
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๒๑

ที่

ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล
Corruption Perception
Index [Transparency
International]

ปี ค.ศ.

๕.

United Nations EGovernment Survey

๒๐๑๖

๖.

Waseda – IAC
International
e-Government Ranking
Survey

๒๐๑๗

๗.

Open Data Barometer
[World Wide Web
Foundation]

๒๐๑๖

๘.

Open Data Index [Open
Knowledge International
- OKI]

๒๐๑๖

๙.

e-Participation Index
[United Nations - UN]

๒๐๑๖

๑๐.

Networked Readiness
Index [World Economic
Forum - WEF]
BSA Global Cloud
Computing Scorecard

๒๐๑๖

๔.

๑๑.
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๒๐๑๖

๒๐๑๖

อันดับที่
ประเด็นที่ สรอ. มีส่วนร่วมผลักดัน
(เปลี่ยนแปลง)
๑๐๑ (-๒๕) - การทาให้รัฐโปร่งใส
- มีการเปิดเผยข้อมูล โดยประชาชนมี
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
- การมีส่วนร่วม ชุดข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
๗๗ (+๒๕) - Online Service Index ร้อยละของ
เว็บไซต์ภาครัฐที่มีบริการ Online
ยกระดับให้เป็นระดับที่ ๔ =
Connected Information Services
๒๑ (-)
- Network Infrastructure
Preparedness
- E-Participation
- National Portal
- Open Government Data
๕๓ (+๙) - ข้อมูลที่สาคัญยังมีการเปิดเผยอย่าง
จากัด อาทิ ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ
- ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลทั่วไป
มากกว่าข้อมูลที่ส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสของรัฐ
- ข้อมูลสาคัญค้นหาได้ยาก
๕๑ (-๙) - การเปิดเผยชุดข้อมูลภาครัฐ ๑๓ ชุด
ข้อมูล
- ระบบภาษีไปไหน เปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายภาครัฐ (Government
Spending)
๖๗ (-๑๓) - ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมผ่าน
ช่องทางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง
e-Information, e-Consultation
และ e-decision making
๖๒ (+๕) - ความพร้อมของเครือข่าย
- ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ICT ของรัฐบาล
๒๑ (+๒) - IT Readiness
- Broadband Deployment
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๒๒

ที่

ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับรัฐบาล
ดิจิทัล
Cloud Readiness Index
[Asia Cloud Computing
Association -ACCA]

ปี ค.ศ.

อันดับที่
ประเด็นที่ สรอ. มีส่วนร่วมผลักดัน
(เปลี่ยนแปลง)
๑๒.
๒๐๑๖
๑๐ (-๑) - Digital Economy Strategic Plan
- National Data Centre Project
- The Government Service
Information Application
หมายเหตุ * ธนาคารโลกได้ปรับระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ใหม่ในการประเมินอันดับ Ease of
Doing Business สาหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ส่งผลให้อันดับของประเทศไทยในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ เปลี่ยนแปลงจาก
อันดับที่ ๔๙ เป็นอันดับที่ ๔๖
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของ ข้ อ ๕. United Nations E-Government Survey นั้ น สรอ.มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ผลั กดัน ใน ๒ มิติ ได้แก่ (๑) การบริ การออนไลน์ (Online Service Index: OSI) ซึ่งระดับการให้ บ ริ ก าร
ออนไลน์ ข องประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง คงเป็ น บริ ก ารในลั ก ษณะให้ ข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชนผ่ า นทางเว็ บไซต์
รองลงมาเป็ น การให้ ข้อมูล แบบมีป ฏิสั มพันธ์อย่างง่าย แต่ยังคงขาดการบริการให้ ประชาชนสามารถทา
ธุรกรรมผ่านบริการออนไลน์และการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ และ
(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Index: EPI) หน่วยงานภาครัฐ
ควรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
และการบริการสาธารณะ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและรูปแบบการบริการได้ นอกจากนี้
ควรคานึงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะในรูปแบบของ Open
Government Data ด้ ว ย ท าให้ ป ระชาชนได้เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบรั บ รู้ก ารด าเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด และยังสอดรับกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของ UN ในเรื่องการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) ต่อไป
นอกจากนี้ ในส่วนของ ข้อ ๖. Waseda – IAC International e-Government Ranking
Survey นั้น ผลการจัดอันดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งล่าสุดประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ (THE 13TH
WASEDA – IAC INTERNATIONAL DIGITAL GOVERNMENT RANKINGS 2017) โดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ
ร่ ว มกับ องค์กรวิช าชีพทางด้านผู้บริ หารด้านสารสนเทศ (International Academy of CIO (IAC)) มีการ
เปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม ที่ เ ป็ น การประเมิ น ความพร้ อ มการพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government: e-Government) เป็ น การประเมิ น คว ามพร้ อ มการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ( Digital
Government: D-Government) โดยมี ป ระเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มการส ารวจจ านวนทั้ ง สิ้ น ๖๕ ประเทศ ทั้ ง นี้
ประเทศไทยยังคงได้ อันดับที่ ๒๑ เท่ากับปีที่แล้ว ด้วยคะแนน ๖๕.๒๐๐ คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่แ ล้ว
๐.๗๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ส่งผลให้คะแนนสูงขึ้น ได้แก่ การบริการทางออนไลน์ (Online Services) การเป็น
รั ฐ บาลแบบเปิ ด (Open Government) พอร์ ทั ล ของประเทศชาติ /หน้ า เว็ บ ไซต์ ห ลั ก (National Portal/
Homepage) การส่งเสริมการบริการรัฐบาลดิจิทัล (D-Government Promotion) ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber Security) และการมีส่วนร่วม (E-Participation/Digital Inclusion) อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนลดลงได้แก่ การบริ ห ารจั ดการเหมาะสมอย่า งมีประสิ ทธิภ าพ (Management optimization)
ผู้บริหารด้านสารสนเทศระดับสูงของรัฐ Government Chief Information Officer (GCIO) การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ (The use of Emerging ICT) และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเครือข่าย (Network Infrastructure Preparedness) สามารถแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
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๒๓

ตัวชี้วัดหลัก
๑. ความพร้อมของโครงข่าย
(Network Preparedness)
๒. การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(Management Optimization/
Efficiency)
๓. การบริการทางออนไลน์/รูปแบบ
การใช้งานของระบบ (Online
Services/ Functioning
Application)

๔. พอร์ทัลของประเทศ / เว็บไซต์หลัก
(National Portal)
๕. ผู้บริหารด้านสารสนเทศระดับสูง
ของรัฐ (Government Chief
Information Officer: GCIO)
๖. การส่งเสริมการบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Promotion)
๗. การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Participation/ Digital
Inclusion)
๘. รัฐบาลเปิด (Open Government)

๙. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security)
๑๐. การใช้เทคโนโลยีใหม่ (The
Use of Emerging ICT)
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ข้อเสนอแนะการพัฒนา
การเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบสายและแบบไร้
สายเพิ่มขึ้น
ควรผลักดันการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ (EA)
ผลักดันให้เกิดการดาเนินงานภายใต้แผนชาติต่างๆ ที่ชัดเจน
Level of Complexity ให้ประชาชนสามารถรับบริการได้โดย
ไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปยั ง หน่ ว ยงาน หรื อ การมี เ ว็ บ ไซต์ พ อร์ ทั ล
ภาครัฐ
Level of Security ควรจะมีการล็อคอินเข้าระบบทุกครั้งและ
มีระบบการรักษาความปลอดภัยแบบ SSL
Level of Convenience พัฒนาคุณภาพในการให้บริการและ
ความสะดวกสบายของประชาชน
พัฒนาให้เว็บไซต์พอร์ทัล กลางภาครัฐสามารถเข้าถึงได้จ าก
อุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น PC Smart Phone และสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จั ด ตั้ ง สถาบั น การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศที่ชัดเจน และเพิ่มทักษะความสามารถ
ทางดิจิทัลให้กับบุคลากรในทุกระดับ
มีหน่วยงานที่ดูแลการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
กาหนดบทบาท อานาจหน้าที่และโครงสร้างการดาเนินงานที่
ชัดเจน และติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด
มีแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนสื่อสารกับรัฐบาลได้โดยตรง
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์
พอร์ทัล
เผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดให้ทุกคนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
และมีการเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านช่องทาง Data Portal กลาง
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลเปิดได้
มีการนาข้อมูลเปิดไปใช้สร้างโอกาสในการทาธุรกิจ ส่งสเริม
แนวคิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
มีกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
มีการกากับดูแล ติดตามและแบ่งหน้าที่ความรับผิ ดชอบใน
กฎหมาย
มีการพัฒนา Cloud Computing, Big Data และ IoTs
ส่งเสริมให้เกิดการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
เช่น ISO/IEC27001 เป็นต้น
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๒๔

ตัวชี้วัดหลัก
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ข้อเสนอแนะการพัฒนา
มี ก ารท าวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ และ
เผยแพร่ให้กับสาธารณชน และมีกิจกรรมให้เกิดการนาไปใช้
งาน
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๒๕

บทที่ ๓ นโยบายและข้อสั่งการที่มีผลกระทบต่อ สรอ.
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในยุคของ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้
ความสาคัญเรื่องการเชื่อมโยงแผนงาน โครงการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่ นดิน
ในระยะยาว การดาเนินงานของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จึงได้เชื่อมโยงเป้าหมายทั้งในส่วนของแผนงานและแผนเงินไปยังนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ และยังได้นา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มา
เป็นกรอบแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการดาเนินการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และ
จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของ สรอ. เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนระดับประเทศไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ ๒
อย่ า งไรก็ ต าม นโยบายอื่ น ๆ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ข้ อ สั่ ง การนายกรั ฐ มนตรี ยั ง ถื อ เป็ น
Stakeholder สาคัญ ที่ สรอ.จาเป็นต้องคานึงถึงและใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การดาเนินงานแทบทั้งสิ้น ดังนี้

๓.๑ นโยบายและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
นโยบายและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ข (๑) (๒)

(๑)

(๒)

หลักสูตรคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)

(๑)
(๒)

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ใ ห้ มี ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ห ม า ะ ส ม ม า
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และ
การจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ใน
การบริห ารราชการแผ่นดิน และเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน
ให้ มีการบูรณาการฐานข้อ มูล ของหน่ว ยงาน
ของรัฐ ทุกหน่ว ยงานเข้ า ด้ว ยกัน เพื่อให้ เ ป็ น
ระบบข้อมูล เพื่ อการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น
และการบริการประชาชน
โครงการศู น ย์ ก ลางบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ ภาค
ธุรกิจ (Biz Portal)
โ ค ร ง ก า ร ข้ อ มู ล เ ปิ ด ภ า ค รั ฐ ( Open
Government Data) และการสร้ า งกลไกให้
ประชาชนมีส่ว นร่วม (Citizen Co-creation)
เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่ (Big
Data Analytics)
โครงการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดิน

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิง
ยุทธศาสตร์ (บยศ.)

(๑)
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๒๖

นโยบายและกฎหมาย
(๒)
ข้าราชการ ๔.๐

(๑)
(๒)

วาระการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
(สปท.)

(๑)

(๒)

(๓)

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกใน
การประกอบธุ ร กิ จ แบบครบวงจร (Doing
Business Portal)
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
การปรับปรุงระบบงาน โครงสร้างหน่วยงาน
ใหม่เพื่อการพัฒนานาไปสู่เป้าหมาย ประเทศ
ไทย ๔.๐ ตามนโยบายและแนวทางรัฐบาล
ให้บริการ API ในการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์เข้ากับระบบบริการของ ๕ หน่วยงาน
ได้ แ ก่ กรมวิ ช าการเกษตร การประปาส่ ว น
ภูมิภาค องค์การตลาด มกอช. และกรมการ
ท่องเที่ยว
การเปลี่ ย นผ่ า นบริ ก ารภาครั ฐ สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
(Digital Transformation Program: DTP) ใน
๕ งานบริการ ได้แก่ งานชาระภาษียื่นแบบทาง
อินเทอร์เน็ต งานจัดหางานแก่คนหางาน งาน
จดทะเบียนนิติบุคคลคนเดียว งานศูนย์บริ การ
วีซ่าและใบอนุญาตทางาน และงานตรวจสอบ
สิทธิ์รักษาพยาบาล
จัดทากรอบการเปิดเผยชุดข้อมูลที่สาคัญของ
ป ร ะ เ ท ศ ( National Open Dataset) แ ล ะ
กาหนด High-Value Dataset

๓.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรี
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ นร๑๒๐๐/๑๘๙
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๓๕๙๘
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๑๐๘๒๖
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๑๔๕๗๒
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๑๔๘๘๘
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อ
การสื่อสารในภาครัฐ
โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผู้บริหารระดับสูง
แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และ
ติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (eGovernment)
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๒๗

มติคณะรัฐมนตรี
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นร๐๕๐๖/๒๑๔๖๗
๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นร๐๕๐๖/๒๔๔๓๙
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นร๐๕๐๖/๘๓๗๐
๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ นร๐๕๐๖/๓๓๔๗๒
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/๔๙๖๖
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๘๓
๕ เมษายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/๑๒๖๘๔
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นร๑๒๐๐/๑๖

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๑๔/๑๖๐๒

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๗/๔๕๖๕๙

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน
การเปิดตัวแอปพลิเคชัน "สุขพอที่พ่อสอน" เฉลิม
พระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการ
ภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาศูนย์กลางบริการ
ภาครัฐสาหรับประชาชน (Government Access
Channels )
ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Govermment
Application Center : GAC) และระบบแจ้งข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐ (G - News)
แนวทางการดาเนินการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ
ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบราชการให้เป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาคุณภาพงานบริการภาครัฐให้ดี
ขึ้น และร่วมจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
พรบ.อานวยความสะดวกฯ
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
(มติอนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาระบบอานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
(Doing Business Portal) ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.) เสนอ)
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อ
นาเสนอชุดข้อมูลผ่าน GovChannel

๓.๓ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรี
๘ เมษายน ๒๕๕๘ ทก๐๑๐๐.๓.๑๐/ว๖๐

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เ ร่ ง พั ฒ น า Mobile Application ภ า ค รั ฐ เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเข้าถึงบริการและใช้
อ านวยความสะดวก และเร่ ง ด าเนิ น โครงการลด

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๒๘

มติคณะรัฐมนตรี

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นร๐๕๐๕/ว๓๖๙
๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๑๘

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๑๔๓

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๒๑๒

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๓๐๐
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๖๐
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๓๗๖

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๐๑
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๓๙
๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๔๙

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ส าเนากระดาษเพื่ อ บริ ก ารประชาชน (Smart
Service) รวมทั้ง ระบบสนับสนุน พรบ.อานวยความ
สะดวกฯ
เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ส า ห รั บ
Smartphone และ Tablet ให้ ส ามารถใช้งานง่ า ย
จาแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
ให้ ดศ.รวบรวมสถิติการใช้บริการศูนย์กลางบริการ
ภ า ค รั ฐ ส า ห รั บ ป ร ะ ช า ช น ( GovChanel) ว่ า
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการมากน้อย
เพียงใด และมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร
เชื่อมโยงข้อมูลภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรงหรื อ สมควรสร้ า งการรั บ รู้ แ ก่ ป ระชาชน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งศู น ย์ ก ลางแอปพลิ เ คชั น
ภาครัฐ (GAC)
การพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ
เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ
(Doing Business) หากจ าเป็ น ต้ อ งปรั บปรุ งให้ เร่ง
ดาเนินการโดยเร็ว
ดศ.และ สสช.เป็นหน่ว ยงานหลั กในการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของทุกส่วน
ราชการ
แนวทางในการจั ด ทาแผนงานในภารกิจ หลั ก ของ
หน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น ปรั บ ปรุ ง
กระบวนงานเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุ ร กิ จ (Ease of Doing Business) และ
กาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอันดับประเทศ
ไทยใน Ease of Doing Business สูงขึ้นทุกปี
ให้ สานักงาน กพร.เป็นหน่วยงานหลักเรื่อง Ease of
Doing Business
ดศ.เร่ ง รั ด ขั บ เคลื่ อ นงานทางด้ า นดิ จิ ทั ล คื อ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการขับเคลื่อน
ประเทศในด้านต่างๆ ด้วยระบบดิจิทัล
ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลสาหรับให้บริการ
ประชาชนผ่ านระบบ G-News ให้ มีความน่าสนใจ
และเป็ น ปั จ จุ บั น อยู่ เ สมอ รวมทั้ ง ให้ มุ่ ง เน้ น การ
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๒๙

มติคณะรัฐมนตรี
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นร๐๕๐๕/ว๔๗๗
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๑๓๙

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๒๖๖
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๒๘๐
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นร๑๒๐๕.๖/๕๕๘

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอสาระส าคัญโดยสรุป ที่เป็ นประโยชน์ แ ละ
สร้างการรับรู้การดาเนินงานของรัฐบาลที่ถูกต้อง
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดาเนินงาน
ต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะใน Social Media ให้
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน และลดความขัดแย้ง
การใช้ ดิ จิ ทั ล ในกระบวนการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประสานให้ทุกหน่วยงานที่มี
มีการให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
ให้ ผ ลการจัดอันดั บความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศดีขึ้น
การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่
ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
การส่ งเสริมการดาเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ
ต่างๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
การขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การด าเนิ น งานแบบ eGovernment ระหว่ า ง กพร. สป.ดศ. วท.และ
สรอ. โดยขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ข ในเรื่อง
(๑) การน าระบบเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารราชการและการ
อานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
(๒) บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าด้วยกัน ให้สอดคล้องตามแผน
DG เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโ ดย มี ป ร ะช าช น เ ป็ น
ศูนย์กลาง ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
ระบบสื่อสารภายในภาครัฐ (G-Chat) Digital
Transformation Program การบู ร ณาการ
งานบริ ก ารเพื่ อ ภาคธุ ร กิ จ ศู น ย์ รั บ ค าขอ
อนุญาตตาม พรบ.อานวยความสะดวก การบูร
ณาการฐานข้ อ มู ล ภาครั ฐ การลดการเรี ย ก
ส าเนาเอกสารที่ ท างราชการออกให้ จ าก
ป ร ะ ช า ช น Big Government Data Open
Data

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๓๐

มติคณะรัฐมนตรี
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๑๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๓๔

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นร๐๕๐๕/ว๓๓๖

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
การด าเนิ น การตาม พรบ.อ านวยความสะดวกฯ
โดยเฉพาะส่วนการบริการประชาชน ลดขั้นตอนการ
ด าเนิ น งาน ลดการใช้ เ อกสาร การลดการใช้
ทรัพยากร และให้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ แ ทน รวมทั้ ง ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงผลการ
ดาเนินการที่ชัดเจนด้วย
การดาเนินการของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พรบ.
อ านวยความสะดวกฯ โดยเฉพาะงานบริ ก าร
ประชาชน ทั้งในด้านการลดขั้นตอนการดาเนินงาน
ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ ทรัพยากร รวมทั้ง
ให้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนินงานให้ชัดเจน
เพื่อลดภาระของประชาชนที่ต้องนาสาเนาเอกสาร
มาติดต่อราชการ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
การติดต่อราชการออนไลน์ได้
(๑) ส่วนราชการแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ถูกต้องใน
การบริ ก ารประชาชนไปยั ง มท. ภายใน ๓
เดื อ น โดย มท.รวบรวมและแจ้ ง ไปยั ง
หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล
(๒) หน่ ว ยงานเจ้ า ของฐานข้ อ มู ล จั ด เตรี ย ม
ฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
(๓) มท. เชื่อมฐานข้อมูล เข้ากับทะเบียนราษฎร์
และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอได้ใช้งาน
(๔) ของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์
(๕) มท. กพร. ดศ.และ สรอ.ขับเคลื่ อนแนวทาง
บู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ประชาชนและบริ ก าร
ภาครัฐ
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๓๑

บทที่ ๔ ผลการดาเนินงานขององค์กร
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์
หลัก ๓ ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT สาหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุ มและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยนาบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่
Digital Economy (Delivery)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation)
ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
สานักงานขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ บู ร ณาการโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น ICT ส าหรั บ บริ ก ารภาครั ฐ ให้ ค รอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing)
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ ฉะนั้นการกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่
๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมุ่งเน้นการปรับฐานการให้บริการให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และสร้างความคุ้มค่าจากการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น ใน ๓ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่ง ปัจ จุบัน ถื อ
เป็น เครือ ข่า ยหลัก ภาครัฐ ที่ใ ห้บ ริก ารครอบคลุม ไปยัง หน่ว ยงานภาครัฐ ระดับ กรมแล้ว กว่า ร้อ ยละ ๙๙
โดยครอบคลุมจุดติดตั้ง ทั่ว ประเทศ ๓,๓๖๕ หน่ว ยงาน/จุดติดตั้ง และครอบคลุมทั้ง ๒๖ โดเมนตามขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อีกด้ว ย นอกจากนี้ ยัง
มีบ ริก ารระบบงานด้า นยุท ธศาสตร์ห ลัก ภาครัฐ ที่ใ ช้ง านร่ว มกัน บนเครือ ข่า ย GIN เช่น ระบบบริห าร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกระทรวงการคลัง มีจานวน ๑,๒๑๗ หน่วยงาน ระบบ
ทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง มีจานวน ๕๗ หน่วยงาน ระบบ Thailand National Single Window
(NSW) ของกรมศุลกากร มีจานวน ๓๗ หน่วยงาน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ของ
สานักงานกิจการยุติธรรม มีจานวน ๒๕ หน่วยงาน และระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่ ง ชาติ (NHC) ของสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ าและการเกษตร (องค์ ก ารมหาชน) มี จ านวน ๑๐
หน่วยงาน รวมไปถึง ระบบงานสาคัญภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย GIN ในการให้บริการ เช่น โครงการ
เชื่อมโยงเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออานวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถจดทะเบียนการค้า
ได้ทั่วประเทศ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางตามนโนบายรัฐบาลใน ๔ เรื่องหลัก คือ ๑) การบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ๒) การบูรณาการฐานข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ ๓) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และ ๔) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและ
บริการโครงสร้างภาครัฐ รวมไปถึง โครงการบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์ปฏิบัติการ
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ทหารบกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในพื้ นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Health) โดยวางครือข่าย GIN ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลในการให้บริการด้านการ
เชื่อมโยงข้อมูลสาธารณสุขจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค รวมถึงการนาเอาเทคโนโลยี Telemedicine มา
ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว เป็นต้น โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ
๑๓๕.๐๖ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมจะยกระดับไปสู่การเป็น Government Secured Intranet
(GSI) อย่างเป็นรูปธรรม
๒) โครงการพั ฒ นาระบบคลาวด์ ภ าครั ฐ (Government Cloud: G-Cloud) เป็ น การ
ให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยเสมื อ น (Virtual Machine) ด้ ว ยเทคโนโลยี Cloud Computing ที่
สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่าย GIN และอินเทอร์เน็ตที่มีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ไม่ว่าจะเป็น ISO/IEC 27001:2013 ISO 20000-1:2011 CSA Security และ Trust & Assurance Registry
(STAR) การให้ บ ริ การ G-Cloud ถือเป็ น โครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ เกิดความคุ้มค่าในการ
บริหารจัดการงบประมาณได้จากการจัดสรรทรัพยากรให้ผู้ใช้งานได้สอดคล้องกับความต้องการ ปัจจุบันมี
หน่วยงานภาครัฐให้ความไว้วางใจในการนาระบบงานสาคัญมาไว้บน G-Cloud มากถึง ๗๙๓ ระบบ เช่น
- ระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Doing Business Portal)
- ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครอง
- ระบบภาษีและเอกสารธุร กรรมอิเล็ กทรอนิกส์ (Centrally Signed E-Mail) ภายใต้โครงการ
National e-Payment เป็นความร่วมมือระหว่างสานักงาน กรมสรรพากร สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- ระบบการยื่ น แจ้ งผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพก่ อนการนาเข้า (License per Invoice: LPI) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- ระบบติดตามการทาประมงที่ผิ ดกฎหมาย Illegal Unreported and Unregulated Fishing
(IUU)
- ระบบน าร่ อ งการจั ด หาและพั ฒ นาระบบ Single Window ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญาต
ทางาน
- ระบบการดูแลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ
- ระบบสารสนเทศสนับสนุนพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ งชาติ
(NECTEC) เป็นต้น
และยังถือว่าให้บริการได้ครอบคลุม ๑๙ โดเมนจาก ๒๖ โดเมนตามขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ของภาครัฐ
ไทยตาม (ร่าง) แผนพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แล้ว โดยในไตรมาสที่ ๔ มี
ภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๙๙.๑๖ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) โครงการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS) เพื่อการใช้งานร่วมกัน
ในภาครัฐ ตามลักษณะการใช้งานจริงเฉพาะในส่วนที่ต้องการ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐอีกหนึ่ง
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บริการที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสานักงานได้
พัฒนาบริการในลักษณะ G-SaaS ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐแล้วจานวน ๔ บริการ ได้แก่
๓.๑) ระบบ Saraban ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานเอง จานวน ๔๐๐ หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมถึง ๓๖ หน่วยงาน (จานวนผู้ใช้งาน ๗,๒๐๑
คน) เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น ระบบ Saraban as a Service ทาให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงงาน
สารบรรณกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ (Cross Platform Interconnection) ทาให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานได้
๓.๒) ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) สานักงานมีส่วนผลักดันให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีช่องทางที่ปลอดภัยในการสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีคาสั่งให้หน่วยงานภาครัฐนาระบบ G-Chat และ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
และลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบนาข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริตและเกิดความเสียหาย ปัจจุบัน
หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและใช้ G-Chat เป็นช่องทางการสื่อสารหลักในภาครัฐแล้วจานวน ๗๘,๖๐๑
คน จาก ๒๕๒ หน่วยงาน รวมทั้ง ยังสนับสนุนการสื่อสารในลักษณะกลุ่มตามภารกิจ เช่น กลุ่มคณะรัฐมนตรี
กลุ่มปลัดกระทรวง กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ (ระดับ CEO) และกลุ่มสื่อสารข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ อีก
ด้วย
๓.๓) ระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ลางเพื่ อ การสื่ อ สารของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(MailGoThai) ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐจานวน ๖๗๙ แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมถึง ๑๑๘ หน่วยงาน
มีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ๔๖๒,๙๔๘ คน ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบกลางที่
ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐและสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ภายใต้ระดับการให้บริการ (SLA) ร้อยละ ๙๙.๕ โดยหน่วยงานภาครัฐ
สาคัญที่ใช้ MailGoThai เป็นระบบสื่อสารหลักภายในหน่วยงาน เช่น บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ง
ให้บริการกับนักบินและลูกเรือในการส่งข้อมูลสาคัญ ตารางการบิน แผนกาหนดการต่าง ๆ ของนักบิน รวมไป
ถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและเกษตร
(องค์การมหาชน) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
๓.๔) ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่า นเครื อข่า ย GIN (GIN Conference) เป็น
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่ านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทาให้หน่วยงานภาครัฐ เกิ ดการ
ประหยั ดทรั พยากรและระยะเวลาในการจัดประชุมได้ ปั จจุบัน GIN Conference เป็นระบบที่ห น่ว ยงาน
ภาครัฐเห็นถึงประโยชน์และให้ความสนใจนามาใช้ในหน่วยงานมากถึง ๑๔๐ หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับ
กรม ๓๘ หน่วยงาน (๕,๓๕๒ สิทธิการใช้งาน (License)) โดยใช้ในการประชุมสาคัญเพื่อลดความสูญเสียของ
ตารวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนามาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้อีกด้วย
เช่น การประชุมคดีความที่ยังไม่มีข้อยุติของตารวจภูธร ระบบฝากขังเพื่ออานวยความยุติธรรมและเพิ่มความ
ปลอดภัยในการพิจารณาคดีให้กับศาล ตารวจและกรมราชทัณฑ์ ระบบเยี่ยมญาติที่อานวยความสะดวกให้กับ
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การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจา/ทัณฑสถานห่างไกล เป็นต้น โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความสาเร็จของ
โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๕๗ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยนาบริการของภาครัฐ ไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่
Digital Economy (Delivery)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาบริการที่มีคุณค่าและตอบสนองความต้องการใช้งาน (Value Added
Service) โดยมีกลยุทธ์หลักคือ การเพิ่มจานวนจานวนผู้ใช้งานบริการภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน ๓ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการบู ร ณาการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และระบบงานภาครั ฐ (Digital Government
Platform) ถือเป็นบริการสาคัญที่สานักงานได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ Strategic Partners
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสาคัญต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดาเนินงาน ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้มีการนาโครงสร้าง
พื้น ฐานด้านข้อมูล (Digital Government Platform) ที่ส านักงานพัฒ นาไปใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล และ
ระบบงานกันแล้วจานวนถึง ๖๒๐ หน่วยงาน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๑๔๐ หน่วยงาน) ใน ๓ รูปแบบ คือ
๑.๑)ระบบ Single Sign-On ประช าช นสามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก ารของภ าครั ฐ บน
https://www.egov.go.th ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวผ่าน https://openid.egov.go.th ปัจจุบันมี
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ๓๘ ระบบจาก ๒๓ หน่วยงานที่เชื่อมโยงกันได้ เพื่อไปสู่การเป็น One
Stop Service ต่อไป เช่น ระบบค้นหาจองชื่อและจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบขอ
ติดตั้งประปาใหม่และการชาระค่าน้าประปาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของการประปานครหลวง เป็นต้น
๑.๒) ระบบ e-CMS version 2.0 on Cloud เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่ านการกาหนดมาตรฐานการรับส่งข้อมูล
ปัจจุบัน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐจานวน ๕๙๗ หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพผ่านระบบ e-CMS เช่น กรมวิชาการ
เกษตร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นต้น
๑.๓) ระบบ Government API ตามคาสั่ง คสช.ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ ซึ่งให้หน่วยงาน
ภาครัฐยกเลิกการขอเอกสารที่ทางราชการออกให้จากผู้ยื่นคาขอนั้น ปัจจุบัน สานักงานมีการดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Government API) จานวน ๓ API
และส่ งเสริ มสนับ สนุ นหน่ว ยงานภาครัฐ ในการเชื่อมโยงผ่าน Government API ดังกล่ าวแล้วจานวน ๑๙
หน่วยงาน ๒๕ ระบบ ได้แก่
(๑) API ส าหรับ เชื ่อ มโยงข้อ มูล คนพิก ารร่ว มกับ ส านัก งานหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติ
(สปสช.) พร้อมทั้งจัดทา Web Service สาหรับหน่วยงานที่ต้องการเข้าถึงหรือนาข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ คือ Web Service สาหรับตรวจสอบสิทธิคนพิการ Web Service สาหรับขอ
ข้อมูลประวัติการฟื้นฟู และ Web Service สาหรับขอข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์
(๒) API เชื่อมโยงข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ร่ว มกับ กรมการปกครอง ซึ่งมีห น่ ว ยงานภาครัฐ ใช้
ประโยชน์จาก API ดังกล่าวแล้วจานวน ๒๐ ระบบ เช่น ระบบบริการรับคาร้องขอติดตั้งประปา
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ใหม่ ข องการประปานครหลวง ระบบติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งคั ด ค้ า นการเลื อ กตั้ ง ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ระบบยื น ยั น ตั ว บุ ค คลกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการท านิ ติ กรรมของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบบให้ความเห็นชอบ (บุคคลในตลาดหุ้น) ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระบบบริการ Fisheries Single Window
ของกรมประมง ระบบสารสนเทศการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ของสถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของศาลาว่าการเมืองพัทยา ระบบตรวจสอบข้อมูลไว้สืบพยานของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระบบการทาสัญญาของการเคหะแห่งชาติ ระบบบริการจัดหา
งานเพื่อคนไทย (Smart Job) ของกรมจัดหางาน ระบบขึ้นทะเบียนผู้ ประกันตนของกรมจัดหางาน
ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระบบจัดการฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และระบบตรวจสอบความถูกต้องของ
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ม ๔๐) ของสานักงานประกันสังคม
(๓) API เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีห น่วยงานนาระบบงานมาใช้
ประโยชน์แล้ว ๕ ระบบ ได้แก่ ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน โครงการนาร่อง
เชื่อมโยงข้อมูล ในรูป แบบอิเล็ กทรอนิกส์ (E-Document) ระบบสารสนเทศกรมที่ดิน ระบบ
จั ด การฐานข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบ ของ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน และระบบ
สารสนเทศการยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ส่งออก และนาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๘๑.๘๐ จาก
เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) โครงสร้ า งพื้น ฐานข้อมูลภาครั ฐ (Government Information Infrastructure) เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นช่องทางให้
ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ
ของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ
และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การเมือง และเศรษฐกิจ
อย่างบูรณาการร่วมกันได้ ประกอบด้วย
๒.๑) การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้
เว็บไซต์ (https://data.go.th) ในปัจจุบันศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐจานวน ๑,๐๓๖
ชุดข้อมูลให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และ
เปิดโอกาสให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถนาข้อมูลเปิดภาครัฐดังกล่าวไปใช้สร้างนวัตกรรมต่อไปได้
๒.๒) การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดทาชุดข้อมูลเปิด (Datasets) โดยเฉพาะ
การผลักดันให้มีการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High-Value Datasets) ที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้
ข้อมูลและในมุมผู้ใช้ข้อมูล จานวน ๒๒ ชุดข้อมูล เช่น กลุ่มชุดข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ชุดข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติ ชุดข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ชุดข้อมูลอัตราการว่างงานจาแนก
ตามเพศ ชุดข้อมูลรายงานทะเบียนวัด (แยกรายจังหวัด) ชุดข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ชุดข้อมูลรายชื่อที่
ทาการ/หน่วยงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ชุดข้อมูลตาแหน่งงานว่างจาแนกตามอุตสาหกรรมและวุฒิ
การศึ ก ษาทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุ ด ข้ อ มู ล การจั ด หางานในประเทศจ าแนกตามจั ง หวั ด ทั่ ว
ราชอาณาจักร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และชุดข้อมูลข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักพัฒนานาชุดข้อมูลเปิดไปสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรม International
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Open Data Day 2 0 1 7 & Big Data Conference กิ จ ก ร ร ม Open Government Data Hackathon
กิ จ ก ร ร ม Data Community Engagement & MEGA 2017 กิ จ ก ร ร ม Cross Country Hackathon
นอกจากนี้ ยั งมีการศึกษา Impact ที่เกิดจากการให้ บริการ Open Government Data การจัดทา Data
Literacy for Open Government Data และจั ด ท า Open Government Data API รู ป แบบของ Data
Pool อีกด้วย
๒.๓) การให้ บริ การ Public API ผ่า นเว็บไซต์ api.data.go.th เป็นการต่อยอดการนา
ข้อมูลเปิดภาครัฐไปพัฒนาในรูปแบบของ Public API ผ่านเว็บไซต์ api.data.go.th ที่สามารถเปิดให้ประชาชน
หรือนักพัฒนาโปรแกรมทั่วไปเข้าถึงได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐแล้วถึง ๖ ชุดข้อมูล ได้แก่
ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัย ข้อมูลรายงานอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลจานวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์ และข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณาภัยจังหวัด (ปภ.จ.) โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ
๑๑๑.๒๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannel) สานักงานได้พัฒนา
ช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐในชื่อ“ศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannel)” ซึ่งถือเป็น
นวัตกรรมการบริการภาครัฐที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทรางวัลการ
พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) เพื่อเป็นศูนย์
รวมข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซึ่งประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น สามารถเข้าถึงได้จากจุด
เดียว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใน ๓ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น (๑) ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ชื่อ“เว็บไซต์กลางบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (https://www.govchannel.go.th)” (๒) ช่องทางผ่าน Mobile Application ในชื่อ
“ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)” และ (๓) ช่องทางผ่านอุปกรณ์
อื่น ๆ สาหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ อาทิ Government Smart Kiosk และ
Government Smart Box วางให้บริการภาครัฐที่ใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวในพื้นที่สาคัญ
(๑) ช่ อ งทางผ่ า น เว็ บ ไ ซต์ ชื่ อ “เว็ บ ไซต์ ก ล าง บริ ก าร อิ เล็ กท ร อนิ กส์ ภ า ค รั ฐ
(https://www.govchannel.go.th)” เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลและบริการสาหรับประชาชน เพื่อ
เชื่อมโยงภาครัฐให้ชีวิตง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีบริการภาครัฐสาคัญ ดังนี้
- เว็ บ ไซต์ ก ลางบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (https://www.egov.go.th) มี บ ริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่จัดหมวดหมู่ชัดเจนและสวยงามอยู่มากถึง ๘๔๕ บริการ จาก ๔๕๔
หน่วยงาน และมีผู้เข้าใช้บริการถึง ๑,๙๐๗,๘๒๐ ครั้งต่อปี
- ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล เพื่ อ ติ ด ต่ อ ราชการ (https://www.info.go.th) เพื่ อ เผยแพร่ คู่ มื อ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีคู่มือให้กับประชาชน ๖๙๒,๘๗๐ คู่มือ และมีผู้เข้าใช้
บริการรวม ๔๙๑,๗๒๔ ครั้งต่อปี
- ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ (https://data.go.th) มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐจานวน ๑,๐๓๘ ชุด
ข้อมูล และมีผู้ เข้าใช้บริการถึง ๑๘๖,๒๑๓ ครั้งต่อปีศูนย์กลางแอปพลิ เ คชันภาครั ฐ
(https://www.apps.go.th ) มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐจานวน ๒๖๘ แอปพลิเค
ชัน และมีผู้เข้าใช้บริการแล้วถึง ๑๓๔,๔๖๐ ครั้งต่อปี
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) เป็นความร่วมมือระหว่างสานักงาน
และสานักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการ
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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และคุ้มครองแรงงาน และกรมสรรพากร เพื่อพลิกโฉมงานบริการภาคธุรกิจในยุค ๔.๐
ให้ ส ามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว และส่ งข้อมูล หรื อ
เอกสารประกอบเพียงชุดเดียวในรูปแบบดิจิทัล ปัจจุบัน สานักงานได้พัฒนา Biz Portal
(https://biz.govchannel.go.th) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อม
ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามกรอบของธนาคารโลกจานวน ๓๔ บริการ และ
มีผู้เข้าใช้บริการแล้วถึง ๗๐,๙๐๐ ครั้ง รวมทั้ง ยังมีระบบบริการสาหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
ได้แก่ ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง รวมทั้ง
ระบบการขอติดตั้งสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการขอติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนนคร
หลวง/ภูมิภาค บริการขอติดตั้งน้าประปาของการประปานครหลวง/ภูมิภาค และบริการ
ขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ซึ่งผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้พร้อมกันในลักษณะ Single
Form นอกจากนี้ ส านั ก งานยั ง ได้ ด าเนิ น การส ารวจสถานภาพปั จ จุ บั น การจั ด ท า
สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีและคุณสมบัติเพื่อพัฒนาไปสู่ Doing Business Portal ที่
สมบูรณ์ รวมทั้งแนวทาง (Roadmap) การดาเนินการในระยะ ๓ ปีข้างหน้าต่อไป
- ระบบข้อมูล การใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) (Thailand Government Spending)
ผ่านเว็บไซต์ https://govspending.data.go.th/ ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง
ปัจจุบันมีการนาเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณถึง ๖,๙๓๕,๗๘๙ โครงการที่มาจาก
เงินภาษีของประชาชน รวมถึง การเปิดช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และ
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ และมีผู้
เข้าใช้บริการแล้วถึง ๕๕,๘๖๓ ครั้งต่อปี นอกจากนี้ ระบบภาษีไปไหนยังถือเป็นบริการที่มี
ความเป็นเลิศที่บอกถึงความสาเร็จในด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ จากสานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระบบสถิติภาครัฐ (http://service.nso.go.th/nso/govstat/main.html) โดยความ
ร่วมมือกับสานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการ
สืบ ค้น ข้อ มูล ตารางสถิติ ข้อ มูล สถิติ เพื่อ การบริห ารงานตามนโยบายรัฐ บาล และ
ยกระดับไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและสารสนเทศเด่น (Infographic) ใน
อนาคตอันใกล้นี้
(๒) ช่ อ งทางผ่ า น Mobile Application ในชื่ อ “ศู น ย์ ก ลางแอปพลิ เ คชั น ภ า ครั ฐ
(Government Application Center: GAC)” ถือเป็นแหล่ งรวบรวมแอปพลิ เคชันภาครัฐ ที่มีการรวมรวม
บริการของรัฐเพื่อประชาชนแบ่งออกเป็น ๑๑ หมวดหมู่ เป็นจานวน ๒๖๘ แอปพลิเคชัน เพื่อให้ง่ายต่อการ
ค้นหาและมีความน่าเชื่อถือ อาทิ สุขพอที่พ่อสอน BMA Traffice (CCTV) สุขแท้ที่แม่ให้ OHM Books Shelf
เป็นต้น และได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าในการใช้บริการแล้วถึง ๗๘,๓๔๔ ครั้งต่อปี
ในปีที่ผ่านมา สานักงานมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนา Mobile Application ของภาครัฐ เช่น
- แอปพลิ เ คชั น “สุ ข พอที่ พ่ อ สอน (ระยะที่ ๒)” ร่ ว มกั บ ส านั ก ราชเลขาธิ ก าร ได้ รั บ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่ อเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณีย
กิจ พระราชดารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชไปสู่ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจานวนมาก
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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- แอปพลิเคชัน “ค้นหาฎีกา” ร่วมกับศาลฎีกา สาหรับให้บริการแก่ประชาชนในการค้นหา
ข้อมูลของคาพิพากษาศาลฎีกาที่ได้รับการเผยแพร่ด้วย
- แอปพลิเคชัน “ระบบเรื่องร้องเรียน”ร่วมกับองค์การตลาด เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือติดตามข่าวสารจากองค์การตลาดได้ด้วยตนเอง
- แอปพลิ เคชัน “ภาษีไปไหน” ร่ว มกับกรมบั ญชี กลาง เพื่อเป็นช่อ งทางให้ ป ระชาชน
สามารถตรวจสอบ สืบค้นได้ว่า จานวนงบประมาณภาครัฐที่ใช้จ่ายในแต่ละโครงการ เป็น
จานวนเงินเท่าใด และใช้จ่ายไปส่วนใด
- แอปพลิเคชัน “สุขแท้ที่แม่ให้” เพื่อรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจ
ของ
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายโรงพยาบาล
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สานัก
พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสานักงาน
กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุ ขภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ แก่ประชาชนในการ
บันทึกข้อมูลยาที่ใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ยา รวมทั้ง สามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพ
- แอปพลิเคชัน “Rama Appointment Phase 2” ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการ
ต่อยอดจากระบบในระยะที่ ๑ โดยเพิ่มคุณสมบัติของระบบ อาทิ การ Check In ของ
คนไข้ก่อนพบหมอ เป็นต้น
- แอปพลิเคชัน “Smart Job Phase 2” ร่วมกับกรมการจัดหางาน โดยเพิ่มคุณสมบัติการ
ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รวมทั้ง การหางานในต่างประเทศ
เป็นต้น
- แอปพลิเคชัน “ต้นไม้ของชาวไทย” ร่วมกับกรมป่าไม้ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกประวัติการ
ปลูกต้นไม้ของตนเองได้ รวมถึง การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และ
เชิญชวนผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมได้
- ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News) เป็นระบบแจ้งรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ทัน
เหตุการณ์ แม่นยา และเชื่อถือได้แก่ประชาชน ซึ่ งปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐกว่า ๙๐
หน่วยงานใช้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News)
(๓) ช่ อ งทางผ่ า นอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ Government Smart Box และ Government
Smart Kiosk ให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ ได้ รั บ ความสนใจจากประชาชนในการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารแล้ ว ถึ ง
๙๑,๑๗๙ ครั้งต่อปี
- Government Smart Box ให้ ข้อมูล ภาครัฐอาทิเช่น ข่าวประจาวัน ข้อมูล เศรษฐกิจ
ข้อมูลการเกษตร ที่ให้บริการมากกว่า ๑๓๙ จุดบริการ ใน ๔๔ จังหวัดทั่วประเทศ ไม่ว่า
จะเป็ น ส านั กงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย (กศน.)
จังหวัดเชียงรายและพะเยา ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ของกรมวิชาการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลาปาง พิษณุโลก กาแพงเพชร
ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา มหาสารคาม อุทัยธานี ราชบุรี จันทบุรี ระยอง สุราษฎร์
ธานี กระบี่ ชุมพร สงขลา พัทลุง เป็นต้น
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- Government Smart Kiosk เป็นอีกหนึ่งช่องทางสาหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือใน
การเข้าถึงบริการภาครัฐ ที่อานวยความสะดวกให้ใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียว
เข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของรัฐได้ในพื้นที่สาคัญ ๕๑ จุดในพื้นที่ ๓๔ จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยปัจจุบันมีบริการภาครัฐ ๑๘ บริการใน ๔ รูปแบบได้แก่ การตรวจสอบ
ข้ อ มู ล การตรวจสอบสิ ท ธิ์ การติ ด ตามผลและการดู ข้ อ มู ล พร้ อ มให้ บ ริ ก ารบน
Government Smart Kiosk อาทิ
- ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) ของกรมการปกครอง
- ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
- ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ของสานักงานประกันสังคม
- ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ ของส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- ระบบข้ อ มู ล การตรวจสุ ข ภาพบุ ค คลในโรงพยาบาลในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย
- ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
- ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๐๗ จาก
เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation)
๑) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาล
ดิ จิ ทั ล (Government Digital Skills) มี ก ารส่ ง เสริ ม วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการบริ ห ารจัด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลบุคลากร ดังนี้
๑.๑) การจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ ( Thailand Digital
Government Academy) หรื อ TDGA ภายใต้วิสั ยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการพัฒ นาผู้ นาบุคลากรดิ จิ ทั ล
ภาครัฐของประเทศไทย (Digital Government Leadership Capability) มุ่งที่จะยกระดับขีดความสามารถ
ด้ า นดิ จิ ทั ล ของบุ ค ลากรภาครั ฐ ทุ ก ระดั บ อย่ า งเป็ น ระบบตามมาตรฐานสากล ผ่ า นความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน นอกจากนี้ สานักงานยังได้จับมือกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (สานักงาน ก.พ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development)
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี โดยปัจจุบันได้จัดทากรอบทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการ
และบุ ค ลากรภาครั ฐ (Digital Government Skill Set) เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ จั ด ท าระบบวั ด และ
ประเมินผล รวมไปถึงการจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ
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๑.๒) การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยสถาบัน Thailand Digital
Government Academy (TGDA) สถาบัน TDGA มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยที่ผ่านมา มีบุคลากรภาครัฐ ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วจานวน ๑๐,๕๓๔ คน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จานวน ๒,๑๔๗ คน) ในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) หลักสูตรระบบ
การสื่อสารแบบออนไลน์สาหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) หลักสูตร “การ
บริ ห ารยุ ทธศาสตร์ องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA)” หลั กสู ตรผู้ บริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ระดับ สู งภาครั ฐ หลั กสู ตรเพื่อการพัฒ นาศักยภาพด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรับผู้ บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และหลักสูตรการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค ๔.๐ เป็น
ต้ น นอกจากนี้ ส านั ก งานยั ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ e-Learning เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการเรี ย นรู้ ใ ห้ กับ
บุคคลากรภาครัฐ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
๑.๓) การจัดทาแผนบูรณาการด้าน IT ที่ สรอ. ร่วมกั บผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบัน
TDGA ได้พัฒนาขึ้น ปัจจุบัน ในการอบรมได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐได้นาเสนอ
โครงการที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นดิจิทัล จานวน ๑๑ โครงการ ในรูปแบบ
ของแผนบูรณาการด้าน IT เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับชาติ
โครงการจัดทาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. โครงการ
บูรณาการระบบสารสนเทศผู้สู งอายุของกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน โครงการ
บูรณาการทรัพยากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบริการประชาชน โครงการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย
EA โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวม
ความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๑๖ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) โครงการจัดทาแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government Transformation) ปัจจุบันได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) แล้วเสร็จ และขยายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้
เป็น ๒๖ ขีดความสามารถภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเข้า
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนดังกล่าวถือ
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลั กของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนสาคัญในการยกระดับงาน
บริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาบริการภาครัฐที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้ ยิ่งไปกว่านั้น สานักงานยังได้มีการสารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand Digital Government Readiness
Framework) พร้ อมทั้ง ข้อเสนอแนะการยกระดับการพัฒนารัฐ บาลดิจิทัลของประเทศไทย และรายงาน
สถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (e-Government Status Report) ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ด้วย นอกจากนั้น ยังได้ยกระดับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐไปสู่ เวอร์ชัน ๒ ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๓๓ จากเป้าหมายปี พ.ศ.
๒๕๖๐
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๓) โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation
Center) ปัจจุบัน สานักงานได้ดาเนินการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Prototype) แล้ว
เสร็จจานวน ๓ ต้นแบบ ประกอบด้วย (๑) ต้นแบบ BlockChain ฐานข้อมูลของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) (๒) ต้นแบบ Data Pool ในการรวบรวมข้อมูลเปิดและข้อมูลสาธารณะที่พร้อมใช้งานมาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล (๓) ต้นแบบ Big Data Analytics จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) นอกจากนี้ ยัง
ใช้ต้นแบบ Big Data Analytics มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และพรรคการเมือง
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลดังกล่าว ในรูปแบบของ Visualization Website และพัฒนา
API ให้สามารถนาไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ สานักงานขอสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานตามโครงการ ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้เห็นความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ
หน่วย: ร้อยละความสาเร็จของเป้าหมาย
โครงการ
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
๑. การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
๙๙.๗๒
๑๐๑.๒๒
๑๓๓.๗๔
๑๓๕.๐๖
๒. การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ
N/A
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(G-Cloud)
๗๕.๘๒
๑๙๘.๐๕
๑๙๙.๑๖
๓. การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
อินเทอร์เน็ต (G-SaaS)
๗.๐๐
๗๓.๕๐
๗๕.๔๗
๑๑๓.๕๗
๔. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ระบบงานภาครัฐ (Digital
๖๐.๑๓
๖๔.๐๙
๑๗๕.๑๕
๑๘๑.๘๐
Government Platform)
๕. โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(Government Information
๓๙.๗
๕๙.๑๐
๗๙.๓๗
๑๑๑.๒๐
Infrastructure)
๖. ศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับ
N/A
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ประชาชน (GovChannel)
๑๐๑.๐๑
๑๐๒.๑๓
๑๒๐.๐๗
๗. การยกระดับความสามารถและสร้าง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริม
๑๘.๐๙
๔๗.๗๖
๙๘.๔๔
๑๔๒.๑๖
รัฐบาลดิจิทัล (Government Digital
Skills)
๘. การจัดทาแนวทาง มาตรฐานและ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๑๕.๐๐
๔๒.๕๐
๖๐.๕๐
๑๑๘.๓๓
๙. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาล
N/A
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ดิจิทัล (Digital Government
๓๕.๐๐
๕๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
Innovation Center)

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๔๒

หมายเหตุ: ในไตรมาสที่ ๑ โครงการที่ยังไม่มีผลการดาเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับฐานการให้บริการ
ตามแผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๒ รายงานผลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
ภายหลังจากที่สานักงานได้เจรจาตัวชี้วัดตามคารับการการปฏิบัติงานกับสานักงาน ก.พ.ร. ไปเมื่อวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานจึงมีแนวทางการประเมินผลตามคาสั่งหัวหน้า
คสช. ที่ ๕/๒๕๕๙ ในองค์ประกอบ ๕ ส่วน ประกอบด้วย
๑. องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจางานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) (บังคับประเมิน) (ตัวชี้วัดหลักจานวน
๖ ตัว) (ร้อยละ ๑๐๐) ประกอบด้วย ๑) จานวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-Value Datasets ที่มีการ
เปิดเผย ๒) จานวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาค
ธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี ๓) จานวนบริการภาครัฐที่ให้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจ หรือสนับสนุนการดาเนินงาน
ของภาครัฐ (G2GBC) ที่เชื่อมโยงการใช้งานผ่านโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Shared
Infrastructure) ทั้งในส่วนของเครือข่าย GIN บริการ G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางที่จะ
พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต ๔) จานวนแผนบูรณาการด้าน IT ที่ สานักงานร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมจาก
สถาบัน TDGA ได้พัฒนาขึ้น ๕) จานวนงบประมาณรายจ่ายด้าน ICT ของภาครัฐที่ประหยัดจากการใช้
บริการกลางระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของ Shared Service/ Infrastructure และ ๖) จานวน
บริการภาครัฐที่เชื่อมโยงเข้ากับศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz Portal) ผลคะแนนประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่คะแนนเต็ม ๑๐๐
๒. องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) (ตัวชี้วัดหลักจานวน ๑ ตัว)
(ร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่ การวัดผลการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย (๑) ร้อยละ
การดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (๒) ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทัน
ต่อสถานการณ์ (๓) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ รับรู้และเข้าใจในการดาเนินงานตามนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล ผลคะแนนประเมินตนเองค่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่คะแนนเต็ม ๑๐๐
๓. องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) (ไม่มี)
๔. องค์ ป ระกอบด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การและพั ฒ นานวัต กรรมในการบริ ห ารจัด การ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation
Based) รวมทั้ง การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) (ตัวชี้วัดหลักจานวน ๔ ตัว)
(ร้อยละ ๑๐๐) ประกอบด้วย ๑) ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
๒) ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓) การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ๔)
ความสาเร็จในการจัดทามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒ ซึง่ ผลคะแนนประเมินตนเองค่าเฉลี่ยในไตร
มาสที่ ๔ อยู่ที่คะแนนเต็ม ๑๐๐
๕. องค์ป ระกอบด้านศักยภาพในการเป็นส่ ว นราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพั ฒ นา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential Based) ประกอบกับผลการ
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๔๓

ประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ (บังคับประเมิน) (ตัวชี้วัดหลักจานวน ๑ ตัว) (ร้อยละ
๑๐๐) ได้แก่ การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และผลผลิตจากการดาเนิน
โครงการตามแผนกลยุ ทธ์ป ระจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ อาทิ การพัฒ นาเครือข่า ยสื่ อสารข้ อ มู ล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) การพัฒนาระบบคลาวด์ภ าครัฐ (G-Cloud) เป็นต้น และผลคะแนน
ประเมินตนเองค่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่คะแนนเต็ม ๑๐๐
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานรายมิติแสดงคะแนนตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔

องค์ประกอบ
๑. ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจา งานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
(วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์การมหาชน) งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional Based)
(บังคับประเมิน)
๒. ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda Based)
๓. ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการปฏิบัติงาน
หลายพื้นที่หรือหลาย
หน่วยงาน (Area Based)
๔. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ

จานวน
ตัวชี้วัดหลัก
๖

หน่วย: คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
๐.๐๐๐๐

๑๖.๖๖๖๖

๑๖.๖๖๖๖

๑๐๐

๑

๐.๐๐๐๐

๐.๐๐๐๐

๓๓.๓๓๓๓

๑๐๐

ไม่มี

(ไม่มี)

(ไม่มี)

(ไม่มี)

(ไม่มี)

๔

๐.๐๐๐๐

๐.๐๐๐๐

๐.๐๐๐๐

๑๐๐

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๔๔

องค์ประกอบ

จานวน ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒
ตัวชี้วัดหลัก

ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

ทรัพยากรบุคคล และการ
ให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ
(Innovation Based) รวมทั้ง
การกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ (บังคับ
ประเมิน)
๕. ศักยภาพในการเป็นส่วน
๑
๐.๐๐๐๐
๐.๐๐๐๐
๓๓.๓๓๓๓
๑๐๐
ราชการที่มีความสาคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือ
นโยบายระดับชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล (Potential
Based) ประกอบกับผลการ
ประเมินโดยองค์กรภายใน
และภายนอกประเทศ (บังคับ
ประเมิน)
หมายเหตุ : การคิด ค่าคะแนน คานวณจาก “จานวนตัวชี้วัดหลักที่ผ่านเป้าหมาย x ๑๐๐” หารด้วย
“จานวนตัวชี้วัดหลักทั้งหมด” ในแต่ละองค์ประกอบ

๔.๓ โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล)
ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานได้ติดตั้ง Government
Smart Kiosk เพื่อสนับสนุนการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ
โดยมีการติดตั้งแล้วเสร็จ จานวน ๔๐ จุด พร้อมทั้งเตรียมขยายพื้นที่ติดตั้งไปยัง ๕ จุดทั่วประเทศ เพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวม
ความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ มีแผนจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบโดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบ การจัดหมวดหมู่ของกระบวนงานในระดับภาพรวม
(Taxonomy) ต่อไป
กิจกรรมที่ ๒ การบูรณาการข้อมูลและระบบภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของ
รัฐบาล (Farmer One) ปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในทั้ง ๓ ส่วนราชการระหว่าง กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้ากับระบบการให้บริการข้อมูล
เกษตร ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน มีความถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถบริหารจัดการเชิงนโยบายต่าง
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ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายการบูรณาการข้อมูลและระบบภาครัฐ (Farmer One) โดยในไตรมาสที่
๔ มีภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาโปรแกรมและระบบสื่อสารแบบออนไลน์สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารภายในและระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐใช้ G-Chat เป็นช่องทางการสื่อสารหลักตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึง
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น ๙๐,๓๔๕ คนหรือ ๑๙๘ หน่วยงาน (เฉพาะส่วนที่ใช้งบประมาณจาก
โครงการ Flagship เท่านั้ น ) โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภ าพรวมความสาเร็ จของโครงการฯ คิดเป็น ร้ อยละ
๔๕๑.๗๒ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ การอานวยความสะดวกผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ [Doing Business
Platform (Starting Phase)] โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กิ จ กรรมที่ ๕ การลดส าเนากระดาษเพื่ อ บริ ก ารประชาชนน าร่ อ ง ๗ กระทรวง (Smart
Service) สานักงานมีส่วนในการขับ เคลื่อนผลั กดันให้ เกิดการพัฒนาบริการภาครัฐ ที่ใช้ประโยชน์จากเลข
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือบัตร Smart Card ที่ให้บริการโดยไม่ต้องขอเอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน (Smart Services) โดยใช้เครื่องมือ API ในการเชื่ อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์เข้ากับระบบ
บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ จานวน ๓๐ บริการ ประกอบด้วย ระบบบริการของกรมวิชาการเกษตร
๑๒ บริการ ระบบบริการของการประปาส่วนภูมิภาค ๘ บริการ ระบบบริการขององค์การตลาด ๒ บริการ
ระบบบริการของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ๖ บริการ และระบบบริการ
ของกรมการท่องเที่ยว ๑ บริการ เช่น ระบบการออกใบอนุญาตของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ระบบการขอ/ยกเลิกการใช้น้าประปาของการประปานครหลวง ระบบบริการต่อสัญญาการเช่า
ขององค์การตลาด และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ของกรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยในไตรมาสที่ ๔ มีภาพรวมความสาเร็จของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๐๐ จาก
เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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บทที่ ๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงการ
๕.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) นั้น สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ได้กาหนดวิสัยทัศน์คือ “ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย
(Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life)” ภายใต้ พั น ธกิ จ ที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๕ จานวน ๔ ด้านครอบคลุมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ
(๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทางมาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(๓) ให้คาปรึกษา บริการด้านวิชาการและบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด อบรมเพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถด้ า นรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดาเนินงานในปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังภาพ

ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการวิเคราะห์ต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงในบทก่อนหน้าแล้ว ทาให้พิจารณาได้ว่า
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน ๓ ยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้ยังสามารถผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวนโยบายประเทศได้ในทุกมิติ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT สาหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยนาบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าว
ไปสู่ Digital Economy (Delivery)

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๔๘

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ รั บ บริ ก ารมี
ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation)
อย่างไรก็ตาม เมื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก้าวมาในยุคที่รัฐบาลต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็วและเป็น
รูปธรรม สรอ. ในฐานะหน่วยงานกลางจึงได้รับบทบาทหลักในหลายโครงการผ่านนโยบายและคณะกรรมการ
ระดับชาติต่าง ๆ อันส่งผลให้ สรอ.จาเป็นต้องวางบทบาทการดาเนินงานในระยะยาวเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT สาหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยนาบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าว
ไปสู่ Digital Economy (Delivery)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมี
ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ICT ของ
ภาครัฐ (Efficiency)
บริการภาครัฐที่มีคุณค่าและตอบสนองความ
ต้องการใช้งาน (Value Added Service)
ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Transformation at the
National Level for Digital Government)

และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สรอ. ยังได้พิจารณาถึงแนวโน้มเทคโนโลยีที่สาคัญต่อการพัฒนา
(Gartner,๒๐๑๗) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยกาหนดเป็น Planning Focus มุ่งเน้นให้ความสาคัญ
ต่อการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมสาหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital
Government Transformation) ต่อไป ดังนี้
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GovChannel

-

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระบบการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐและกับประชาชน ผ่าน G-Chat, G-News, MailGoThai
เครื่องมือสาหรับภาครัฐ เพื่อการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล ได้แก่ Digital Government Platform
GovChannel ศูนย์รวมบริการอัจฉริยะภาครัฐ ในช่องทางต่างๆ ที่มีความสะดวกแก่ประชาชน เช่น
Mobile App / G-Kiosk
- Innovation พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ
- Security ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการภาครัฐ
ดังจะสรุปโครงการที่จะดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ ๕.๒ และ
๕.๓ ที่จะกล่าวต่อไป

๕.๒ โครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๑ Sharing บู รณาการโครงสร้ างพื้ นฐานด้ าน ICT ส าหรั บบริ การภาครั ฐ ให้ ครอบคลุ มและมี
ประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล
เป้าหมาย: ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
๑. การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
๒. การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
๓. การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Delivery ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยนาบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่
Digital Economy
เป้าหมาย: บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐและบริการประชาชน
๔.
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (Digital Government Platform)
๕.
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ (Government Information Infrastructure)
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๖.
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannel)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ Transformation สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความ
พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เป้าหมาย: สร้างความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๗.
การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government Skills)
๘.
การจัดทาแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government
Transformation)
๙.
การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center)
๑๐. การเปลี่ยนผ่านสานักงานไปสู่การเป็น Digital Government (EGA Transformation)

๕.๓ โครงการที่ให้ความสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โครงการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
โครงการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) และการสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม (Citizen
Co-creation) เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่ (Big Data Analytics)
โครงการลดสาเนากระดาษในหน่วยงานภาครัฐ (Paperless)
โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายบริการด้านสุขภาพในพื้นที่นาร่อง (e-Health)
โครงการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒)
การลดสาเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนาร่อง ๗ กระทรวง (Smart Service)
การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
การบูรณาการข้อมูลและระบบภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาล (Farmer One)
เป็นต้น

๕.๔ EGA Roadmap for Year 2018
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บทที่ ๖ กลยุทธ์โครงการ (Product Strategy)
๖.๑ กรอบกลยุทธ์หลักประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนกลยุทธ์ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการนายุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน (ประกอบด้ว ย
Sharing, Delivery, Transformation) ตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ไปใช้ปฏิบัติให้
เกิดผลสาเร็จ เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อที่จะบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงทุกมิติในการบริหารงาน
ภายหลังจากที่สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ภายในองค์กร ผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายดิจิทัลในต่างประเทศ นโยบาย ข้อ
สั่งการที่มีผลต่อการดาเนินงานและกรอบการดาเนินงานหลักเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึง การ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เดิมที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนารัฐ บาล
ดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยส่วนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (BDS) จึงได้กาหนดภาพรวมกลยุทธ์
ธุรกิจ (Business Strategy) สาหรับการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้ดังนี้
๑. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๒. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Digital Service ที่ตอบสนองความต้องการประชาชนและมี ประชาชน
ใช้งานมากขึ้น
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ดาเนินการให้เกิดการ บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
๔. มุ่งเน้นการหาพันธมิตรในการดาเนินการตามหลักการ Sourcing Management โดยให้เกิดการ
บริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น
๕. มุ่งเน้นการหารายได้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรัฐของสถาบัน พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
ภาครัฐ
อย่ า งไรก็ ต าม กลยุ ท ธ์ ภ ายใน (Internal Strategy) จะมี บ ทบาทในการผลั ก ดั น ให้ ก ลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ
(Business Strategy) ประสบความสาเร็จ ดังแสดงได้ตามภาพ
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๖.๒ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
[รำยละเอียดแสดงในเอกสำรแนบ]
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT สาหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
รองรับรัฐบาลดิจิทัล
โครงการ
การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
ผลผลิต
(๑) ร้อยละควำมสำเร็จในกำร
ยกระดับเครือข่ำย GIN เป็น
GSI โดยนำร่องเชื่อมโยง
เครือข่ำย GSI ไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ ร้อยละ ๑๐๐
(๒) จำนวน (สะสม) หน่วยงำน
ภำครัฐใช้เครือข่ำย GIN
๓,๒๐๐ หน่วยงำน
การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ
(G-Cloud)

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
(๑) นาเทคโนโลยี Software Define Wan มาประยุกต์ใช้กับเครือข่าย
เพื่อให้สามารถทา Centralize Management ได้
(๒) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่าย
(๓) พัฒนาระบบ Innovative Service Portal
(๑) กาหนดรูปแบบบริการตามประเภทหน่วยงานตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (พิจำรณำหน่วยงำนตำมเอกสำรแนบ)
(๔) ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่หลากหลาย เพื่อลดต้นทุนและลดการผูก
ติดกับผลิตภัณฑ์
(๕) เปิดการแข่งขันสาหรับผู้ให้บริการรายใหม่
(๖) ยกระดับความเชื่อมั่นบริการโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเป็น
โครงการสาคัญ พร้อมเปลี่ยนชื่อบริการเป็น “เน็ตเวิร์กรัฐ”
(๑) ลงทุนด้านเทคโนโลยี Open Stack เพื่อบริหารจัดการต้นทุน
บริการ
(๒) พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการในรูปแบบแพลตฟอร์มที่
ผลผลิต
หลากหลาย
(๑) จำนวนระบบ (สะสม) บน
(๓) จัดชั้นระดับความสาคัญของระบบตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
G-Cloud ๖๐๐ ระบบ
(พิจำรณำหน่วยงำนตำมเอกสำรแนบ)
(๔) ให้บริการผ่าน Self-service Portal
(๕) ยกระดับบริการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO20000-1
:2011
(๖) พัฒนาฟังก์ชันเพื่อรองรับ Big Data
การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (G-SaaS)
ผลผลิต
(๑) ร้อยละ (สะสม) ของส่วนรำชกำรระดับกรมใช้บริกำร G-SaaS (ประเมินเฉพำะ Saraban/G-Chat
/MailGoThai/GIN Conference)
G-Chat
(๑) เพิ่มฟังก์ชันให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย เช่น Community ,
Smart Feature, Triple Security และปรับปรุงการเข้าใช้งานให้
ง่าย และสะดวกขึ้น (User Friendly)
(๒) พัฒนาบริการบน Platform ของ สรอ. เพื่อลดต้นทุนการพัฒนา
และบริหารจัดการ
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โครงการ

MailGoThai

GSaraban

GConference

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
(๓) Reposition บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นโดยมุ่งเน้นการเป็น
Community Application
(๔) ตอบสนองนโยบาย Less Paper รองรับการใช้งาน สาหรับ
ข้าราชการ ๔๓๐,๐๐๐ คน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑) เพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน โดยนาร่องฟังก์ชัน
สาคัญ เช่น Email Delivery Service, 2-Factor
Authentication, Digital Signature เป็นต้น
(๒) บริหารจัดการการใช้งานให้เกิดการเพิ่ม Utilization
(๓) รวมระบบ Mail (Version ๒ และ Version ๑) ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการคุณภาพบริการ
(๑) ปรับปรุงโครงสร้างระบบให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับโครงสร้าง
หน่วยงานมากขึ้น
(๒) เพิ่ม Feature และขยายความสามารถระบบให้ครอบคลุมความ
ต้องการ เช่น การจัดเก็บระยะเวลาการรับหนังสือ กระบวนการ
เข้าระบบ
(๓) ผลักดันให้เกิดการใช้บริการในวงกว้างเพื่อลดต้นทุนภาครัฐและ
สนับสนุนนโยบายลดการใช้กระดาษ (Less Paper)
(๑) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีบริการอื่นๆ เพื่อลดต้นทุน
(๒) จัดสรรทรัพยากรการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจในการใช้บริการให้เกิดความคุ้มค่า
มากที่สุด ในรูปแบบ Shared Resource อย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยนาบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital
Economy
โครงการ
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ระบบงานภาครัฐ (Digital
Government Platform)
ผลผลิต
(๑) จำนวนบริกำรอัจฉริยะ
(Smart Service) ของ
หน่วยงำนภำครัฐที่ให้บริกำร
ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐ
และภำคธุรกิจ (เพิ่มขึ้น) ๑๐
บริกำร

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
(๑) สนับสนุนให้ฐานข้อมูลภาครัฐเชื่อมไปยังฐานข้อมูลไปยังทะเบียน
ราษฎร์ และข้อมูลสาคัญอื่นๆ ของรัฐ
(๒) สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการยกเลิกการขอเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้จากผู้ยื่นคาขอ
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โครงการ
(๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
หน่วยงำนภำครัฐใช้งำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล
ของ สรอ. (e-Government
Platform) ร้อยละ ๑๐
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ
(Government Information
Infrastructure)
ผลผลิต
(๑) จำนวนชุดข้อมูลเปิดใน
ลักษณะ High-value
dataset ที่มีกำรเปิดเผย
เพิ่มขึ้นต่อปี ๒๐ ชุดข้อมูล
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับ
ประชาชน (GovChannel)
ผลผลิต
(๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอัตรำกำร
ใช้ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐ
สำหรับประชำชนในทุก
ช่องทำง (Govchannel
Take up rate) ร้อยละ ๑๐
(๒) ร้อยละของจังหวัดที่มีกำร
ติดตั้งจุดเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ
เช่น Smart Kiosk, Smart
Box เป็นต้น
GovSpending

GNews

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา BI และ Data Analytic ของประเทศ
(๒) ออกแบบพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูล Big Data
ของประเทศ
(๓) แผนการจัดเก็บและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล
(๔) ผลักดันให้เกิดการนา High-Value Dataset ไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม
(๑) ปรับปรุงเว็บไซต์และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับ
Structure Design ใหม่
(๒) วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างหมวดหมู่บริการที่ชัดเจน และง่ายต่อ
การใช้งาน ในรูปแบบ One Stop Service
(๓) ผลักดันสู่การเป็น Citizen Portal อย่างสมบูรณ์ ภายหลังการ
พัฒนาเพื่อใช้งานร่วมกับ eID

(๑) พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ API สาหรับเรียกใช้ชุดข้อมูล
ในภาษีไปไหน
(๒) วิเคราะห์และปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ
(๓) ต่อยอดไปยังแหล่งที่มาของรายได้ของรัฐและรายได้อื่นๆ ใน
รูปแบบ “ภาษีมาจากไหน” โดยร่วมมือกับ ๓ หน่วยงานจัดเก็บ
รายได้ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร
(๑) ยกระดับเป็นสื่อออนไลน์ภาครัฐที่น่าเชื่อถือสาหรับประชาชน
(๒) เป็นแหล่งข่าวของภาครัฐที่น่าจะเชื่อสาหรับสื่ออื่นๆ
(๓) เพิ่มช่องทางการรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
(๔) เพิ่มการเข้าถึง GNews ผ่านช่องทางบริการอื่นๆ ของ สรอ.
(๕) ขยายการรับรูปผ่าน Social Network
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โครงการ
Government Smart
Kiosk หรือ GTM
(Government Telling
Machine)
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(๖) ยกระดับความน่าสนใจและความหลากหลายของข่าว
(๗) เพิ่มประสิทธิภาพบริการทั้งการเรียกดูและบริหารจัดการข่าว
(๑) พัฒนาระบบปฏิบัติการแบบเปิด (Open source)
(๒) พัฒนาบริการในรูปแบบ Transaction
(๓) นาเทคโนโลยี PIN CODE และ Fingerprint มาใช้ เพื่อพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการ
(๔) ส่งเสริมการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ร่วมกับ Start Up
(๕) กาหนดมาตรฐาน Digital Service รองรับการให้บริการผ่านหลาย
ช่องทาง (Multi-Channel Service)
(๖) จัดทามาตรฐานกลาง และเปิดให้เอกชน/ Start up ร่วมลงทุน
(๗) เปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์บริการเพื่อง่ายต่อการจดจาและเข้าถึง
ชื่อบริการ “พี่ตู้” GTM

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โครงการ
การยกระดับความสามารถและ
สร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government Skills)
ผลผลิต
(๑) แผนงำนหรือโครงกำรจำก
TDGA ที่ขับเคลื่อนให้เกิด
Digital Transformation
ภำครัฐ ร้อยละ ๘๐
การจัดทาแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government
Transformation)
ผลผลิต
(๑) จำนวนมำตรฐำน และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ที่มี
กำรจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล ๓ เรื่อง

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
(๑) นาเสนอหลักสูตรแบบ Class Room และ Digital Learning เพื่อ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Digital Government ซึ่งสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๒) เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานสาคัญระดับนโยบายในลักษณะ
Partnership Model
(๓) นาเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรัฐและก้าวไปสู่
Digital Government ตามแผนรัฐบาลดิจิทัล ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร
(๔) เป็นบริการสาคัญที่มุ่งเน้นการหารายได้ให้กับสานักงาน
(๑) จัดทากรอบและ Roadmap การดาเนินงานตาม Agenda Based
ผ่านการขับเคลื่อนของคณะกรรมการในแต่ละเรื่องที่จัดตั้งขึ้น
(๒) ติดตามความคืบหน้าของการดาเนินโครงการตามแผน DG
(๓) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล
(๔) ใช้กลไกสถาบัน TDGA ในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดทา EA
ภาครัฐ
(๕) จัดทา EA ภาครัฐ ตาม ๒๖ Domain ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และงานที่เป็น Agenda Based
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๕๘

โครงการ
การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการ
รัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government Innovation
Center)
ผลผลิต
(๑) ต้นแบบนวัตกรรม
(Prototype) กำรให้บริกำรที่
สำมำรถนำเทคโนโลยีมำปรับ
ใช้ และสำมำรถใช้งำนได้จริง
๒ ต้นแบบ
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(๑) ศึกษาเทคโนโลยีใหม่มาใช้พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ
(๒) POC เทคโนโลยี Block Chain กับสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
(๓) ขยายผลจากการ POC เทคโนโลยี Block Chain ไปยังบริการเพื่อ
สวัสดิการประชาชน
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๕๙

บทที่ ๗ แผนพัฒนาการตลาด
ฝ่ายธุรกิจ โดยส่วนสื่อสารและกลยุทธ์การตลาด (BDM) ได้จัดทาแผนพัฒนาการตลาด เพื่อสนับสนุน
การดาเนินการตามภารกิจของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๗.๑ เป้าหมายในการจัดทากลยุทธ์การตลาด

- เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของ สรอ. ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและนโยบาย Thailand ๔.๐
- เพือ่ จัดกิจกรรมทางการตลาด สร้างการรับรู้บริการของ สรอ. สู่รัฐบาลส่วนกลาง ท้องถิ่นและภาค
ประชาชน
- เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ผ่านบริการของ สรอ.

๗.๒ กลยุทธ์การตลาดตามกลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มบริการจากรัฐถึงรัฐ (G2G)
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ
- ใช้สื่อที่เข้าถึงบุคลากรภาครัฐ
- สร้างการรับรู้บริการภาครัฐที่หลากหลายผ่านบริการของ สรอ.
- สร้างการยอมรับในฐานะผู้นาด้าน Digital Government ผ่านกิจกรรมภายในประเทศและระดับ
นานาชาติ
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยหลักสูตร Digital
Government
กลุ่มบริการจากรัฐสู่ภาคธุรกิจ และบริการจากรัฐสู่ประชาชน (G2B และ G2C)
- สร้างเครือข่ายข้อมูลภาครัฐสู่ภาคประชาชน
- ใช้สื่อ Mass Media เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์
- Digital Marketing สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมผ่านสื่อดิจิทัล
- สร้างการรับรู้สู่ประชาชนในระดับท้องถิ่นผ่านบริการ สรอ.
- สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน
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๖๐

๗.๓ สรุปบริการและกิจกรรมการตลาดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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บทที่ ๘ ตัวชี้วัดการดาเนินงานขององค์กร
๘.๑ ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กาหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จานวน ๒ กลุม่ ๘ ตัวชี้วัด ได้แก่
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
๑. จ านวนบริ การอัจ ฉริ ย ะ (Smart Service) ของหน่ว ยงานภาครัฐ ที่ให้บริการประชาชน หน่ว ยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น จานวน ๑๐ บริการต่อปี
๒. จ านวนบริ การภาครัฐ ที่ให้บ ริการประชาชน/ภาคธุรกิจ หรือสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ
(G2GBC) ที่ เ ชื่ อ มโยงการใช้ บ ริ ก ารผ่ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานกลางภาครั ฐ (Government Shared
Infrastructure) ทั้งในส่วนของเครือข่าย GIN บริการ G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางที่
จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต รวมเป็นจานวนสะสมไม่น้อยกว่า ๒๐ บริการ
เป้าหมายโครงการ
๓. จานวน (สะสม) หน่วยงานภาครัฐใช้เครือข่าย GIN จานวน ๓,๒๐๐ หน่วยงาน/จุดติดตั้ง
๔. จานวนระบบ (สะสม) บน G-Cloud จานวน ๖๐๐ ระบบ
๕. ร้อยละ (สะสม) ของส่วนราชการระดับกรมใช้บริการ G-SaaS (Saraban/ G-Chat/ MailGoThai/
GIN Conference) ร้อยละ ๒๐
๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานภาครัฐใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของ สรอ. (e-Government
Platform) ร้อยละ ๑๐
๗. ร้อยละของจังหวัดที่มีการติดตั้งจุดเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น Smart Kiosk, Smart Box เป็นต้น ร้อย
ละ ๑๐๐
๘. จานวนชุดข้อมูลเปิด (Dataset) ที่หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยโดยเน้นข้อมูลที่เป็น High-value dataset
จานวน ๒๐ ชุดข้อมูล

แผนงานพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑. จานวนมาตรฐาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่มีการจัดทาขึ้น เพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จานวน ๒
เรื่อง
๒. มาตรฐานเว็บไซต์ เวอร์ชัน ๒ ระดับ ๕

๘.๒ ตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิบั ติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทั ล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
๑. อันดับของประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index (สรอ. สสช.) อันดับ
๓๖
๒. จ านวนระบบบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ ที่ มี ก ารเชื่อ มโยงและบู รณาการข้ อ มู ล ข้ ามหน่ว ยงาน
(หน่วยงานรับผิดชอบ: สรอ. สสช. อต. กสท.) จานวน ๑๐ บริการ
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จานวนชุดข้อมูล Government Open Data ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผย ให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจสามารถนาไปใช้ได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ: สรอ. สสช. อต.) (สรอ.รับผิดชอบในส่วน HighValue Dataset) จานวน ๒๐ ชุดข้อมูล

๘.๓ (ร่าง) ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สรอ. จัดทาตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องตามกรอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติราชการ) ของส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนผลักดันองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
๑. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินงานของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (๕,๑๔๖,๕๔๖,๙๖๘ บาท๑)
๒. แผนงานหรือโครงการจาก TDGA ที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ ร้อยละ ๘๐
๓. จานวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-value dataset ที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นต่อปี จานวน ๒๐ ชุด
ข้อมูล
๔. ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราการใช้ ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารภาครั ฐ ส าหรั บ ประชาชนในทุ ก ช่ อ งทาง
(Govchannel Take up rate) ร้อยละ ๑๐
๕. ร้อยละความสาเร็จในการยกระดับเครือข่า ย GIN เป็น GSI โดยนาร่องเชื่อมโยงเครือข่าย GSI ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ (SLA สาหรับหน่วยงานระดับ Critical Infrastructure ร้อยละ ๙๙.๙๕)

๑ อ้ำงอิงจำกรำยงำนผลกำรศึกษำกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรดำเนินงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้

ตัวเลขอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
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บทที่ ๙ แนวทางยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
การสร้างความพร้อมของบุคลากรภายในสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ถือเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะส่งผลให้บุคลากรของ สรอ. ร่วมกับขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แนวทางการ
บริห ารทรัพ ยากรบุค คลของ สรอ. ในช่ว งแรก หรือ ถือ เป็น ช่ว งการสร้า งรากฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ.
๒๕๕๗) มุ่งเน้นการปรับปรุง ระบบรากฐานที่สาคัญภายใน ได้แก่ การจัดทาโครงสร้ างองค์กรที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ การกาหนดกระบวนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การบริหารอัตรากาลังอย่าง
เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงาน และการดึงดูดบุคลากร หลังจากนั้น ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๘
– พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็น ช่ว งที่การบริห ารทรัพยากรบุคคล เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวคิด เรื่อ ง
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่ง สรอ. ได้กาหนด HR Strategic Roadmap ที่มุ่งเน้นการ
สร้า งผลงานที ่เ ป็น เลิศ ( People Excellence) การคัด เลือ กและพัฒ นาผู ้ม ีศ ัก ยภาพสูง ( Talent
Management) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Values) ความผูกพันต่อองค์กร รวมถึงการเป็น
องค์กรที่ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาลด้วย และในระยะต่อไปตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ สรอ. ถือเป็นหน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เน้นเรื่องการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการแบบดั้งเดิม (Analog Public Service) มาเป็น รูปแบบการให้บริการที่สนับสนุนด้วย
ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digitalized Public Service) ฝ่ายบริหารกลาง โดยส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH)
จึงจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๕) ไม่
เพียงแต่การเตรียมองค์กรและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการให้คาปรึกษาเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิด ในการทางานร่วมกับภาครัฐอื่นๆ ปรับกระบวนการให้บริการ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนานวั ตกรรมและสถาปัตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล การ
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการดาเนินการ ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๙.๑ แนวคิดและภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Vision)
การสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลให้ประสบความสาเร็จ
To build workforce enablement and potential for EGA’ long term digital success
ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Mission)
๑. ก าหนดสมรรถนะ คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะที่ จ าเป็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นอนาคต ( Tomorrow’s
Capabilities)
๒. การบูรณาการข้อมูลด้านบุคคลและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีนัยสาคัญ (People Analytics)
๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม
๔. สร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงรักษาเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและคุณภาพสูงไว้
ในองค์กร
๕. กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในองค์กรให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล
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๙.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การพัฒนาเจ้าหน้าที่ สรอ. ให้เป็น Smart People
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: การพัฒนาผู้บริหาร สรอ. ให้เป็น Smart Management
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การพัฒนาองค์กร สรอ. ให้เป็น Smart Workplace
[สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จ ำกแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Strategic
Plan) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕]

๙.๓ โครงสร้างองค์กร
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๖๖

เอกสารแนบ
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