บทที่ ๑ บทนำ
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดตั้งตำมพระรำช
กฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนรัฐบำลอิเ ล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๔ เพื่อดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ ผ่ ำนมำ ส ำนั ก งำนรัฐ บำลอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ (สรอ.) ได้จั ด ทำแผน
ยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติมจำกแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี ฉบับเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕
– ๒๕๕๘) และวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนต่อเนื่องจำกแผนธุรกิจ สรอ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่ำนกิจกรรมกำร
ประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร กำรทบทวนวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน
และภำยนอกด้วยตัวแบบ SWOT นอกจำกนี้ยังได้พิจำรณำถึงนโยบำยระดับประเทศที่มีควำมสำคัญต่อกำร
พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่ำจะเป็น ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) กรอบนโยบำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ ICT 2020 แผนปฏิบัติกำรกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ และนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Smart Thailand) เพื่อเป็นข้อมูลในกำรกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) อย่ำงเป็นรูปธรรม
สรอ. จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อเนื่องจำกแผนธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ (คณะกรรมการบริหาร สรอ.
มีความเห็นในที่ประชุมเมือ่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “แผนธุรกิจ”เป็น “แผนกลยุทธ์”
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อำศัยแนวคิดตำมแผน
ยุทธศำสตร์ฯ และกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง แนวคิดกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเป็น Service Oriented Enterprise (SOE) และวำงแนว
ทำงกำรดำเนินงำนที่มีควำมสอดคล้องกับกรอบแนวคิดกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย
หรือ Thailand e-Government Readiness Framework
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่จัดทำขึ้น ได้มีกำรวิเครำะห์ ส ภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลกระทบ
โดยตรงกับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรใช้ PESTEL Analysis กำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนในปี
ที่ผ่ ำนมำ รวมไปถึง นโยบำยและควำมคิด เห็ น จำกผู้ บ ริห ำร สรอ. โดยมีก ำรก ำหนดทิ ศทำงยุ ทธศำสตร์
เป้ำหมำย กลยุทธ์กำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) พร้อมกับกำรกำหนด
กลยุทธ์รำยผลิตภณฑ์ กลยุทธ์ระดับสำยงำน และเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน เพื่อให้สำนัก ส่วนงำนและบุคลำกร
ขององค์กรมีทิศทำงกำรปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกัน และมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอันจะนำไปสู่กำร
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรในที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในภำพกว้ำง แผนภำพที่ ๑-๑ ได้แสดงถึงควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงแผนและนโยบำยชำติ แผนต่ำงๆ ของ สรอ. และแผนของหน่วยงำนภำครัฐ

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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แผนภำพที่ ๑-๑ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนระดับชำติและยุทธศำสตร์หรือแผนระดับองค์กรของ สรอ.

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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บทที่ ๒ สถำนภำพปัจจุบันและผลกำรดำเนินงำน
กำรวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบัน
มุ่ ง เน้ น กำรวิ เ ครำะห์ ถึ ง สภำพแวดล้ อ มภำยนอกที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงกั บ กำรพั ฒ นำรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรใช้ PESTEL Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในกำรวิเครำะห์และ
ทำควำมเข้ำใจ “ภำพรวม” ของสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน) ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่ำงๆ ดังภำพ
แผนภำพที่ ๒-๑ กำรวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบันจำก PESTEL Analysis

๑. ด้ำนกำรเมือง (Political) ได้แก่ นโยบำย มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง นโยบำยและตัวชี้วัดด้ำนกำร
พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับโลกที่มีผลกระทบกับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยใน
ส่วนของแผน โดยภำพรวมของนโยบำยและแผนต่ำงๆ จะรวมอยู่ในแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐) ซึ่งสำหรับแผนกลยุทธ์จะมุ่งเน้นนโยบำย มติคณะรัฐมนตรี ที่ได้รับควำมเห็นชอบในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นสำคัญซึ่งถือว่ำมีผลกระทบโดยตรงกับกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่
๑.๑ นโยบำยและตั วชี้วัด ด้ ำ นกำรพัฒนำรั ฐบำลอิเ ล็ก ทรอนิกส์ (e-Government)

ใน

ต่ำงประเทศ
๑.๑.๑ รายงานการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Waseda University
International e-Government Ranking 2013
จำกรำยงำนกำรจัดอันดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสำกลของ Waseda
University International e-Government Ranking 2013 จำก ๕๕ ประเทศ (ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ซึ่งมี
กำรจัดทำรำยงำนเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยทีมวิจัยของ Professor Dr.Toshio
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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Nakamura ผู้อำนวยกำรสถำบันรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยวำเซดะ ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงในหน่วยงำนภำครัฐเพื่อประชำชน (Connected Government for the People)
กำรจัดอันดับ ดังกล่ำว นอกจำกจะทำให้ประเทศต่ำงๆ ทรำบถึงสถำนภำพกำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศของตนแล้ว ยังได้กล่ำวถึงแนวโน้มใหม่ที่ได้จำกกำรสำรวจ ซึ่งทำให้เห็นทิศ
ทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป เพื่อเป็นแนวทำงเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำประเทศต่ำงๆ โดย
ตัวชี้วัดในกำรสำรวจจะแบ่งออกเป็น ๗ ด้ำนหลัก ประกอบด้วย
(๑) Network Preparedness
(๒) Management Optimization
(๓) Require Interface-Functioning Application
(๔) National Portal
(๕) Government CIO
(๖) e-Government Promotion
(๗) e-Participation
รำยงำนกำรจัดอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลปรำกฎว่ำ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๐ จำก
๕๕ ประเทศทั่ว โลก ซึ่งขยั บ สู งขึ้น ๓ อัน ดับ จำกปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (อันดับ ๒๓) และอยู่ในล ำดับที่ ๒ ของ
ประเทศในภูมิภำคอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และอยู่ในอันดับที่ ๙ จำก ๒๐ ประเทศของกลุ่มควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)
ต่อมำ สรอ. ได้มีประสำนกับสถำบันรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัย วำเซดะ เพื่อให้
ข้อมูลในเชิงลึกของกำรดำเนินงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย และที่ผ่ำนมำ ได้ทำกำรศึกษำ
วิเครำะห์ ข้อมูลเกณฑ์กำรวัดและกำรจัดอันดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของ Waseda University
International e-Government Ranking อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสำมำรถสรุปผลภำพรวมในกำรจัดอันดับตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ ได้ดังนี้
ตำรำงที่ ๒-๑ อันดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งดำเนินกำรโดย Waseda University
International e-Government Ranking ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖
อันดับ
๒๐
๒๓
๒๓
๒๕
๒๑
๒๐

ปี พ.ศ.
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๔
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๑

คะแนน
๖๙.๔๙
๖๗.๑๐
๖๗.๖๗
๖๓.๒๐
๖๔.๕๑
๔๔.๙๐

จำนวนประเทศ
๕๕
๕๕
๕๐
๔๐
๓๔
๓๔

กำรเปลี่ยนแปลง
+๓
+๒
-๔
-๑

จำกตำรำงข้ำงต้น เป็นกำรสะท้อนถึงควำมพยำยำมในกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย โดยเข้ำไปมีส่วนร่วมผลักดันกำรพัฒนำ มุ่งเน้น จุดแข็งที่จะต้องส่งเสริมและจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไข เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศอย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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๑.๑.๒ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๖
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนกลำงในระดับสำกลมีกำรวัดผลกำรพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศต่ำงๆ ทั่ วโลก โดยสำมำรถสรุปผลกำรพัฒนำของประเทศ
ไทยได้ ดังนี้
แผนภำพ ๒-๒ ผลกำรจัดอันดับประเทศไทยในตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรระดับสำกล

หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๑.๓ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารอาเซี ย น (ASEAN

ICT

Masterplan 2015)
มติ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี อ ำเซี ย นด้ ำ นโทรคมนำคมและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ หรื อ
TELMIN เมื่อเดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เห็นชอบโครงกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรอำเซียนหรือ ASEAN ICT MASTERPLAN 2015 และอนุมัติกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุน ASEAN ICT
Fund เพื่อดำเนินโครงกำรดังกล่ำว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทำงกิจกรรมควำมร่วมมือด้ำน ICT และ
สนับสนุนกำรรวมกลุ่มของอำเซียน รวมทั้งกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำน ICT
หลังจำกนั้นในกำรประชุม TELMIN ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้มี
กำรรับรองแผนแม่บทฯ อำเซียนและมีกำรประกำศแผนแม่บทฯ ฉบับดังกล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำร โดยเป็นแผน
แบบเบ็ดเสร็จที่มีกำรระบุยุทธศำสตร์ แผนกำรดำเนินงำน เป้ำหมำย รวมทั้งระยะเวลำกำรดำเนินกำรภำยใน
๕ ปีที่ชัดเจน โดยมียุทธศำสตร์สำคัญ ๖ ด้ำน ดังนี้
(๑) กำรปฎิรูปทำงเศรษฐกิจ
- กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่ดึงดูดใจและเอื้อให้ธุรกิจเติบโตได้
จำก ICT
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- Public-Private Partnership: PPP สำหรับอุตสำหกรรม ICT
(๒) กำรเสริมสร้ำงพลังใหัแก่ประชำชนและให้ประชำชนมีส่วนร่วม
- ทุกชุมชนสำมำรถเข้ำถึ งกำรบริกำรบรอดแบนด์ได้ในรำคำไม่แพงและ
ทำให้สินค้ำ ICT ทีม่ ีรำคำไม่แพง
- กำรบริกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเนื้อหำและระบบงำนประยุกต์มี
รำคำที่ไม่แพงและมีประสิทธิภำพ
- กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
(๓) กำรสร้ำงนวัตกรรม
- กำรสร้ำงศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศเพื่อนวัตกรรม สำหรับกำรวิจัยและ
พัฒนำบริกำรไอซีที
- กำรส่ งเสริ มนวั ต กรรมและควำมร่ว มมือ ระหว่ำงภำครัฐ ภำคธุ รกิ จ
ประชำชนและสถำบันอื่นๆ
- กำรผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ในระดับโรงเรียน
(๔) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
- กำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงบรอดแบนด์
- กำรส่ งเสริมให้เครือข่ำยมีควำมมั่นคงปลอดภัย มีกำรปกป้องข้อมูล
รวมทั้งมีควำมร่วมมือระหว่ำง CERT
(๕) กำรพัฒนำทุนมนุษย์
- กำรสร้ำงสมรรถภำพ (Capacity Building) และกำรเพิ่มพูนทักษะและ
กำรรับรองมำตรฐำนวิชำชีพ
(๖) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี
- กำรทบทวนพันธะกำรให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง (USO) หรือที่คล้ำยกัน
- กำรเชื่อมต่อโรงเรียนและชักนำให้เริ่มเรี ยน ICT เร็วขึ้น และปรับปรุง
กำรเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
๑.๒ แผนระดับชำติ
๑.๒.๑ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT 2020 (พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๒๕๖๓)
มีสำระสำคัญเพื่อกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
ประเทศไทย ในระยะ ๑๐ ปี เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
นำกรอบนโยบำยฯ ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
วิสัยทัศน์ของ ICT 2020 คือ ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในกำรนำพำคนไทยสู่ ควำมรู้
และปัญญำ เศรษฐกิจไทยสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน และสังคมไทยสู่ควำมเสมอภำค โดยประเทศไทยในปี พ.ศ.
๒๕๖๓ จะมีกำรพัฒนำอย่ำงชำญฉลำด ไม่ว่ำจะเป็นกำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (ภำคเกษตรกรรมและ
ภำคบริกำร) ทำงสังคม (ด้ำนสุขภำพและกำรศึกษำ) และทำงสิ่งแวดล้ อม (กำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) จะอยู่
บนพื้นฐำนของควำมรู้และปัญญำ โดยให้โอกำสแก่ประชำชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเสมอ
ภำค นำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงสมดุล และยั่งยืน (Smart Thailand 2020) โดยมีเป้ำหมำยหลัก ๓ ประกำรคือ
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(๑) โครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ควำมเร็วสูง (Broadband) ที่กระจำยอย่ำงทั่วถึง
ประชำชนสำมำรถเข้ ำ ถึ ง ได้ อ ย่ ำ งเท่ ำ เที ย มกั น เสมื อ นกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำร
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนทั่วไป
(๒) ประชำชนมีควำมรอบรู้ เข้ำถึง สำมำรถพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศ
ได้อย่ ำงรู้ เท่ำทัน เพื่อก่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ กำรทำงำนและกำร
ดำรงชีวิตประจำวัน
(๓) เพิ่ม บทบำทและควำมส ำคัญ ของอุต สำหกรรม ICT ต่อ ระบบเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ (โดยเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์)
แผนภำพที่ ๒-๓ กรอบนโยบำย ICT 2020

๑.๒.๒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
เนื่องจำก แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย ระยะพ.ศ.
๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ มีกำหนดจะสิ้นสุดระยะเวลำ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรจึงเห็นควรให้มีกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพื่อเตรียมควำมพร้อมไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยจัดจำแนกหน้ำที่ตำม
ควำมเชี่ยวชำญเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ลดควำม
เหลื่อมล้ำและใช้ประโยชน์จำก ICT เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรพัฒนำประเทศทุกๆ ด้ำนดังเป้ำหมำยของกรอบ
นโยบำย ICT 2020 ที่กล่ำวมำ
แนวคิดในกำรจัดทำแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ ประกอบด้วย
- ต่อยอดจำกแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย
ระยะ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
- ยึดขอบเขตของกรอบนโยบำย ICT 2020 และเพิ่มเติมปัจจัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นแผนแม่บทฯ ทีเ่ ข้ำใจง่ำยและนำไปปฏิบัติได้
- ยกระดับสู่กำรบูรณำกำรทีส่ มบูรณ์แบบ
- ยกระดับสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง ปลอดภัย เศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน
- ยกระดับสู่ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
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- ยกระดับกำรพัฒนำ ICT ในภำพรวมของประเทศตำมดัชนีวัดสำคัญในเวทีโลก
โดยกำรดำเนินกำรตำมกรอบนโยบำย ICT 2020 ซึ่งตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำไปสู่ Smart
Thailand ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีองค์ประกอบประเด็นกำรพัฒนำใน ๗ กลุ่มที่มีควำมสอดคล้องตำม ICT
2020 และเพิ่มประเด็นเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ สรุปรำยละเอียดดังนี้
(๑) กลุ่ม Infrastructure (Broadband Network)
(๒) กลุ่ม ICT Industry (ส่งเสริม Creative Work/ Industry)
(๓) กลุ่ม ICT Human Capital (ICT User Group and ICT Professional
Group)
(๔) กลุ่ม Government (e-Governance and ICT Governance)
(๕) กลุ่ม ICT เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (Agriculture and Services)
(๖) กลุ่ม ICT เพื่อกำรพัฒนำสังคม (Health-care and Learning)
(๗) กลุ่ม ICT กับสิ่งแวดล้อม (ICT for Green และ Green ICT)
(๘) กลุ่มควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security)
กระบวนกำรจัดทำแผนดังกล่ำวได้กำหนดให้มีกำรจัดประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น (Focus Group) เพื่อวิเครำะห์ ทบทวน SWOT ในกำรพัฒนำ ICT ของประเทศไทย รวมทั้งกำร
มองภำพอนำคตและประเด็นท้ำทำยต่ำงๆ ของประเทศไทยใน ๕ ปีข้ำงหน้ำ รวมถึงบทบำทของกำรพัฒนำ ICT
ต่อประเทศไทย ซึ่งควรบรรจุอยู่ในแผนแม่บทฯ ฉบับ ที่ ๓ โดย ที่ผ่ำนมำ ได้ในกลุ่ม Government หรือ
e-Governance and ICT Governance มีกำรจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสำมำรถ
สรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ ดังนี้
(๑) กำรสร้ ำ งควำมพร้ อมด้ ำ นรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ก่บุ ค ลำกรภำครั ฐ ให้
ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงแนวคิดและควำมรู้แบบใหม่ด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผอ.สำนัก ของหน่วยงำน
ภำครัฐเพื่อให้เป็นแรงสนับสนุนด้ำนนโยบำย
(๒) กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน กฎระเบียบ มำตรกำร มำตรฐำนเพื่อรองรับ
กำรใช้งำน ICT ในภำครัฐ ควรมีกำรปรับปรุงระเบียบข้อกำหนด กระบวนกำร
ทำงำนภำครัฐเพื่อให้รองรับกำรใช้งำน ICT มำกขึ้น
(๓) กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ควรมีกำรพัฒ นำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงด้ำน ICT ทั้งส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด
(๔) กำรเชื่อมโยงบูรณำกำรข้อมูลและระบบบริกำรภำครัฐ ควรมีกำรเชื่อมโยง
บริกำรภำครัฐ (Service Integration) ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและกำรจัดทำ
สถำปัตยกรรมกำรจัดกำรองค์กำร (EA) เพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงระบบสำคัญ
ระหว่ำงกันได้
(๕) ประเด็นอื่นๆ กำรตระหนักถึงควำมสำคัญของ ICT ในกำรรองรับนโยบำยกำร
เข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และกำรให้ควำมสำคัญกับแนวทำง
Open Government
แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้กำหนด (ร่ำง) วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี ๒๕๖๑ คือ “พัฒนำสังคมอุดมปัญญำเพื่อก้ำวสู่ยุค
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เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเท่ำเทียมและทั่วถึงในทุกชุมชนและท้องถิ่น ด้วยควำมมั่นคงและยั่งยืน ” (Shape-up
Smart Thailand toward Digital Economy)
หลักกำรสำคัญในกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแผนแม่บทเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ตำมกรอบนโยบำย แผน ยุทธศำสตร์ และ
นโยบำยหลักของประเทศที่เกี่ยวข้องในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยเฉพำะกรอบนโยบำย
ICT 2020 และบวกกับปัจจัยและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งได้จำกกำรระดมควำมคิดเห็นใน
Focus Group ทั้ง ๘ ด้ำน และกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ โดยใช้แนวคิดกระแสหลักของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Sustainability) ที่ต้องคำนึงถึงควำมยั่งยืนในมิติรอบด้ำนที่สำคัญ ได้แก่ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติ
สิ่งแวดล้อม ภำยใต้บริบทกำรมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญำ (Smart Thailand) ที่มุ่งพัฒนำประเทศไทยอย่ำงฉลำด
ด้วยประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไอซีทีใน ๔ ด้ำน ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรกำหนดยุทธศำสตร์หลักในแผน
แม่บทฯ ฉบับที่ ๓ ประกอบด้วย
(๑) กำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมที่รุ่งเรืองสดใส (Vibrant Business)
(๒) กำรพัฒนำระบบบริกำรของภำครัฐอย่ำงฉลำด (Smart Government)
(๓) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่คุ้มค่ำและพอเพียง (Optimal Infrastructure)
(๔) กำรพั ฒ นำทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำไอซี ที ข องประเทศ
(Participatory People)
(ร่ำง) เป้ำหมำยหลักจำกกำรดำเนินยุทธศำสตร์ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
(๑) สัดส่วน ICT ต่อ GDP สูงขึ้นโดยเฉพำะจำก SME
(๒) ภำคธุรกิจมีเครื่องมือ ICT เพื่อสร้ำงควำมพร้อม กำรปรับตัวในกำรแข่งขันใน
เวทีสำกล
(๓) ประชำชน ชุมชน และท้ องถิ่น ประยุกต์ ใช้ ICT ในกำรศึ กษำเรี ยนรู้กำร
ดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ
(๔) บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ทุกภำคส่วน
(๕) สังคม ชุมชน ท้องถิ่น เข้มแข็ง ปลอดภัย มีควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคม
ASEAN
(๖) อันดับประเทศไทยสูงขึ้นในสถำบันกำรจัดอันดับ ICT/ e-Government ระดับ
สำกล
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แผนภำพที่ ๒-๔ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์ ๔ ด้ำนของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

ที่มำ : เอกสำรประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทยระยะ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
สำมำรถสรุปรำยละเอียดยุทธศำสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำทุนมนุษย์ให้มีควำมรอบรู้ เข้ำถึง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและใช้
ประโยชน์จำกระบบไอซีทีได้อย่ำงรู้เท่ำทันในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบ
อำชีพ (Participatory People)
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่
พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่ำ (Optimal Infrastructure)
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำบริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐอย่ำงฉลำดทั้งในประเทศ
และในระดับภูมิภำคสำกล โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ในแนวทำงนวัตกรรมและมีควำม
มั่นคงปลอดภัย
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำขีดควำมสำมำรถของภำคธุรกิจ ส่งเสริมให้มีกำรประยุกต์ใช้ ICT
เพื่อให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันในตลำดในระดับภูมิภำคและระดับสำกล รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำธุรกิจ และ
อุตสำหกรรม ICT เชิงสร้ำงสรรค์ ทั้งนี้ โดยเฉพำะในภำคส่วนของ SME (Vibrant Business)
๑.๒.๓ นโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงได้ประกำศนโยบำย MICT Smart Thailand เป็นโครงกำรที่สอดรับกับ
นโยบำยบรอดแบนด์แห่งชำติและนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยสำหรับปี พ.ศ.
๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ หรือ ICT 2020 รวมถึงนโยบำยของรัฐบำล ประกอบด้วย
- Smart Network
- Smart Government
- Smart Business
- Smart People
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แผนภำพที่ ๒-๕ นโยบำยกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (MICT Smart Thailand)

แผนภำพที่ ๒-๖ โครงกำรที่ สรอ.มีส่วนร่วมในกำรผลักดันตำมนโยบำย MICT Smart Thailand

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบไปด้วย ๒ ส่วนหลัก
คือ Smart Network มีเป้ำหมำยในกำรขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็ วสูงให้ครอบคลุมประชำกรร้อยละ
๘๐ ในอีก ๓ ปีข้ำงหน้ำและขยำยถึงร้อยละ ๙๕ ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ Smart Government ซึ่งเป็น
กำรส่งเสริมกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
เพื่อให้เกิดบริกำรที่มีประสิทธิภำพ สะดวก ทั่วถึงและเป็นธรรมแก่ ประชำชน รวมถึงเป็นกำรกระตุ้นประชำชน
ให้มีควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงมำกขึ้น โดยระยะแรกจะเน้นถึงกำรส่งเสริมให้มีบริกำรของ
ภำครัฐที่เป็นบริกำรพื้นฐำนหลัก และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้ำงแก่ประชำชน
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ สรอ. ได้มีส่วนในกำรร่วมผลักดันตำมนโยบำย MICT
Smart Thailand ทั้งในด้ำน Smart Infrastucture และ Smart Information ดังแสดงได้ในแผนภำพที่ ๒-๕
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๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่ได้รับควำมเห็นชอบในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ในช่วงระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่ำนมำ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์จำก
นโยบำยรัฐบำลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกมติคณะรัฐมนตรี และมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของ สรอ.
ประกอบด้วย
- โครงกำรอบรมหลักสูตรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหำรระดับสูง โดยเมื่อวันที่
๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครม.มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร โดย สรอ. เป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินโครงกำรฯ
- แนวทำงยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ โดยเมื่อ
วั น ที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ ครม.มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรโดย สรอ. เป็นหน่ว ยงำนหลั กในกำรดำเนินกำรตำม
แนวทำงฯ ดังกล่ำวและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ ๗
กระทรวง ๑ หน่วยงำนให้ ครม. ทรำบเป็นระยะๆ
- ยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ในประเด็นกำร
ให้บริกำรคลำวด์ภำครัฐ และกำรพัฒนำบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
โดยเมื่ อ วั น ที่ ๔ มิ ถุ น ำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ ครม.เห็ น ชอบให้ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดย สรอ. เป็นหน่วยงำนหลั กในกำรดำเนินกำรตำม
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๒ กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ก ำรรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประกอบด้วย
ข้อ ๒) กำรให้บริกำรคลำวด์ภำครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงำนของรัฐใช้บริกำร
ระบบ G-Cloud รวมทั้ง กำรประสำนแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ
ด้ ำ น ICT ร่ ว ม กั บ ส ำ นั ก ง บ ป ร ะ ม ำ ณ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก ำ ร บู ร ณ ำ
กำรงบประมำณด้ำน ICT
ข้อ ๓) กำรพัฒนำบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ โดยระยะแรกให้ดำเนินกำร
บูรณำกำรบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในกระทรวงหลัก ๔ กระทรวง
คือ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ สรอ. ได้ดำเนิ น กำรตำมมติคณะรัฐ มนตรี ต่ ำงๆ ข้ำงต้น ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๖ และมีควำมก้ำวหน้ำ ดังนี้
- กำรจัดอบรมหลักสูตรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหำรระดั บสูง ปีละ ๑ รุ่น
จำนวนประมำณ ๒๕ คน ในวันที่ ๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๖
- กำรจดทะเบียนชื่อและเป็นผู้ถือครองโดเมนเนม ภำยใต้ชื่อ "data.go.th" และ
"apps.go.th" ในกำรให้บริกำรเว็บไซต์ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงข้อมูลภำครัฐ (Open
Government Data) และเป็นศูนย์กลำงของแอพพลิเคชั่นภำครัฐ (Government
Application Center)
- กำรตรวจประเมิน และดำเนินกำรพัฒ นำเว็บไซต์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเว็บไซต์
ภำครัฐ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ - ๓ กรกฎำคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ
๗ กระทรวง ๑ หน่วยงำนให้ ครม. ทรำบเป็นระยะๆ
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- กำรประสำนแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกับสำนัก
งบประมำณ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กำรเป็ นผู้ ให้ บริ กำรคลำวด์ภำครัฐ (G-Cloud) โดยปัจจุบันมีห น่ว ยงำนภำครัฐใช้
บริกำรจำนวน ๑๑๑ หน่วยงำนหรือคิดเป็น ๒๑๔ ระบบ
- กำรบู ร ณำกำรบริ กำรรัฐ บำลอิเล็ กทรอนิกส์ ในกระทรวงหลั ก ๔ กระทรวงได้แก่
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุ ข กระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๑.๔ นโยบำยกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่ำนมำยังได้มกี ำรกำหนดกรอบแนวคิดกำรพัฒนำรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย (Thailand e-Government Readiness Framework) สำหรับหน่วยงำน
ภำครัฐระดับกรม โดยมุ่งหวังว่ำ กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับกรม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสะท้อนถึง
กำรผลักดันและขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผน กำร
กำหนดนโยบำย ตลอดจนกำรดำเนินโครงกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ นอกจำกนั้นแล้ว จะทำให้
หน่วยงำนภำครัฐทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง และนำไปสู่กำรปรับปรุง
พัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐในประเทศไทย
วัตถุประสงค์หลักของ Framework คือ “e-Government Readiness for the
Nation” ประกอบด้วย
(๑) ด้ำน Government Policy and Vision มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจำรณำกำรวำงแผน
นโยบำยและวิสัยทัศน์กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒ นำกำรบริห ำรงำนและให้ บริ กำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(๒) ด้ำน Government Infrastructure/Network มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำน
ภำครัฐมีควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุนกำร
ให้บริกำร
(๓) ด้ำน Government Public Service มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำร
พัฒนำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของประชำชน
(๔) ด้ำน Back Office/e-Governance มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐเกิดกำร
ทำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดควำมซ้ำซ้อนในกำรทำงำน
(๕) ด้ำน Trends/Emerging Issue มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่อบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนำค

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๑๓

แผนภำพที่ ๒-๗ กรอบแนวคิดกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย๑
(Thailand e-Government Readiness Framework)

ทั้งนี้ แผน นโยบำย มติคณะรัฐมนตรีที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปเป็นประเด็นตำม
กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๑. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศที่เกี่ยวกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๒. ด้ ำ นกำรวิ จั ย พั ฒ นำ และแนวทำง มำตรกำร และมำตรฐำนด้ ำ นรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์
๓. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. ด้ำนกำรยกระดับทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลำกร
๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๒. ด้ ำ นเศรษฐกิ จ (Economic) สภำวะทำงเศรษฐกิ จ มี ผ ลอย่ ำ งยิ่ ง ต่ อ กำรพั ฒ นำรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกกำรลงทุนทำงด้ำน IT มีควำมจำเป็นต้องใช้เงินเป็นปัจจัยสำคัญ เมื่อพิจำรณำถึง IT
Spending ของประเทศต่ำงๆ ในอำเซียนเพื่อเปรียบเทียบกับกำรใช้จ่ำยทำงด้ำน IT กับกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรม IT ในประเทศไทย๒ มีข้อมูลจำก Business Monitor International (BMI) สรุปได้ดังนี้

๑

ข้อมูลอ้ำงอิง:

(๑) Using the E-Government Assessment Questionnaire , Gartner 2008
(๒) The 2012 Waseda University International e-Government Ranking , Waseda 2012
(๓) United Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the People:
government
(๔) ITU e-Government Implementation Toolkit , ITU 2009
๒
กำรลงทุนด้ำน IT ของประเทศต่ำงๆในกลุ่ม ASEAN http://thanachart.org/
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หน้ำ ๑๔

แผนภำพที่ ๒-๘ กำรลงทุนทำงด้ำน IT ของประเทศต่ำงๆ ในกลุ่ม ASEAN

ประเทศสิงคโปร์
BMI คำดกำรณ์กำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ ๖.๔ พันล้ำน
เหรียญสหรัฐ โดยเป็นกำรใช้จ่ำยด้ ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ๒.๙ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ กำรใช้จ่ำยด้ำน
ซอฟต์แวร์ ๙๔๔ ล้ำนเหรียญสหรัฐ และค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริกำร IT (IT Service) ๒.๖ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดย
รัฐบำลเป็นกลุ่มที่มีกำรลงทุนทำงด้ำน IT มำกที่สุด โดยมีมูลค่ำโครงกำรทำงด้ำน IT สูงถึง ๘๙๐ ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ โดยเฉพำะกำรลงทุนทำงด้ำน Public และ Private Cloud ของภำครัฐในหลำยๆ หน่วยงำน อำทิเช่น
กระทรวงศึกษำธิกำร มหำวิทยำลัยแห่งชำติสิงคโปร์และสนำมบินสิงคโปร์ นอกจำกนี้ สิงคโปร์ยังมีกำรขยำยตัว
กำรลงทุนทำงด้ำนซอฟต์แวร์ในกลุ่ม SME โดยเฉพำะโปรแกรมทำงด้ำน Enterprise Resource Planning
(ERP) และ Customer Relationship Management (CRM)
ทั้งนี้ BMI คำดกำรณ์ว่ำตัวเลขประมำณกำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของสิงคโปร์จะโตขึ้นเป็น ๙.๖
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเทศมำเลเซีย
BMI คำดกำรณ์กำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของประเทศมำเลเซียในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ ๕.๒ พันล้ำน
เหรียญสหรัฐ โดยเป็นกำรใช้จ่ำยด้ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ๒.๗ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ กำรใช้จ่ำยด้ำน
ซอฟต์แวร์ ๘๗๓ ล้ำนเหรียญสหรัฐ และค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริกำร IT ๑.๖ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยตัวเลขกำรใช้
จ่ำย IT ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ เมื่อเที่ยบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็เนื่องมำจำกกำรโตขึ้นของกำรใช้
Cloud Computing ของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะในกลุ่ม SME มีผู้ให้บริกำรในประเทศหลำยรำยเช่น
Maxis Cloud นอกจำกนี้ทำงรัฐบำลมำเลเซียยังให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ภำยในประเทศเพื่อขึ้น
บนระบบ Cloud Computing ส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมำจำกนโยบำยกำรเพิ่มกำร
เข้ำถึงของ Broadband ของรัฐบำลทีท่ ำให้มียอดจำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) สูงขึ้น
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ประเทศอินโดนีเซีย
BMI คำดกำรณ์ว่ำยอดกำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๑ คือ ๕.๙ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยเป็นกำรใช้จ่ำยด้ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ๔.๒
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ กำรใช้จ่ำยด้ำนซอฟต์แวร์ ๖๘๗ ล้ำนเหรียญสหรัฐ และค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริกำร IT ๙๘๙
ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำยอดกำรใช้จ่ำยด้ำน IT เกือบร้อยละ ๗๐ จะอยู่ทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ ทั้งนี้
เนื่องจำกกำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์ในประเทศอินโดนีเซียยังมีเพียงร้อยละ ๒๐ เท่ำนั้น จึงยังมีควำมต้องกำร
ทำงด้ำนฮำร์ดแวร์อีกมำก โดยเฉพำะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มำจำกประเทศจีน ส่วน Cloud Computing ก็เป็น
อีกด้ำนหนึ่งที่บริษัทต่ำงๆ ให้ควำมสนใจตลำดในประเทศอินดีเซีย อำทิเช่นทำงบริษัท Microsoft มีแผนงำนที่
จะลงทุนระบบ Cloud Computing ร่วมกับบริษัทด้ำนโทรคมนำคม Telekom เป็นจำนวนเงินถึง
๒.๕ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ทำงทำง BMI คำดกำรณ์ว่ำตัวเลขประมำณกำรใช้จ่ำยด้ำนฮำร์ดแวร์ของ
อินโดนีเซียจะโตขึ้นเป็น ๑๑.๕ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อมีกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำกขึ้น
ประเทศฟิลิปปินส์
BMI คำดกำรณ์ว่ำยอดกำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ ๑๙ คือ ๓.๖ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยเป็นกำรใช้จ่ำยด้ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ๒.๒ พันล้ำน
เหรียญสหรัฐ กำรใช้จ่ำยด้ำนซอฟต์แวร์ ๔๐๑ ล้ำนเหรียญสหรัฐ และค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริกำร IT ๙๙๖ ล้ำน
เหรียญสหรัฐ โดยมีเทคโนโลยีด้ำน Cloud Computing เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำมีกำร
ลงทุนจำกบริษัทต่ำงๆ ที่ให้ควำมสำคัญทำงด้ำนนี้หลำยรำย อำทิเช่น บริษัท Microsoft ร่วมมือกับบริษัท
โทรคมนำคมในประเทศอย่ำง PLDT และบริษัท Datacraft ทั้งนี้ หน่วยงำนภำครัฐก็มีกำรลงทุนทำงด้ำน IT
ค่อนข้ำงมำกจำกหน่วยงำนศุลกำกร สำธำรณสุข คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และภำคกำรศึกษำ
ทั้งนี้ BMI ได้คำดกำรณ์ว่ำตัวเลขประมำณกำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของฟิลิปปินส์จะโตขึ้นเป็น ๔.๙
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเทศเวียดนำม
BMI คำดกำรณ์ว่ำยอดกำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของประเทศเวียดนำมในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ ๑๕ คือ ๒.๕๓ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยเป็นกำรใช้จ่ำยด้ำนคอมพิ วเตอร์ฮำร์ดแวร์ ๑.๘ พันล้ำน
เหรียญสหรัฐ กำรใช้จ่ำยด้ำนซอฟต์แวร์ ๒๒๒ ล้ำนเหรียญสหรัฐ และค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริกำร IT ๔๗๔ ล้ำน
เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ หน่วยงำนภำครัฐมีแผนนโยบำย ICT ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓ และทำให้คำดกำรณ์
ว่ำจะมีกำรลงทุนทำง IT ของภำครัฐสูงถึง ๑๗ พันล้ำนเหรียญสหรัฐในอีก ๕ ปีข้ำงหน้ำโดยเป็นทำงด้ำน
ฮำร์ดแวร์สูงถึง ๑.๒พันล้ำนเหรียญสหรัฐ นอกจำกนี้ทำง BMI ยังระบุว่ำ องค์กรต่ำงๆ ในประเทศเวียดนำมมี
ควำมต้องกำรโซลูชั่นทำงด้ำน ERP อยู่มำก และตลำดทำงด้ำน Cloud Computing จะโตสูงขึ้นถึงร้อยละ
๓๐๐ ใน ๕ ปีข้ำงหน้ำ
ทั้งนี้ BMI คำดกำรณ์ว่ำตัวเลขประมำณกำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของเวียดนำมจะโตขึ้นเป็น ๔.๙
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเทศไทย
BMI ระบุว่ำตลำดกำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของประเทศไทยมีมูลค่ำสูงสุดในกลุ่มประเทศอำเซียน
โดยคำดกำรณ์กำรใช้จ่ำยด้ำน IT ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ที่ ๖.๙ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ เป็นกำรใช้จ่ำยด้ำน
คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ๔.๒ พันล้ำนเหรีย ญสหรัฐ กำรใช้จ่ำยด้ำนซอฟต์แวร์ ๘๙๓ ล้ำนเหรียญสหรัฐและ
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริกำร IT (IT Service) ๑.๘ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยตลำดฮำร์ดแวร์ในประเทศไทยโตขึ้นจำก
ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยี Mobile และนโยบำยของภำครัฐบำลในกำรแจกเครื่อง Tablet ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำ นอกจำกนี้ยังคำดกำรณ์ว่ำนโยบำยทำงด้ำน Cloud Computing ของภำครัฐจะทำให้ตลำด
ทำงด้ำน IT โตมำกขึ้นถึงร้อยละ ๒๐๐ - ๓๐๐ ในปีที่ผ่ำนมำ
ทั้งนี้ BMI ได้คำดกำรณ์ว่ำตัวเลขประมำณกำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของประเทศไทยจะโตขึ้น
เป็น ๙.๓ พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
นอกจำกนี้ บริษัทวิจั ยระดับโลกอย่ำง “IDC”๓ ยังได้เสนอผลกำรสำรวจตลำด IT ของ
ประเทศไทยพบว่ำ ถึงแม้เศรษฐกิจทั่วโลกจะตกต่ำ แต่ IDC ยังให้ควำมเชื่อมั่นต่อกำรเติบโตกำรใช้จ่ำยด้ำน IT
ในประเทศไทยและมีควำมพร้อมเป็นศูนย์กลำงกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซียนเมื่อเปิด AEC ขณะที่รัฐบำลยังมี
โครงกำรขนำดใหญ่รออยู่ เช่น โครงกำรป้องกันน้ำท่วม ซึ่งดึงดูดให้บริษัทซอฟต์แวร์ต่ำงชำติสนใจเข้ำลงทุนใน
ประเทศไทยเพื่อเป็นฐำนขยำยสู่ประเทศรอบข้ ำงต่อไป ประเด็นสำคัญที่น่ำจับตำมองในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ
กำรเติบโตของกำรใช้จ่ำยด้ำน IT ในประเทศไทย ส่งผลให้เทคโนโลยีสำคัญต่ำงๆ เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น Cloud
หรือ Big Data และจะมีควำมสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วน PC จะถดถอยลง แต่ Tablet และ Smart Phone จะ
เติบโตก้ำวกระโดดมำกกว่ำเดิม ในขณะที่เทคโนโลยี 3G จะมีกำรปรับปรุงคุณภำพและเพิ่มกำรแข่งขันรูปแบบ
ใหม่ๆ ให้อุตสำหกรรมโทรคมนำคมตำมลำดับ
ข้อมูล IDC ยังระบุอีกด้วยว่ำ กำรใช้จ่ำยด้ำน IT ของประเทศไทยมีโอกำสเติบโตได้ต่อเนื่อง
ขณะนี้กลำยเป็นที่จับตำของบริษัทซอฟต์แวร์ต่ำงประเทศ อำทิ ญี่ปุ่น อินเดีย และสิงคโปร์ ซึ่งมองหำโอกำส
เข้ำมำขยำยธุรกิจในประเทศไทย และวำงไว้เป็นศูนย์กลำงที่จะขยำยตลำดไปสู่อินโดนีเซีย พม่ำ ลำว และ
กัมพูชำ คำดได้ว่ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพำะกำรใช้จ่ำยด้ำนซอฟต์แวร์จะเติบโตที่ ร้อยละ ๑๑.๒ โดยได้รับกำร
ขับเคลื่อนจำก Trends ของ Big Data และกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำหรับภำคธุรกิจ
๓. ด้ำนสังคม (Social) กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ได้ก้ำวผ่ำนยุคของ Function (Supply) Based ไปสู่กำรพัฒนำตำมหลักกำร e-Governance และ ICT
Governance ซึ่งมุ่งหวังให้ระบบบริกำรและระบบบริหำรของภำครัฐ รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้ทรัพยำกรด้ำน
ICT อยู่ในกรอบของธรรมำภิบำลที่ดีตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีซึ่งรัฐได้วำงกรอบไว้ อีกทั้งยัง
กำลังก้ำวไปสู่กำรพัฒนำตำมแนวทำงสำกลที่เรียกว่ำ Citizen/Social Driven หรือกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำ e-Government โดยประชำชน อันจะนำไปสู่ Transformed Government ตำมแนวทำงของ
องค์กำรสหประชำชำติ (UN) ต่อไป
เมื่อกล่ำวถึงกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยของประเทศเป็น นโยบำยจำกประชำชนเพื่อประชำชน รวมถึงกำร
ตรวจสอบโครงกำรของภำครั ฐ โดยประชำชน ท ำให้ นึ ก ถึ ง แนวคิ ด กำรพั ฒ นำรั ฐ บำลโปร่ ง ใส (Open
Government) ซึ่งเป็นนโยบำยที่สำคัญทั้งในระดับสำกลและภำยในประเทศในปัจจุบัน
เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง นโยบำยเกี่ ย วกั บ ควำมโปร่ ง ใส พบว่ ำ ได้ มี ก ำรกล่ ำ วถึ ง ในระดั บ สำกล โ ดย
ประธำนำธิ บ ดี บ ำรั ก โอบำมำ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ (พ.ศ. ๒๕๕๒) มี น โยบำยว่ ำ จะเป็ น รั ฐ บำลแบบ
Transparency and Open Government๔ หมำยถึงรัฐบำลที่โปร่งใสและเปิดเผยหรือกำรเปิดกว้ำงในภำครัฐ
๓
๔

http://www.bangkokbiznews.com/
Transparency and Open Government http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2009-01-26/pdf/E9-1777.pdf
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และยังให้คำมั่นว่ำจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ภำคประชำชน โดยกำรสร้ำงควำมโปร่งใสยิ่ งขึ้น (Transparency)
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนยิ่งขึ้น (Participation) และควำมร่วมมือยิ่งขึ้น (Collaboration) โดยเผยแพร่
ข้อมูลของทำงรัฐบำลตำมกฎหมำย Freedom of Information Act และยังมีควำมพยำยำมในกำรผลักดัน
รัฐบำลโปร่งใสให้เป็น “วำระของโลก” ต่อไป และในระยะที่ ผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำหลำยๆ ประเทศเริ่มให้
ควำมสำคัญกับรัฐบำลโปร่งใสมำกขึ้น โดยมีกำรก่อตั้ง Open Government Partnership๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยเป็นกำรริเริ่มระดับพหุภำคี ปัจจุบันมีรัฐบำลเข้ำร่วมกว่ำ ๖๐ ประเทศทั่วโลก เพื่อแสวงหำเครื่องมือที่
เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ที่มีควำมท้ำทำยในปัจจุบัน และเพื่อให้รัฐบำลสำมำรถบริหำรจัดกำรงำนต่ำงๆ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ของประชำชนและประชำคมนำนำชำติ
กำรพัฒนำรัฐบำลโปร่งใส (Maturity Level) ได้ถูกวิเครำะห์ไว้ในบทควำมเรื่อง Gartner: Open
Government Maturity Model เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกำรแบ่งระดับของกำรพัฒนำ ออกเป็น ๕
ระดับ ดังนี้
๑. Initial เป็นช่วงเริ่มต้นกำรพัฒนำโดยนโยบำยรัฐบำลโปร่งใสยังไม่เป็นที่รู้จักและเห็นถึงประโยชน์
มำกนัก
๒. Developing เป็นช่วงของกำรเริ่มให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ทำให้ได้รับ
ควำมสนใจในระดับหนึ่ง
๓. Defined เป็นช่วงที่นโยบำยรัฐบำลโปร่งใสเริ่มเห็นภำพชัดขึ้น โดยกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
และมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจริง
๔. Managed นโยบำยรัฐบำลโปร่งใสเริ่มได้รับกำรยอมรับทั่วทั้งองค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ ให้กำร
สนับสนุนเต็มที่
๕. Optimizing องค์กรได้นำเอำรัฐบำลโปร่งใสมำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรทำงธุรกิจและในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
แผนภำพที่ ๒-๙ Gartner: Open Government Maturity Model

๕

Open Government Partnership http://www.opengovpartnership.org
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มำตรฐำนควำมโปร่ งใสของหน่ ว ยงำนภำครัฐ ที่กำหนดภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูล ข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ คือ เกณฑ์มำตรฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่
แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกำรดำเนินกำรที่สำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนกำรที่มี
ประสิทธิภำพ มำตรฐำนควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยใช้หลัก
ธรรมำภิบำล (Good Governance) ที่ดำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ได้ พัฒนำและ
เผยแพร่เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้ วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐที่กำหนดภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐจัดเตรียมข้อมูลข่ำวสำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้
๔. ด้ำนเทคโนโลยี (Technological) พิจำรณำถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอัน
ใกล้ โดยทีมวิจั ย ของ Professor Dr.Toshio Nakamura ผู้ อำนวยกำรสถำบันรัฐ บำลอิเล็ กทรอนิกส์
มหำวิทยำลัยวำเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำกำรสำรวจทิศทำงใหม่ของกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (New
Trends of e-Government Development) รวมทั้ง ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำของประเทศญี่ปุ่นไว้ ดังนี้
๔.๑ Cloud Computing มีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีศึกษำพบว่ำ
กำรที่หน่วยงำนภำครัฐหันมำใช้บริกำรในระบบ Cloud Computing ทำให้สำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งอุปกรณ์ลงได้ถึงร้อยละ ๓๐ เช่น ญี่ปุ่นเริ่มให้ควำมสำคัญกับ Cloud
Computing มำกขึ้นภำยหลังจำกเผชิญกับภัย Tsunami ครั้งใหญ่ที่ผ่ำนมำ
๔.๒ Social Media มี ค วำมส ำคั ญ ในหน่ ว ยงำนภำครั ฐ มำกขึ้ น และสิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ จ ะต้ อ ง
ดำเนินกำรควบคู่กันไปด้วยคือ กำรตรวจเช็คควำมถูกต้องของข้อมูลและกำรรักษำควำมลับ
ของข้อมูลด้วย ซึ่งญี่ปุ่นมีกำรใช้ Social Media ในโครงกำร “Usage of Social Media
for Election Campaign”
๔.๓ Big Data ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับกำรวิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำระบบบริกำรต่ำงๆ ของ
หน่ วยงำนภำครัฐ กำรเติบโตของ Big Data มีควำมสั มพันธ์กับทิศทำงกำรพัฒ นำใน
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่สำคัญด้วย ไม่ว่ำจะเป็น Mobile, Social Media และ Cloud
๔.๔ Business Continuity Plan (BCP) for Disaster Management เป็นประเด็นที่
หน่วยงำนภำครัฐจะต้องให้ควำมสำคัญอย่ำงมำก เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนและ
ให้บริกำรประชำชน ดังจะยกตัวอย่ำงเช่น หลังจำกเกิด ภัย Tsunami ครั้งใหญ่ที่ผ่ำนมำ
บริ ษั ท ที่ เ ป็ น Supplier ของญี่ ปุ่ น ได้ รั บ ควำมเสี ย หำยมำก ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบไปยั ง
บริษัทผู้ผลิตใหญ่ หำกบริษัทเล็กๆ เหล่ำนั้น ไม่มีควำมสำมำรถจะนำระบบต่ำงๆ ขึ้นไปอยู่
บน Cloud Computing ได้ ก็จะต้องมีกำรจัดทำเป็น BCP แทน เพื่อลดผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำน เช่นเดียวกับหน่วยงำนภำครัฐ หำกรัฐบำลท้องถิ่นได้รับควำมเสียหำย และไม่มี
กำรจัดทำ BCP ไว้ ก็จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำยังรัฐบำลกลำงได้
๔.๕ Digital Inclusion (Accessibility) มุ่งเน้นกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี ทั้งในด้ำนควำมเหลื่อมล้ำ
และควำมสำมำรถในกำรใช้งำน เนื่องจำกสังคมปัจจุบัน ประกอบไปด้วยผู้สูงอำยุในสัดส่ วน
ที่สูงขึ้น ทำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนดิจิตอล (Digital Divide) อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก
คนในยุ คปั จ จุบั น ได้เรีย นรู้เทคโนโลยีมำในระดับหนึ่งแล้ ว เมื่อกลำยมำเป็นผู้ สูงอำยุใน
ระยะเวลำต่อไป จะทำให้ปัญหำ Digital Divide ลดน้อยลงได้
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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๔.๖ Cyber Security ประเด็นคือ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในควำมมั่นคงปลอดภัยของ
e-Service หน่วยงำนภำครัฐมำกน้อยเพียงใด ซึ่งถือเป็นปัญหำหนึ่งที่ประชำชนไม่มีกำรใช้
งำน e-Service
๔.๗ Mobile Government ในญี่ปุ่น ประชำชนมีกำรใช้งำนบริกำรของรัฐผ่ำน Mobile เป็น
จ ำนวนร้ อยละ ๔๐ เช่น กำรเปิ ดเว็บไซต์ ของหน่ ว ยงำนเพื่ อหำข้อ มูล และในปัจ จุบั น
Smart Phone เริ่มมีควำมสำคัญมำกขึ้นเรื่อย ปัญหำหนึ่งที่มีต่อผู้พัฒนำและผู้ใช้งำนคือ
ขนำดของกำรแสดงผลหน้ำจอ (Size of display) ที่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่
๔.๘ ICT Applications for Aging Society ในปัจจุบันญี่ปุ่น เกำหลี และจีน เป็นสังคมที่ มี
ประชำกรที่เป็นผู้สูงอำยุในสัดส่วนที่สูง ซึ่งกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องคำนึงถึงจุด
นี้และสำมำรถดูแลให้บริกำรประชำกรกลุ่มนี้ด้วย
๕. ด้ำนสภำพแวดล้อม (Environmental) ได้แก่ ควำมต้องกำรบริกำรด้ำน IT เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็น
บริกำรเกี่ยวกับกำรสำรองข้อมูลและระบบบริหำรจัดกำร เช่น
- Disaster Recovery Site หรือ ศูนย์ที่ทำหน้ำที่สำรองและกู้คืนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและเหตุกำรณ์ภัยพิบัติต่ำงๆ
- กลุ่มบริกำร Cloud ซึ่งเป็นบริกำรที่คำดว่ำจะมีควำมสำคัญเพิ่มมำกขึ้น ทั้ง Private Cloud
Computing และ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรเช่ำใช้อย่ำงเป็น
ระบบทั้ ง ในส่ ว นของหน่ ว ยประมวลผล เครื อ ข่ ำ ยข้ อ มู ล และระบบเก็ บ ข้ อ มู ล และลด
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรดูแลทำงด้ำน IT ซึ่งคำดว่ำจะมีบทบำทเพิ่มมำกขึ้น
หลังจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยที่ผ่ำนมำ
- ระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ (Crisis Management) ที่สำมำรถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
และแจ้งเตือน เช่น ระบบตรวจวัดน้้าบนถนน (Flood Monitoring System) โดยสำนักกำร
ระบำยน้ำ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม โดยกรุงเทพมหำนคร ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง
และเตือนภัย น้้ าหลาก-ดินถล่ ม โดยส ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน้ำ
ระบบบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้าท่วม กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เป็นต้น
๖. ด้ำนกฎหมำย (Legal) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของ สรอ. ตำมที่ได้กำหนดไว้ใน
แผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ได้แก่
- พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรแบบปลอดภัยในกำรทำธุ รกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๕๓
- พระรำชกฤษฎีกำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรทำธุ รกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๔๙
- ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมำตรฐำนกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศตำมวิธีกำรแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรใน
กำรจัดทำหรือแปลงเอกสำรและข้อควำมให้อยู่ในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๕๓
 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่ว ยงำนของรัฐ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์ เรื่องกำรรับรองสิ่งพิมพ์ออก
พ.ศ. ๒๕๕๕
 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหน่วยงำนรับรองสิ่งพิมพ์
ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่องหลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมูล
จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร พ.ศ. ๒๕๕๐

ผลกำรดำเนินงำนของ สรอ. ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สรอ. ได้มีส่วนสำคัญในกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ทุกๆ ด้ำน โดยสำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่ำนมำในมิติต่ำงๆ ดังนี้
๑. สถำนภำพกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกรอบแนวคิดกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(Thailand e-Government Readiness Framework)
ดังที่ได้กล่ำวไปแล้วในหัวข้อ ๑.๔ และสำมำรถสรุปกำรดำเนินงำนของ สรอ.และหน่วยงำนภำครัฐที่มี
ส่วนในกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่ำงๆ ได้ตำมแผนภำพ

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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แผนภำพที่ ๒-๑๐ ตัวอย่ำงโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่ดำเนินกำรตำมกรอบ
Government Infrastructure/Network

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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แผนภำพที่ ๒-๑๑ ตัวอย่ำงโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่ดำเนินกำรตำมกรอบ
Back Office/e-Governance

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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แผนภำพที่ ๒-๑๒ ตัวอย่ำงโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่ดำเนินกำรตำมกรอบ
Government Public Service

แผนภำพที่ ๒-๑๓ ตัวอย่ำงโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่ดำเนินกำรตำมกรอบ
Government Policy and Vision/Trends

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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๒. ผลกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนธุรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
กำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ของ สรอ. ซึ่งวัดผลควำมสำเร็จตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ผ่ำนมำ สำมำรถแสดงรำยละเอียดได้ดังนี้
ตำรำงที่ ๒-๓ ผลกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนธุรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ลำดับ

โครงกำร

ควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)
๑๐๗.๗

๑.

GIN

๒.

Government
Cloud

๓๙๘.๐

๓.

Government
Security
Monitoring

๑๐๐.๐

รำยละเอียด
- มีระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล (ซึ่งรองรับ IPV6 แล้ว) เชื่อมโยงระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน ๒,๑๕๔ หน่วยงำน
- มีระบบบริกำรภำครัฐทีส่ ่วนรำชกำรสำมำรถใช้งำนร่วมกันบนเครือข่ำย
GIN จำนวน ๑๐ ระบบ
- บูรณำกำรงบประมำณด้ำน ICT สำหรับบริกำรกลำงของ สรอ. (GIN,
G-Cloud, Mail Go Thai)
- นำร่อง Secure GIN กับกรมศุลกำกร
- ควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรเครือข่ำยระหว่ำงเครือข่ำย MOI Net กับ
เครือข่ำย GIN
- ปรับปรุงเครือข่ำย GIN ให้สำมำรถใช้งำนระบบทะเบียนรำษฎร์
กรมกำรปกครอง
- มีกำรดำเนินกำรให้บริกำร Cloud แก่หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน ๑๑๑
หน่วยงำน จำนวน ๒๑๔ ระบบ
- นำร่อง Government Software as a Service (G-SaaS) โดยเป้ำหมำย
ให้มีบริกำรภำครัฐอย่ำงน้อย ๑๑ ระบบ ปัจจุบันมีระบบงำนทีส่ ำมำรถใช้
งำนได้คือ ๑. Saraban as a Service ๒. SMS as a Service
๓. Conference as a Service
- ควำมร่วมมือจัดตั้ง Cloud Security Alliance (CSA) Thailand
Chapter
- จัดทำรำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำรรวมศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (Data Center
Consolidation) โดยสำรวจสถำนภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
หน่วยงำนภำครัฐในระดับกระทรวงในช่วงสถำนกำรณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่
ผ่ำนมำ และสำรวจกำรดำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐที่
ตั้งอยู่ที่ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะและภูมภิ ำค
- จ้ำงที่ปรึกษำจัดทำกรอบกำรพัฒนำ Government Application Center
เพื่อกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบกำรประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆเพื่อศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำร Application Store
- สัมมนำระดมสมองจำกหน่วยงำนภำยนอกเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ควำมพร้อมและควำมต้องกำรรูปแบบกำรบริกำรภำครัฐผ่ำน
Government Application Center
- จำนวนสะสมหน่วยงำนที่ตดิ ตั้งระบบ Security Monitoring จำนวน ๒๒
หน่วยงำน
- (เชิงป้องกัน) กำรติดตั้งระบบประเมินช่องโหว่ (VA) และอบรม Security
awareness และ กำร Response ให้กับหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้บริกำร
Cloud และ Government Security Monitoring
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หน้ำ ๒๕

ลำดับ

โครงกำร

ควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)

๔.

MailGoThai

๙๒.๕

๕.

e-Portal

๘๓.๓

๖.

e-Saraban

๙๐.๐

๗.

GNS

๑๐๐.๐

๘.

Architecture
and
Standards

๑๐๐.๐

๙.

ICT Training

๑๗๔.๔

๑๐.

Policy
Research

๑๐๐.๐

รำยละเอียด
- ดำเนินกำร Web defacement เพื่อให้หน่วยงำนเห็นถึงควำมสำคัญใน
เรื่องภัยคุกคำมทำง IT
- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของหน่วยงำนด้ำน Security
- มีจำนวนบัญชีผู้ใช้งำนของ MailGoThai จำนวน ๒๐๗,๐๗๔ บัญชีรำยชื่อ
- กำรพัฒนำ Government ID เพื่อรองรับกำรเข้ำใช้งำนในระบบงำนที่
สำคัญของรัฐ ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ Government ID กับ
ระบบ OSCC
- ปรับปรุงบริกำร e-Service ให้สำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบเว็บไซต์กลำงแบบ
Single Sign-On และปรับปรุงระบบจำกเทคโนโลยี SharePoint เป็น
.Net
- มีกำรเชื่อมโยงระบบแล้ว จำนวน ๒๕ ระบบ
- พัฒนำ/ปรับปรุงให้เป็นระบบ e-CMS 2.0 บน G-Cloud โดยเริม่ มีกำร
รับ-ส่งหนังสือระหว่ำง ๗ หน่วยงำนภำยใต้กระทรวง ICT
- ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวง ICT แลกเปลี่ยนหนังสือเวียน
ผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-CMS 2.0
- มีหน่วยงำนรับ-ส่งหนังสือผ่ำนระบบสำรบรรณ จำนวน ๒๖ หน่วยงำน
- จัดทำ Engine ในกำรนำเข้ำข้อมูลและแสดงผลข้อมูลที่เกีย่ วกับรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์
- มีข้อมูลในระบบ GNS จำนวน ๘ เรื่อง โดยเรื่องล่ำสุด ได้แก่ กำรสำรวจ
สถำนภำพกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๕
- มีกรอบแนวทำงมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ (Government Website
Standard) ฉบับสมบูรณ์ทผี่ ่ำนกำรเห็นชอบจำกมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓
เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำมำตรฐำน
เว็บไซต์ภำครัฐ ๗ กระทรวง ๑ หน่วยงำนให้ ครม. ทรำบเป็นระยะๆ
รวมทั้ง ผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป
- จำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ได้รับสำระควำมรู้ ได้รบั กำรอบรมและพัฒนำ
ทักษะ ICT จำนวน ๑,๗๔๔ คน อำทิเช่น Government Security
- กำรรักษำควำมปลอดภัยของ Web, หลักสูตรนักบริหำรรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Executive Program : e-GEP), อบรม
IPv6 ภำยใต้โครงกำร GIN
- จัดทำข้อเสนอแนะในยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผ่ำนกำรเห็นชอบจำก ครม. เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ กำร
ให้บริกำรคลำวด์ภำครัฐ และกำรประสำนแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ
ด้ำน ICT ร่วมกับสำนักงบประมำณ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรงบประมำณ
ด้ำน ICT รวมไปถึง กำรพัฒนำบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service
Integration)
- ทำกรอบแนวคิ ดกำรพั ฒนำรั ฐ บำลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ สำหรั บ ประเทศไทย
(Thailand e-Government Readiness Framework) ร่วมกับ Waseda
University
- ผลักดันและขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
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หน้ำ ๒๖

ลำดับ

๑๑.

โครงกำร

Smart
Thailand

ควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)
๗๕.๐

รำยละเอียด

-

โดยให้ e-Government เป็ น หนึ่ ง ในเสำหลั ก ส ำคั ญ ในแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ ๓)
ให้บริกำรเครือข่ำย GIN ขนำด ๕๐ Mbps ไปยังศำลำกลำงจังหวัด
นครนำยกและอำเภอทั้ง ๔ แห่ง
ให้บริกำร G-Cloud สำหรับระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บริกำร
Mail Go Thai 1,000 บัญชีรำยชื่อ และให้บริกำร GIN Conference
นำร่องระบบให้บริกำรที่ใช้ประโยชน์จำกกำรเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อ
ตรวจสอบกับฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรผ่ำนอุปกรณ์ Smartbox
สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ได้แก่ กรมกำรปกครอง
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงสำธำรณสุข กำรประปำส่วนภูมิภำค
กำรประปำนครหลวง เป็นต้น

๓. ผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ธุรกิจ (สำมเหลี่ยมธุรกิจ) พ.ศ. ๒๕๕๖
นอกจำกนี้แล้ว สรอ. ยังดำเนิน กิจกรรมต่ำงๆ ทั้งสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ และกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กรเพื่อกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ กิจกรรมเหล่ำนั้นสำมำรถตอบโจทย์ตำมกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ตำรำงที่ ๒-๔ ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทำงธุรกิจ (Business Strategy)
Business Strategy

กลยุทธ์หลัก
Cost-Benefits Analysis
Co-Creation
Strategic Partner

สิ่งที่ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร) กำรศึกษำประเมินควำมคุ้มค่ำกำร
ดำเนินงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของ สรอ.
Common Services (GIN), Smart Citizen Info
MICT, CSA, กพร., สำนักงบประมำณ, ก.มหำดไทย,
ไปรษณีย,์ สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
SaaS, GIN (TOT, CAT), G-Cloud (INET, CAT)

Collaboration
(outsource management)
โครงกำรจ้ำงดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรภำพลักษณ์ของ
Brand Awareness /
สรอ. และกำรสื่อสำรกำรตลำด, Customer Satisfaction
Product Knowledge
Survey, CRM (อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)

ตำรำงที่ ๒-๕ ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทำงไอที (IT Strategy)
IT Strategy

กลยุทธ์หลัก
Crisis Management
Technology/Policy
Foresight (Research)
Open Government

สิ่งที่ดำเนินกำร
ศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site), Risk Management, ISO
e-Government Readiness, ICT Master Plan
กำรส่งเสริมกำรแลกเปลีย่ นควำมรูจ้ ำกภำคประชำชนผ่ำน
ชุมชนออนไลน์ (Go To Know)
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หน้ำ ๒๗

ตำรำงที่ ๒-๖ ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทำงองค์กร (Organizational Strategy)
Organizational
Strategy

กลยุทธ์หลัก
Smart Execution
Innovative Workforce
Good Governance
Sense of Belonging
Trustworthy

สิ่งที่ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร) ระบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำน,
กำรเตรียมพร้อมจัดทำ ERP
Knowledge Sharing, โครงกำรจัดจ้ำงดำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กร
กำรพัฒนำระเบียบองค์กร, ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำร
สรอ. ว่ำด้วยประมวลจริยธรรม
กำรจัดกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์
ISO27001, SLA
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หน้ำ ๒๘

บทที่ ๓ กำรวิเครำะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค
กำรวิเครำะห์ตัวแบบ SWOT คือ กำรวิเครำะห์เพื่อประเมินสถำนภำพจุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรคของ สรอ. ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ในกำรเสริมจุดแข็งและ
โอกำสที่มี ลดหรือจำกัดจุดอ่อนที่เป็นอยู่ และรับมือกับปัจจัยเชิงลบที่เป็นอุปสรรค โดยในแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ได้ใช้วิธีกำรศึกษำจำกข้อมูล ทุติย ภูมิ ตำมตัวแบบ PESTEL (Political, Economic, Social,
Technological, Environmental and Legislative/Law) ตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ และสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค ดังนี้

 จุดแข็ง
๑. ควำมคล่ อ งตั ว ด้ ำ นงบประมำณและกำรบริ ห ำรจั ด กำรในรู ป แบบองค์ ก ำรมหำชน
ส ำนั ก งำนรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ำรมหำชน) (สรอ.) เป็ น หน่ ว ยงำนของรั ฐ ภำยใต้ ก ำรก ำกั บ ของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีบทบำทภำรกิจในกำรผลักดันนโยบำยและ
กำรดำเนินงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยได้รับงบประมำณจำกรัฐบำลในกำรดำเนินโครงกำร
ที่สำคัญ อำทิเช่น โครงกำร GIN โครงกำร Mail Go Thai เป็นต้น ทำให้ได้รับควำมน่ำเชื่อถือและกำรยอมรับ
ในระดับสูงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจที่เป็นพันธมิตรทำงยุทธศำสตร์
๒. ควำมเชี่ยวชำญในกำรดำเนินงำนภำครัฐ ซึ่ง สรอ. มีประสบกำรณ์กำรดำเนินโครงกำร
ระบบงำนภำครัฐกว่ำ ๑๓ ปี ตั้งแต่ที่เป็นสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐ (สบทร.) โดยได้โอนย้ำย
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ม ำปฏิ บั ติ ง ำนด้ ว ย จึ ง มี ค วำมเข้ ำ ใจในควำมต้ อ งกำรของระบบรำชกำร ซึ่ ง มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ น
กระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถบริกำรภำครัฐและประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพและรวดเร็ว
โดยแตกต่ำงจำกควำมต้องกำรในภำคเอกชนที่มุ่งแสวงหำผลกำไรสูงสุดเป็นสำคัญ ด้วยควำมเข้ำใจถึงเป้ำหมำย
ที่แตกต่ำงดังกล่ำวนี้ประกอบกับประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำจึงทำให้ สรอ. สำมำรถพัฒนำและออกแบบระบบได้
อย่ำงเหมำะสมและยืดหยุ่นเข้ำกับระบบรำชกำร รวมทั้ง สำมำรถให้บริกำรที่หลำกหลำยอย่ำงครบวงจรด้วย
๓. บริกำรหลังกำรขำย โดย สรอ. มีนโยบำยหลักที่ยึดถือปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง คือ กำรสร้ำง
ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร โดยมีกำรดูแลหลังกำรขำยอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเชื่อมั่นใน
บริกำรของ สรอ. โดยมีฝ่ำยให้บริกำรหลังกำรขำยแบบ Help Desk หรือ Call Center ที่ให้บริกำรตลอด ๒๔
ชั่วโมง สัปดำห์ละ ๗ วัน ซึ่งสำมำรถช่วยเหลือหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงเต็มที่และตรงตำมควำมต้องกำร

 จุดอ่อน
๑. วิสัย ทัศน์ และเป้ำหมำยขององค์กรยังไม่ได้รับกำรสื่ อสำรให้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
เนื่องจำก สำนักและส่ วนงำนมีลักษณะงำน และมีกรอบวิธีคิดที่แตกต่ำงกัน รวมทั้ง บุคลำกรยังขำดทัศนคติ
และเข้ำใจเป้ำหมำยในทิศทำงเดียวกัน
๒. ขำดกำรกำหนดรูปแบบควำมร่วมมือกับภำคเอกชน (Business Model) เนื่องจำกเพิ่ง
จัดตั้งองค์กรในช่วงแรกในลักษณะองค์กำรมหำชน ซึ่งมีภำรกิจและรูปแบบกำรดำเนิ นงำนแตกต่ำงจำกในอดีต
ที่เป็น สบทร. จึงทำให้บุคลำกรยังไม่มีประสบกำรณ์และควำมรู้ในเชิงธุรกิจ
๓. ขำดข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน เนื่องจำกปัจจุบันประเทศยังไม่มี
กำรจัดฐำนข้อมูลด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ทันต่อปัจจุบันและครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้ง กำรสำรวจ
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ควำมต้องกำรใช้บริกำรจำเป็นต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำรพอสมควร จึงทำให้กำรประมำณกำรณ์และดำเนิน
โครงกำรอำจไม่ตรงกับควำมต้องกำรจริงบำงด้ำน

 โอกำส
๑. หน่วยงำนและบุคคลภำยนอก มีทัศนคติเชิงบวกที่ให้กำรยอมรับ สรอ. ในฐำนะที่เป็น
หน่วยงำนกลำงด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๒. กำรมีกรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรหรือ ICT 2020 (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๖๓) และนโยบำย กฎหมำยทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอื่นๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอำเซียนหรือ ASEAN ICT Masterplan 2015 และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ที่อยู่
ระหว่ำงกำรจัดทำ รวมไปถึง กำรประกำศมติ ครม. ที่สำคัญ เช่น นโยบำย Smart Thailand ซึ่งมีกำรระบุถึง
ภำรกิจและแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้ องกับภำรกิจของ สรอ. ซึ่งนับว่ำเป็นนโยบำยที่
สนับสนุนกำรดำเนินงำนขององค์กรอย่ำงยิ่ง
๓. ภำครัฐยังขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมชำนำญด้ำน IT ทำให้ไม่สำมำรถดูแลระบบที่ใช้งำน
อยู่ให้มีประสิทธิภำพ และไม่อำจต่อยอดกำรพัฒนำระบบให้สำมำรถใช้งำนได้ครอบคลุมทุกด้ำน ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องพึ่งพำควำมรู้ควำมสำมำรถและเทคโนโลยีจำกหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมชำนำญด้ำน IT อย่ำง
สรอ. เพื่อดูแลระบบงำนปัจจุบันให้สำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ และเติมเต็มด้ำนกำรพัฒนำระบบใหม่
เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ล้ำสมัย รวมถึงกำรบำรุงรักษำระบบ (Maintenance) ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
๔. ควำมต้องกำรระบบสนับสนุนในกำรให้ควำมช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติและภัยธรรมชำติ ทำ
ให้หน่วยงำนภำครัฐจำเป็นต้องเตรียมระบบงำนเพื่อรองรับกำรทำงำนภำยใต้ควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ มำกขึ้น
โดย สรอ. อำจมีบทบำทในกำรจัดทำระบบเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ให้ หน่วยงำนภำครัฐที่ใช้
บริกำรอยู่
๕. กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็ว ทำให้หน่วยงำนภำครัฐที่ขำด
ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมเสี่ยงในกำรเปลี่ยนเทคโนโลยี สำรสนเทศหรือ
ระบบที่ใช้งำนเพื่อให้ทันกับสภำพปัจจุบัน รวมทั้ง ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนงบประมำณด้ำน IT

 อุปสรรค
๑. ระบบงำน IT ของหน่วยงำนภำครัฐด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เชื่อมโยงกัน เนื่องจำก
ยังมีทัศนคติและควำมต้องกำรเป็นเจ้ำของระบบ ควำมต้องกำรของบประมำณภำครัฐโดยตรง กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของหน่วยงำนต่ำงๆ ยังเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้งำนข้อมูลและกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกัน
๒. อัตรำกำรแข่งขันด้ำนกำรแย่งชิงบุคลำกร IT เพิ่มสูงขึ้น โดยหน่วยงำนภำยนอกเสนอ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ให้เจ้ำหน้ำที่ ของ สรอ. เพื่อจูงใจให้เปลี่ยนงำน ซึ่งส่งผลต่อกำรกำรเข้ำ-ออกของ
อัตรำบุคลำกร และทำให้เกิดต้น ทุนในกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะแก่บุคลำกรที่เข้ำมำใหม่เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้
๓. นโยบำยและภำระงำนจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยภำครัฐ ที่ต้องกำรให้สนับสนุนภำรกิจ
เพิ่มเติม ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรและบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยในภำรกิจหรือสิ่งที่ได้รับมอบหมำย
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๔. เทคโนโลยียังไม่สำมำรถเข้ำถึงประชำชน โดยจำกผลกำรสำรวจพบว่ำปัจจุบันประชำชนยัง
ไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี ประมำณร้อยละ ๗๐ – ๘๐ ของประชำกรในประเทศ ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรมีส่วน
ร่วมในกำรใช้บริกำรหรือแสดงควำมคิดเห็นด้ำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ
๕. หน่วยงำนให้ควำมสำคัญในกำรใช้ ICT ไม่เท่ำเทียมกัน ซึ่งส่งผลต่อกำรพัฒนำรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเป็นรูปธรรม
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ตำรำงที่ ๓-๑ กำรเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค
ของแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) และ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
จุดแข็ง ๑. ควำมคล่ อ งตั ว ด้ ำ นงบประมำณและกำรบริ ห ำร
จัดกำรในรูปแบบองค์กำรมหำชน
๒. ควำมเชี่ยวชำญในดำเนินงำนภำครัฐ
๓. บริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และกำรมี
Service Mind
๔. ให้ บ ริก ำรหลั งกำรขำย Help Desk / Call
Center
จุดอ่อน ๑. วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ ำ หมำยองค์ ก รยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ กำร
สื่อสำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
๒. กฎระเบี ย บปั จ จุ บัน ยั งอ้ ำ งอิงของ สวทช. ท ำให้
ขำดควำมคล่องตัว
๓. ขำดมุมมองเชิงธุรกิจ (Business Mind)
๔. ระบบ IT ยังไม่ถูกนำไปเสริมประสิทธิภำพทั่วทั้ง
องค์กร
๕. ยังไม่มีกำรประเมินผลองค์กร และกำรประเมินผล
บุคลำกรยังไม่มีวิธีกำรที่ชัดเจน
โอกำส ๑. กำรประกำศกรอบนโยบำย ICT 2020
๒. ควำมเปลี่ ย นแปลงด้ ำ นนโยบำยต่ ำ งประเทศ
โดยเฉพำะสำขำที่ประเทศไทยมีควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน (AC)
๓. ปัจจัยนโยบำยกฎหมำยในประเทศ
๔. ภำครัฐยังขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมชำนำญด้ำน
IT
๕. ควำมต้องกำรระบบสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือ
เหตุภัยพิบัติและภัยธรรมชำติ
๖. ทัศนคติกำรยอมรับ สรอ.
อุปสรรค ๑. ระบบงำน IT ของหน่วยงำนภำครัฐยังไม่เชื่อมโยง
กัน เนื่องจำกต้องกำรเป็นเจ้ำของระบบ และขอ
งบประมำณ
๒. หน่ ว ยงำนภำยนอกเสนอค่ ำ ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ให้เจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนงำน
๓. นโยบำยและภำระงำนจำกผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับนโยบำย
ภำครัฐ ที่ต้องกำรให้สนับสนุนภำรกิจเพิ่มเติม เช่น
Tablet Computer

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ปรับปรุงใหม่)
๑. ควำมคล่องตัวด้ำนงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร
ในรูปแบบองค์กำรมหำชน
๒. ควำมเชี่ ย วชำญในด ำเนิน งำนภำครั ฐ และสำมำรถ
ให้บริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
๓. คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ห ลั ง ก ำ ร ข ำ ย
(+ Service mind )
๑. วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยองค์กรยังไม่ได้รับกำรสื่อสำร
ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั น รวมทั้ ง บุ ค ลำกรขำด
ทัศนคติและเป้ำหมำยที่คิดเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน
๒. ขำดกำรกำหนดรูปแบบควำมร่วมมือกับภำคเอกชน
(Business Model)
๓. ขำดข้ อ มู ล พื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ รั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
ชัดเจน
๑. ทัศนคติกำรยอมรับ สรอ. จำกภำยนอก
๒. นโยบำย/กฎหมำยด้ำน IT ทั้งในและต่ำงประเทศ
และ ICT Master Plan 3 อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
๓. ภำครัฐยังขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมชำนำญด้ำน IT
๔. ควำมต้องกำรระบบสนับ สนุนให้ควำมช่วยเหลือเหตุ
ภัยพิบัติและภัยธรรมชำติ
๕. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

๑. ระบบงำน IT ของหน่วยงำนภำครัฐยังไม่เชื่อมโยงกัน
เนื่ อ งจำกต้ อ งกำรเป็ น เจ้ ำ ของระบบ และขอ
งบประมำณเอง
๒. อัตรำกำรแข่งขันด้ำนกำรแย่งชิงบุคลำกร IT เพิ่ม
สูงขึ้น
๓. นโยบำยและภำระงำนจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย
ภำครัฐที่ต้องกำรให้สนับสนุนภำรกิจเพิ่มเติม
๔. เทคโนโลยียังไม่สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
๕. หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมสำคัญในกำรใช้งำน ICT ไม่
เท่ำเทียมกัน

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน้ำ ๓๒

บทที่ ๔ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์องค์กร
ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ได้จัดทำโดยอ้ำงอิงกรอบแผนยุทธศำสตร์ สรอ.
๔ ปี เป็นหลัก เพื่อให้สำมำรถวำงแนวทำงกำรดำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้โดยสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยในระยะยำว และเพื่อให้กรอบแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี มีควำมทันสมัยและสอดรับกับสถำนกำรณ์ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงมีกำรปรับเนื้อหำของแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) อีกครั้งในช่วงครึ่ง
กลำงของแผน ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร สรอ. และคณะอนุกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร ๑ ได้ให้ควำมเห็น
ในกำรปรับปรุงชื่อยุทธศำสตร์ และจุดเน้นในประเด็นยุทธศำสตร์บำงส่วนให้มีควำมเหมำะสม ซึ่งแผนกลยุทธ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้นำมำอ้ำงอิงรำยละเอียด ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส
เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน
Enabling Smart* and Open Government** for the People
*Smart = Sustainability + Cross-Boundary + Innovation
**Open = Transparency + Participation + Collaboration๒
ภารกิจ
๑. พัฒนำ บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์
๑

ข้อแนะนำของคณะกรรมกำรบริหำร สรอ. และคณะอนุกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร ได้แก่
- ปรับวิสัยทัศน์ให้มุ่งเน้นไปสู่กำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และแสดงทิศทำงกำรขับเคลื่อนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ ภำยใน ๔ ปี
- เพิ่มยุทธศำสตร์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำแนวคิดใหม่ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรมด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ผลักดันให้เกิดกำรนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับกระทรวงต่ำงๆ และตอบสนองต่อควำมคำดหวัง
ของประชำชน
- เพิ่มยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (Brand Awareness and Product knowledge) โดยแบ่งเป็น
• ระยะ ๑ เพื่อให้ สรอ. เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงทั้งภำคประชำชนและภำครัฐ โดยมุ่งเน้นกำรรับรู้ถึงภำรกิจของ สรอ. และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรดำเนินงำนขององค์กร
• ระยะ ๒ กำรสื่อสำรถึงกำรดำเนินงำนของ สรอ. ที่ จะนำไปสู่กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
- กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของ สรอ. ในบทบำทของหน่วยงำนส่งเสริมและสนับสนุนภำครัฐ (Enhancer) มำกกว่ำกำรเป็นผู้
ให้บริกำร (Service Provider)
- จัดทำ Roadmap ของกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปสู่กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี
๒
อ้ำงอิงตำม (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๓๓

๒. ศึ ก ษำ วิ จั ย พั ฒ นำ และเสนอแนะแนวทำง มำตรกำร และมำตรฐำนด้ ำ นรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์
๓. ให้คำปรึกษำ บริกำรด้ำนวิชำกำร และบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๔. ส่ งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๗: จะมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนินงำน
และเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ซึ่งแสดงในรูปแบบของแผนที่ยุทธศำสตร์
(Strategy Map) โดยประกอบด้วยเป้ำหมำยแต่ละยุทธศำสตร์ที่มีควำมเชื่อมโยงกัน ในมุมมอง ๔ มิติ ตำมหลัก
Balanced Scorecard :BSC ได้แก่ มิติด้ำนกำรเงิน (Financial Perspective) มิติด้ำนลูกค้ำ (Customer
Perspective) มิติด้ำนกระบวนกำรภำยใน (Internal Process Perspective) และ มิติด้ำนกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำ (Learning and Growth Perspective)
แผนภาพที่ ๔-๑ แผนที่ยุทธศำสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

หมำยเหตุ: ปรับปรุง ณ วันที่ ๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และอยู่ระหว่ำงกำรเสนอขอควำมเห็นชอบแผน
ยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) จำกคณะกรรมกำรบริหำร สรอ.

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
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ยุทธศาสตร์ สรอ. (ตำมกรอบแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
ตารางที่ ๔-๑ เป้ำหมำย ผลผลิต ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
(Transformation): ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่ระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
(Connecting): สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เป้ำหมำย

หน่ ว ยงำนภำครั ฐ สำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนและ
บริกำรประชำชนอย่ำงบูรณำกำรและ
มีคุณค่ำ

มีกลไกด้ำนซอฟท์แวร์และอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรทำงำนอย่ำง
บูรณำกำรและเชื่อมโยงกัน

ผลผลิต

ระบบ e-Government ที่ทันสมัยบนพื้นฐำน
ของกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
อย่ำงคุ้มค่ำ

๑) เครื่องมือสนับสนุนกำรบูรณำกำร ข้อมูล, กระบวนกำร
และบริกำร เช่น API, Web Services (Data, Process
and Service)
๒) ข้อมูลพื้นฐำน (Shared Data Resource) เพื่อกำร
เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ตัวชี้วัด

๑) ล ด ควำ ม ซ้ ำซ้ อนในกำ ร จั ดห ำ แ ล ะ
ดำเนินกำรระบบ IT ภำครัฐได้ปีละไม่ต่ำ
กว่ำ ๖๐๐ ล้ำนบำท (รวมทุกยุทธศำสตร์)
๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของหน่วยงำนที่ได้รับ
บริกำรจำก สรอ.

๑) จำนวนเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรบูรณำกำร
ข้อมูล กระบวนกำร และบริกำร
๒) จำนวนชุดข้อมูลพื้นฐำนภำครัฐ (Data Set) เพื่อใช้ในกำร
เชื่อมโยงข้อมูล (๒ ประเภท/ปี)
๓) ร้อยละควำมพึงพอใจของหน่วยงำนที่ได้รับบริกำรจำก
สรอ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
(Collaboration): ขับเคลื่อนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม
บริการรูปแบบใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
(Readiness): ผลักดันให้เกิดความพร้อม
เพื่อรองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เป้ำหมำย

๑) มี ร ะบบบริ ก ำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ ใน
รูปแบบใหม่ (Smart e-Service) ซึ่งสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้
๒) ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรับ
บริกำรของรัฐอย่ำงมีคุณค่ำ

หน่วยงำนภำครัฐและภำคส่วนที่เกี่ ยวข้องมีควำมพร้อมที่จะ
รองรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ งำนในบริ บ ทของ
ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

ผลผลิต

ระบบบริกำรภำครัฐรูปแบบใหม่

โครงกำรหรือกิจกรรมที่สร้ำงควำมพร้อมให้แก่ผู้มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

๑) จำนวนระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
ในรูปแบบใหม่ (Smart e -Service) อำทิ
ลดกำรใช้กระดำษ กำรใช้ Smart Card
และบริกำร m – Government เป็นต้น
๒) จำนวนประชำชนที่ เ สนอควำมเห็ น ผ่ ำ น
ช่องทำงสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ

จำนวนโครงกำรหรื อกิ จ กรรมที่ส ร้ ำงควำมพร้อ มให้ แก่ ผู้ มี
ส่วนร่วม (ภำครัฐ ภำคเอกชน และ ภำคประชำชน)

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
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กลยุทธ์ธุรกิจ
สิ่งสำคัญในกำรกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น จะอำศัยแนวคิดกลยุทธ์แนวใหม่โดยจะ
เน้นควำมเหมำะสมของกลยุทธ์ หรือ เรียกว่ำ “Strategy Fit” โดยกลยุทธ์ที่กำหนดต้องสำมำรถเชื่อมโยงกับแต่ละ
หน้ำที่กำรงำนในองค์กร เช่น กลยุทธ์ไอทีต้องมีควำมเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจ และกระบวนกำรทำงำนของไอที
ต้องเชื่อมโยงกับกระบวนกำรทำงธุรกิจ ซึ่งจะรองรับด้วยโครงสร้ำงองค์กร กระบวนกำรทำงำน และควำมรู้ทักษะ
ของพนักงำน ที่สำมำรถตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ซึ่งสำมำรถแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกลยุทธ์
ด้ำนไอทีและด้ำนธุรกิจ ดังแผนภำพ
แผนภาพที่ ๔-๒ หลักกำรวำงกลยุทธ์แนวใหม่ตำมหลัก Strategy Fit

ที่มำ: เอกสำรกำรบรรยำย หัวข้อ “COBIT 5 and EGA ICT Master Plan”, มนู อรดีดลเชษฐ์, ๒๕๕๖
ดังนั้น จำกหลักกำรกำหนดกลยุทธ์แนวใหม่ที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรอ. จึงกำหนดกลยุทธ์ในปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ให้มีควำมครอบคลุ มในทุกมิติ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์กำรขับเคลื่อน ๓ ด้ำน ตำมสำมเหลี่ยมกลยุทธ์
องค์กร ดังนี้
แผนภาพที่ ๔-๓ สำมเหลี่ยมกลยุทธ์องค์กร

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
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กลยุทธ์องค์กรหลัก
ประกอบด้วยแนวคิดสำคัญ ได้แก่
- Optimization: กำรดำเนินโครงกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและมีแนวทำงที่เหมำะสม
ที่สุด เพื่อก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรดำเนินงำน รวมทั้ง กำรผลักดันให้เกิดเป็นนโยบำย
ระดับประเทศ
- Smart e-Service: กำรพัฒนำระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐในรูปแบบใหม่
- Involvement of Citizen: กำรมีส่วนร่วมของประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
ต่ำงๆ ที่พัฒนำขึ้น
- Smart Agency: กำรเป็นองค์กรที่มีภำพลักษณ์และกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์การขับเคลื่อน ๓ ด้าน ตามสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์ IT ดังนี้
๑) กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)
คำที่เป็นจุดเน้นสำคัญ (Keywords) ได้แก่ Value Creation, New Business Model
กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ถือเป็นกลยุทธ์หลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือ
ยุทธศำสตร์ขององค์กร ซึ่งสำหรับแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและผลักดันให้ภำครัฐเกิด
กำรบู รณำกำรร่ว มกัน เพื่อให้เกิดต้นแบบทำงธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) ซึ่งสำมำรถ
ปฏิบัติงำนและส่งมอบบริกำรแก่ประชำชนอย่ำงบูรณำกำรและมีคุณค่ำ (Value Creation) โดยมุ่งเน้นกำร
ปรับเปลี่ยนแนวคิดภำครัฐไปสู่รูปแบบใหม่ (Transformation) กำรสร้ำงกลไกกำรเชื่อมโยง (Connecting)
ไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมบริกำรรูปแบบใหม่ (Smart e-Service) ที่สนองควำม
ต้องกำรของประชำชนผ่ำนกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Collaboration) พร้อมกับกำรเตรียม
ควำมพร้อมให้หน่วยงำนภำครัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรในบริบทของ
ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ได้ (Readiness)
๒) กลยุทธ์ไอที (IT Strategy)
คำที่เป็นจุดเน้นสำคัญ (Keywords) ได้แก่ Innovation, Shared Resource
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น สรอ. ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเพื่อสนับสนุนกระบวนกำรดำเนินงำนภำยในและกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ภำครัฐ โดย
สรอ. อยู่ ร ะหว่ำงกำรจั ดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร สรอ. ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐) เพื่อกำหนดกรอบนโยบำย วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
สำหรับกำรพัฒนำด้ำน ICT ของ สรอ. และเพื่อประยุกต์ใช้ ICT ที่ใช้งำนได้จริงเพื่อให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
ของ สรอ. ทุกส่วนงำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และสำมำรถคัดเลือกเทคโนโลยีมำใช้งำน พร้อมกับมีกำรออกแบบ
ระบบต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับภำรกิจององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุ ด ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรนำ
กลยุทธ์ IT มำขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งควำมเหมำะสมในกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำน IT ด้วย โดยมุ่งหวังให้ส่วน
งำนต่ำงๆ มีกำรออกแบบระบบงำนต่ำงๆ ให้ส อดคล้ องกัน ซึ่งได้ใช้แนวคิดของ COBIT 5 (Control
Objectives for Information and Related Technology) เป็นกรอบในกำรจัดทำแผน โดยประเด็นที่มี
ควำมเกี่ยวข้องกับรูปแบบและภำรกิจขององค์กร อำทิ Portfolio of competitive products and services,
Business service continuity and availability, Optimization of business process functionality,
Skilled and motivated people เป็นต้น
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๓) กลยุทธ์องค์กร (Organizational Strategy)
คำที่เป็นจุดเน้นสำคัญ (Keywords) ได้แก่ Process Improvement
สรอ. ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพภำยใน (Internal Management) โดย
ยกระดับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กรด้วยกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลแบบองค์รวม
(Integrated HR Solutions) เช่น กำรพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร และระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น
โดยขยำยผลของกลยุทธ์จำกแผนธุรกิจปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ Smart and Innovative Workforce

๒. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ในกำรกำหนดกลยุทธ์สำหรับแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ได้ยึดวิสัยทัศน์, ยุทธศำสตร์ ๔ ปี และ
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนตำม Roadmap เป็นสำคัญ โดยสำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และโครงกำร/กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินกำร ได้ดังแผนภำพ
แผนภาพที่ ๔-๔ ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) กลยุทธ์องค์กร และ
โครงกำร/กิจกรรมสำคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

หมำยเหตุ: ตัวอักษรภำษำอังกฤษตำมด้วยเลข แสดงถึงควำมสอดคล้ องของกลยุทธ์องค์กรกับโครงกำร/
กิจกรรมที่ดำเนินกำรในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สรอ. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร/กิจ กรรมส ำคัญและกำหนด
ผลลัพธ์ (Output) สำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ ดังนี้
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ตารางที่ ๔-๒ โครงกำรและกิจกรรมสำคัญปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำแนกตำมยุทธศำสตร์และผลลัพธ์
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์
โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ระบบ e-Government ที่ทันสมัยบน ๑. กำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยสื่ อ สำรข้ อ มู ล เชื่ อ มโยง
Transformation:
พื้ น ฐำนของกำรใช้ ท รั พ ยำกรร่ ว มกั น
หน่วยงำนภำครัฐ (Government Information
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ ำ ง อย่ำงคุ้มค่ำ
Network: GIN)
พื้นฐำน ICT ของภำครัฐ
๒. กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (G - Cloud)
ไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๓. กำรให้บริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำง
ยุคใหม่
เพื่อกำรสือ่ สำรในภำครัฐ (Mail Go Thai)
๔. กำรพั ฒนำระบบบริห ำรจั ดกำรภัย คุ ก คำมทำง
สำรสนเทศภำครัฐ (Government Security
Monitoring)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑. เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น กำรบู ร ณำกำร ๑. กำรบู ร ณำกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และระบบงำน
Connecting:
ข้อมูล, กระบวนกำร และบริกำร
ภำครัฐ (e-Government Platform)
สร้ ำ งกลไกเชื่ อ มโยงเพื่ อ
เช่น API, Web Services (Data,
นำไปสู่กำรพัฒนำรัฐบำล
Process and Service)
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ข้ อ มู ล พื้ น ฐำน (Shared Data/
Resource) เพื่อกำรเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ระบบบริกำรภำครัฐรูปแบบใหม่
๑. กำรพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำร
(Collaboration):
ภำครัฐ(Government Access Channels)
ขั บ เ ค ลื่ อ น รั ฐ บ ำ ล
(*ครอบคลุม e-Portal, Access Channels,
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อย่ ำ งมี
Software as a Service (SaaS), Mobile
ส่ ว นร่ ว มด้ ว ยนวั ต กรรม
Application)
บริกำรรูปแบบใหม่
๒. กำรน ำร่ อ งบริก ำร ICT ไปสู่ ท้ อ งถิ่ น (Smart
Citizen Info)
(* ชื่อเดิมปี ๕๖ คือ Smart City)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงกำรหรื อ กิ จ กรรมที่ ส ร้ ำ งควำม ๑. กำรยกระดั บ ขี ด ควำม สำมำรถและพั ฒ นำ
(Readiness):
พร้อมให้แก่ผู้มีส่วนร่วม
ฐำนข้อมูลบุคลำกร ICT ภำครัฐ
ผลักดันให้เกิดควำมพร้อม
(e-Government Capability Building)*
เพื่อรองรับแนวควำมคิด
*มีการเปลี่ยนชื่อตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ใหม่ของรัฐบำล
ด้านยุทธศาสตร์องค์กร
อิเล็กทรอนิกส์
๒. กำรวิจัยเชิงนโยบำย (Policy Research)
๓. กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลแบบ
องค์รวม (Integrated HR Solutions)
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๓. ความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
กำรพัฒ นำรั ฐ บำลอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เ ป็น ยุท ธศำสตร์ห นึ่ง ที่ส ำคั ญของประเทศในกำรขั บเคลื่ อนกำร
ยกระดั บ ขี ด ควำมสำมำรถในกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำร และบริ ก ำรภำครั ฐ สู่ ป ระชำชนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ โดยสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนภำยใต้ก ำรกำกับดูแลของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตำมมติของคณะรัฐมนตีเพื่อ
ดำเนิ น งำนในกำรท ำหน้ ำ ที่ วิ จั ย พั ฒ นำ จั ด ท ำมำตรฐำน ให้ ค ำปรึ ก ษำ บริ กำรด้ ำนวิ ช ำกำร ด ำเนิ นกำร
ปฏิบัติกำรและบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่จำเป็นต่อ
ระบบรัฐอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ตำมแผนภำพ
แผนภาพที่ ๔–๕ ควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

NITC : National Information Technology Committee (คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แห่งชำติ)
ETC : Electronic Transaction Commission (คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์)
NBTC : National Broadcasting and Telecommunication Commission (คณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ)
สำหรับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จะเป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำท
หน้ำที่ในกำรพัฒนำและบูรณำกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย โดยเสนอแนะ
และดำเนินกำรนำนโยบำยของรัฐบำลมำจัดทำเป็นแผนยุทธศำสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
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สนับสนุน พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในทุกภำคส่วนเพื่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำน
ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้พันธกิจดังกล่ำว
ทั้ ง นี้ ในกำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ำนั ก งำนรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์กำรมหำชน) จะมีภ ำรกิจ ครอบคลุ มถึงกำรส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ ปัญหำอุปสรรค และปัจจัยแห่ ง
ควำมสำเร็จ เพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศ สำหรับเป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำน ภำยใต้ควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) ส านัก งบประมาณ เพื่ อ กำหนดกรอบและจั ดสรรงบประมำณประจ ำปี ม ำสนั บสนุ น
กิจกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอผลกำรดำเนิ นกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็น ไปตำม
เป้ำหมำย มีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำและลดควำมซ้ำซ้อน
๒) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรและขั้นตอน
วิธีกำรดำเนินงำนของส่ว นรำชกำรต่ำงๆ ให้ส อดคล้องกับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณำกำร
รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อนำไปสู่กำรเป็นรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำง
แท้จริง
๓) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในกำรผลักดันระเบียบ
หลักเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรทำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิ กส์ ของประเทศอย่ ำงเป็ นระบบภำยใต้กรอบนโยบำยของคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แห่งชำติ (National Information Technology Committee: NITC) คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Transaction Commission: ETC) และคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (National Broadcasting and Telecommunication Commission: NBTC)
๔) ส่วนราชการต่า งๆ ในกำรดำเนินกำรพัฒ นำรัฐ บำลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบบูรณำกำรให้
เป็นไปในทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ
บริกำรภำครัฐสู่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕) ภาคธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคเอกชน (Public-Private Partnership) ในกำรนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำร
พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ

๔. แนวทางการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีควำมต่อเนื่องจำกปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้เห็น
ผลกำรดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงที่สำคัญของกำรดำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
(๑) กำรลงพื้นที่ เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมำกขึ้น สะท้อนถึงควำมคำดหวังและ
กระตุ้นกำรใช้งำน
(๒) กำรผลักดันเชิงนโยบำยระดับประเทศที่มีผลกระทบในวงกว้ำง
(๓) โครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เน้นคุณภำพมำกกว่ำปริมำณ เช่น security, utilization
เป็นต้น
(๔) กำรมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับเรื่อง Mobile Government มำกขึ้น
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๔๑

(๕) กำรนำร่อง New Business Model สำหรับ IT (SaaS) ภำครัฐ
(๖) กำรมุ่งเน้นโครงกำรนำร่องให้เป็นเกิดกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบใน
สังคมมำกขึ้น
(๗) กำรเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมี Teamwork, Attitude ภำยในองค์กร
(๘) กำรสร้ำง Competency ของบุคลำกรภำยในองค์กร

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๔๒

บทที่ ๕ แนวทางการดาเนินงานโครงการ
(Projects Approach)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินโครงกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ
รวมถึง กำรพัฒนำให้เกิด Smart e-Service จำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งจำกผลลัพธ์และเป้ำหมำยที่
หลำกหลำยนั้น จึงทำให้ สรอ. กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร (Projects Approach) เพื่อให้เกิด
ทิศทำง กลยุทธ์สำคัญ และกิจกรรมภำยใต้โครงกำรอย่ำงชัดเจนและสำมำรถติดตำมควำมส ำเร็จของกำร
ดำเนิ น งำนได้อย่ ำงมีป ระสิ ทธิ ภ ำพ โดยสำมำรถแสดงโครงกำรและผลลั พธ์ส ำคัญ รวมถึง กลยุทธ์ในกำร
ขับเคลื่อนแต่ละโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ ๔ ปี ได้ดังนี้
ตารางที่ ๕-๑ เป้ำหมำย/กลยุทธ์/กิจกรรมสำคัญ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำแนกตำมยุทธศำสตร์
โครงการ/ผลลัพธ์
กลยุทธ์/กิจกรรมสาคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุทธศาสตรที่ ๑ Transformation: ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
- การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
ผลลัพธ์สาคัญ
กลยุทธ์หลัก
- มีจำนวนสะสม
 ใช้กลไกด้ำนงบประมำณเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรผลักดันให้เกิดกำรบูรณำกำร
หน่วยงำนรัฐที่ใช้
 กลยุทธ์เพื่อตลำดเป้ำหมำย ในลักษณะ Agenda Base Network (กำรใช้งำนระบบ
บริกำรเชื่อมโยง
เครือข่ำยเพื่อวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนของภำครัฐเฉพำะด้ำน)
เครือข่ำย ๒,๘๐๐
 ยกระดับเครือข่ำยและระบบให้รองรับ IPV6
หน่วยงำน
กิจกรรมหลัก
- มีระบบ Common
๑. บูรณำกำรระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT เข้ำกับระบบ GIN โดยผลักดันกำรบูรณำกำร
Services เพื่อบูรณำ งบประมำณด้ำน ICT สำหรับบริกำรกลำงในระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงต่อเนื่อง (GIN,
กำรข้อมูล จำนวน
G-Cloud, Mail Go Thai) รวมไปถึง SaaS ด้วย
สะสม ๑๐ ระบบ
๒. เพิ่มอัตรำกำรใช้งำน (Utilization) และจำนวนผู้ใช้งำนตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
- SLA ร้อยละ ๙๙.๕
๓. วำงแผนดำเนินกำรปรับเปลี่ยนเป็น Hi-Speed GIN / Gigabyte GIN ในกรุงเทพฯ
๔. ส่งเสริม กระตุ้นกำรปรับเปลี่ยนเป็น IPV6 ประกอบด้วย
๔.๑ ปรับเปลี่ยนระบบภำยใน สรอ. เป็น IPV6 ทั้งหมด
๔.๒ ประกำศควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเชื่อมต่อในรูปแบบ IPV6 กับหน่วยงำนรัฐ โดยนำ
ร่องร่วมกับหน่วยงำนรัฐ ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวง ๒๐ แห่ง และระดับกรม ๓๐ กรม
๔.๓ ติดตำมหน่วยงำนที่มีกำรใช้งำน IPV6 เพื่อวำงแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรต่อไป
๕. สร้ ำงควำมร่ว มมื อ ในกำรส ำรวจควำมต้ องกำรของผู้ ใช้ งำนและกำรดูแ ลอุ ปกรณ์ GIN ใน
ต่ำงจังหวัด เช่น มหำดไทย หรือ สถิติจังหวัด เป็นต้น
๖. กำรศึกษำข้อดี -ข้อเสียเพื่อประเมินกำรปรับเปลี่ยนเครือข่ำยหน่วยงำนที่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
แบบเก็บค่ำบริกำร เช่น กรมปศุสัตว์, กระทรวงสำธำรณสุข, กรมชลประทำน เป็นต้น มำเชื่อมโยง
กับเครือข่ำย GIN
กลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายจาแนกตามรูปแบบการใช้งาน ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑) กำรให้ บ ริ ก ำรเครื อ ข่ ำ ยเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรด ำเนิ น งำนของภำครั ฐ เฉพำะด้ ำ นซึ่ งมี ห ลำย
หน่วยงำนที่ต้องใช้ระบบงำนและข้อมูลร่วมกัน หรือ Extranet (Agenda Based + Common
service)
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๔๓

โครงการ/ผลลัพธ์

กลยุทธ์/กิจกรรมสาคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
กลยุทธ์หลัก:
o ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำร โดยกำรปรับรูปแบบเครือข่ำยเป็น Secure
GIN สำหรับ NSW

o สร้ำงมูลค่ำให้ผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มจานวนระบบ Common Services)
๑.๑) เพิ่มจำนวนหน่วยงำนที่ใช้งำน Common service ในปัจจุบันผ่ำน GIN เช่น ระบบ
ทะเบียนรำษฎร์, GSMF, GFMIS โดยวำงแผนและวิเครำะห์รูปแบบที่เหมำะสมกับแต่ละหน่วยงำน
เช่น กำร Migrate เครือข่ำยเดิมของหน่วยงำน, กำร Re-numbering สำหรับบำงหน่วยงำนที่จำเป็น
เป็นต้น
๑.๒) ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำร โดยกำรปรับรูปแบบเครือข่ำยเป็น Secure GIN
๑.๓) สร้ำงมูลค่ำให้ผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มจำนวนระบบ Common Service เช่น OSCC, Smart
Farmer เป็นต้น
๑.๔) ศึกษำและพัฒนำรูปแบบควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่กำลังพัฒนำระบบสำคัญที่เกิดขึ้น
ใหม่ของภำครัฐเพื่อสร้ำงแนวนโยบำยให้ใช้งำนผ่ำน GIN โดยปัจจัยควำมสำเร็จที่สำคัญ คือ กำรมี
ข้อมูลที่เพียงพอของหน่วยงำนที่มีแนวโน้มหรืออยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเป็นระบบสำคัญ
๑.๕) กระตุ้นกำรใช้งำน Common Service ปัจจุบัน โดยกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำก
หน่วยงำนที่เชื่อมต่อ เพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้งำน Common Service ผ่ำน GIN มำกขึ้น
๒) กำรให้บริกำรเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย Intranet ภำยในหน่วยงำน
กลยุทธ์หลัก:
o ขยำยจำนวนหน่วยงำนในรูปแบบ Intranet เป็นรำยกระทรวงหรือกรม
o เน้ น กำรวิเ ครำะห์ข้ อ มูล ควำมต้อ งกำรและงบประมำณส ำหรั บหน่ วยงำนใน
ภูมิภำค
๒.๑) ขยำยจำนวนหน่วยงำนที่มีกำรเชื่อมต่อแบบ Intranet เช่น กระทรวงคมนำคม, กระทรวง
แรงงำน, กระทรวงยุติธรรม, สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เป็นต้น โดยพิจำรณำจำกงบประมำณที่ได้รับ
และควำมพร้อมของหน่วยงำน
๒.๒) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสถำนะกำรใช้งำนเครือข่ำยและงบประมำณที่ใช้ของภำครัฐใน
ปัจจุบันผ่ำนแหล่งข้อมูลต่ำงๆ อำทิ ผู้ให้บริกำรเครือข่ำย, ข้อมูลกำรของบประมำณภำครัฐจำกคณะ
อนุกรรมำธิกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, รัฐวิสำหกิจ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
กำหนดนโยบำยและมำตรกำรที่เหมำะสมต่อไป
๓) กำรเชื่อมโยงกับเครือข่ำยที่มีอยู่แล้วของภำครัฐ (Integration) เช่น MOI Net, Edu Net เป็นต้น
๓.๑) สำรวจและศึกษำควำมเหมำะสมในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยในต่ำงจังหวัด
๓.๒) ปรับปรุงรูปแบบและกำหนดมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย GIN กับเครือข่ำยภำครัฐ
อื่นๆ เช่น MOI Net, Edu Net เป็นต้น
การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
ผลลัพธ์สาคัญ
กลยุทธ์หลัก
- มีระบบ/โครงกำรที่
 จัดกลุ่มระบบงำนและลำดับควำมสำคัญ (Customer Classification and Prioritization)
ติดตั้งบน Cloud
 เน้นกำรเพิ่มคุณภำพกำรให้บริกำร ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Secure Cloud) ด้ำน
จำนวนสะสม ๓๐๐
เสถียรภำพของบริกำร (Data Recovery/Back Up Site)
ระบบ โดยเฉพำะ
 มุ่งสู่ระบบ Cloud ตำมมำตรฐำนสำกล
ระบบสำคัญของ
กิจกรรมหลัก
ภำครัฐ
๑. กำรให้บริกำรตำมลักษณะและควำมสำคัญของระบบงำนที่ใช้บริกำร
- สำมำรถรองรับกำร
โดยจัดกลุ่มประเภทและลำดับควำมสำคัญของระบบงำนบนคลำวด์ (Customer Classification
ให้บริกำรในรูปแบบ and Prioritization) โดยจะแยกตำมลักษณะของระบบและหน่วยงำนที่ใช้บริกำร รวมถึง ระดับ
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โครงการ/ผลลัพธ์
IaaS, SaaS
- มีระดับกำรให้บริกำร
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
๙๙.๕

กลยุทธ์/กิจกรรมสาคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับระบบเพื่อเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และกระบวนกำร
อื่นๆ รองรับกำรให้บริกำร เช่น กำรกำหนด SLA แต่ละกลุ่ม, กำรจัดหำผู้ดูแลระบบงำน (อำทิ ระบบ
สำคัญ จะได้รับกำรดูแลจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ตลอด ๒๔ ชม. เป็นต้น)
๒. พัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐ
๒.๑ สำรวจควำมคิดเห็น/ควำมต้องกำร หน่วยงำนที่ใช้บริกำรเพื่อรวบรวมข้อมูลในกำรวำง
แนวทำงและกำหนดมำตรกำรกำรใช้บริกำรที่เหมำะสมต่อไป
๒.๒ เพิ่มประสิทธิภำพระบบที่ใช้งำนในรูปแบบ Secure Cloud ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยที่กำหนด ทั้งหน่วยงำนที่ใช้งำนปัจจุบันและหน่วยงำนใหม่ (เช่น กำรประเมินช่องโหว่
(Vulnerability) ของระบบที่ใช้งำน) แบ่งเป็น
- หน่วยงำนที่ใช้งำนปัจจุบัน จะดำเนินกำรตรวจสอบควำมเสี่ยงและปัญหำช่องโหว่ซึ่งหำก
พบว่ำระบบดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงหรือช่องโหว่เกิดขึ้น จะดำเนินกำรช่วยเหลือหน่วยงำนดังกล่ำวใน
กำรแก้ไขปัญหำ
- หน่วยงำนใหม่ สำมำรถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
o หน่วยงำนที่มีเว็บไซต์หรือระบบอยู่แล้ว หำกเป็นรูปแบบเดียวกับระบบกลำงที่
สรอ. ให้บริกำร จะสนับสนุนหน่วยงำนให้ใช้ระบบกลำงที่ สรอ. จัดเตรียมให้เพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย
o หน่วยงำนที่กำลังพัฒนำระบบ ซึ่งหำกเป็นรูปแบบเดียวกับระบบกลำงที่ สรอ.
ให้บริกำร จะสนับสนุนหน่วยงำนให้ใช้ระบบกลำงที่ สรอ. จัดเตรียมให้เพื่อเป็นไปตำมมำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัย แต่หำกเป็นระบบนอกเหนือจำกที่ สรอ. ให้บริกำร จะจัดทำคู่มือในกำรให้ควำมรู้
สำหรับกำรพัฒนำระบบอย่ำงมีควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมำตรฐำน
๒.๓ กำหนดนโยบำยมำตรกำรควำมมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งำน รวมทั้ง จัดทำคู่มือและ
กระบวนกำรในกำรจัดทำระบบบริกำรภำครัฐ (Government Service Design Manual) และ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย สำหรับหน่วยงำนใหม่ที่ต้องกำรจัดทำระบบ
บริกำร
๒.๔ เพิ่มคุณสมบัติ (Function) กำรใช้บริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร
๒.๕ กำรจัดทำศูนย์ก็คืนภัยพิบัติ (DR Site) และ ศูนย์สำรองขอ้มูล (Back up Site) สำหรับ
สรอ. และระบบสำคัญ
๓. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหรือสถำบันชั้นนำที่ได้รับกำรยอมรับ (Strengthen Partnership)
เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบ เช่น สมำคม
CSA Chapter Thailand หรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เป็นต้น
การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail Go Thai)
ผลลัพธ์สาคัญ
กลยุทธ์หลัก
- จำนวนบัญชีผู้ใช้งำน
 พัฒนำเป็น Government ID และเพิ่มฟังก์ชั่นกำรใช้งำนเพื่อเป็นกำรกระตุ้นและขยำย
ของ MailGoThai
จำนวนผู้ใช้งำน
จำนวน ๒๔๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก
บัญชีรำยชื่อ
๑. กำรสร้ำงคุณค่ำบริกำรรูปแบบใหม่ โดยพัฒนำให้เป็น Government ID เพื่อรองรับกำรเข้ำใช้
- Government ID
งำนในระบบงำนที่สำคัญของภำครัฐ โดยกำรศึกษำแนวทำงพัฒนำบริกำรและกำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
สำหรับระบบงำนภำครัฐ ของระบบที่จะนำร่อง
อย่ำงน้อย ๒ ระบบ
๑.๑ ศึกษำกรอบแนวทำงกำรพัฒนำบริกำร Government ID
- มีระดับกำรให้บริกำร
๑.๒ นำร่องกำรใช้ Government ID กับ TOT Wifi และ ICT Free Wifi (อยู่ระหว่ำงกำร
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๙๙.๕ ทดสอบกำรให้บริกำร)
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๑.๓ นำร่องใช้ Government ID กับ ๒ ระบบ
๒. วำงแผนปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบบริหำรจัดกำรแบบ Commercial
๓. กระตุ้นกำรใช้งำนทั้งผู้ใช้งำนปัจจุบันและขยำยจำนวนผู้ใช้งำนไปสู่กลุ่มใหม่ ซึ่งมีเป้ำหมำยควำม
ต้องกำรใช้งำนแตกต่ำงกัน
๓.๑ กลุ่มผู้ใช้งำนปัจจุบัน (Existing Customers) โดยจัดแบ่งกลุ่มผู้ใช้งำนตำมปริมำณกำรใช้
งำน และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้งำน
- ปรับปรุงฟังก์ชั่น,คุณสมบัติกำรใช้งำน เช่น Calendar, กำรใช้งำน e-Mail on Mobile
เป็นต้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้งำน
๓.๒ กลุ่มผู้ใช้งำนใหม่ (New Customers) โดยเน้นกำรจูงใจด้วย Government ID และเพิ่ม
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้งำนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้แก่
- เพิ่มโอกำสในกำรใช้งำน Mail Go Thai แก่องค์กรภำครัฐที่มีวัตถุประสงค์กำรใช้งำน
เฉพำะกลุ่มที่ทำงำนเพื่อสังคม โดยไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ เช่น สภำวิศวกรรม
(วิศวกรที่ขอรับใบประกอบวิชำชีพวิศวกร), คุรุสภำ (ครู, อำจำรย์, บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ขอรับใบ
ประกอบวิชำชีพครู) เป็นต้น
- ขยำยกำรใช้งำนอีเมล์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น กำรเป็นอีเมล์สำรอง (Back up e-mail) ,
กำรใช้อีเมล์ผ่ำนมือถือ เป็นต้น
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring)
ผลลัพธ์สาคัญ
กลยุทธ์หลัก
- มีหน่วยงำนที่ติดตั้ง
 พัฒนำไปสู่กำรเป็น G-CERT (Government Computer Emergency Response
ระบบ Security
Team)/ G-SOC (Government Security Operation Center)
Monitoring จำนวน
 นำร่อง Security as a Service โดยร่วมมือกับภำคเอกชน
สะสม ๓๐ หน่วยงำน กิจกรรมหลัก
- มีศูนย์ G-CERT
๑. พัฒนำศักยภำพกำรดำเนินโครงกำรและจัดเตรียมแผนกำรและแนวทำง กำรเป็น ศูนย์ G-CERT
สำหรับภำครัฐเพื่อให้ ที่สำมำรถให้บริกำรหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิ ประกอบด้วย IR Team, กำรแจ้ง
เกิดควำมมั่นคง
เหตุ, จัดทำเอกสำรเผยแพร่รำยงำนเกี่ยวกับสถิติไวรัส ช่องโหว่ และแนวทำงแก้ไขสำหรับหน่วยงำน
ปลอดภัยสำหรับ
ในภำครัฐ เป็นต้น
หน่วยงำนภำครัฐ
๒. ขยำยจำนวนผู้ใช้งำนในเชิงรุก โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำยที่จะใช้งำนเป็นระบบสำคัญที่มีผลกระทบ
- มีระบบวิเครำะห์ /
ระดับประเทศ
เฝ้ำระวังภัยคุกคำม
๓. สร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ เช่น พันธมิตรด้ำนกำรอบรมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
รวมถึงกำรแจ้งเหตุไป หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย เช่น สตช./ หน่วยงำนต่ำงประเทศ เป็นต้น
ยังหน่วยงำนที่ถูก
๔. มุ่งเน้นกำรป้องกันในเชิงรุก (active) มำกขึ้น เช่น กำรประเมินช่องโหว่และประเมินควำมเสี่ยง
คุกคำมตลอด ๒๔
ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมโครงกำร
ชั่วโมง
๕. ศึกษำและพัฒนำบริกำร Security as a Service จำนวน ๑ บริกำร
- มีนโยบำย ระเบียบ
๖. ยกระดับประสิทธิภำพกำรรำยงำนผลให้น่ำเชื่อถือและมีควำมถูกต้องมำกขึ้น จำกกำรขยำย
แนวทำงปฏิบัติในกำร จำนวนผู้ใช้บริกำรส่งผลให้ข้อมูลในกำรวิเครำะห์
สร้ำงควำมมั่นคง
๗. กำรจัดประชำสัมพันธ์หรือช่องทำงกำรให้ควำมรู้แก่หน่วยงำนรัฐ โดยเน้นกำรจัดอบรมควำมรู้แก่
ปลอดภัยสำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ, Government Security Day (ร่วมกับ ETDA) เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ
- นำร่องกำรให้บริกำร
Security as a
Service จำนวน ๑
บริกำร
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๔๖

โครงการ/ผลลัพธ์
กลยุทธ์/กิจกรรมสาคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Connecting: สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนาไปสู่การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform)
*(Government API, Common Services, e-CMS)
ผลลัพธ์สาคัญ
กลยุทธ์หลัก
- มี Government API
 ผลักดันนโยบำยด้ำนมำตรฐำนข้อมูล/สำรบรรณ ให้เป็นวำระแห่งชำติ
๑ เรื่อง
 มุ่งเน้นเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ Government API สำหรับระบบ/ข้อมูลบุคคล
- มีระบบสำรสนเทศ
กิจกรรมหลัก
ของรัฐที่สำมำรถ
๑. กำหนดกรอบสถำปัตยกรรมข้อมูลพื้นฐำนแต่ละเรื่อง, มำตรฐำนข้อมูล เงื่อนไขกำรให้บริกำร
บูรณำกำรและ
แนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรเชื่อมโยงข้อมูล กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของ
แลกเปลีย่ นข้อมูลกัน ข้อมูล ฯลฯ
ได้ อย่ำงน้อย ๗๐
๒. ผลักดันให้เป็นนโยบำยหรือมำตรฐำนที่เป็นทำงกำร เช่น กำรกำหนดนโยบำยด้ำนมำตรฐำนข้อมูล
ระบบงำน
มำตรฐำนสำรบรรณ หรือผลักดันให้นำร่องเป็นวำระแห่งชำติ
*Saraban (๓๕) +
๓. เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญต่ำงๆ ของรัฐในรูปแบบ Government API (Application Program
e-Portal: Single
Interface)
Sign -On (๓๕)
๓.๑ สำรวจควำมพร้อมข้อมูลและควำมต้องกำรในกำรเชื่อมโยงข้อมูล โดยกลุ่มเป้ำหมำยใน
Layer ๒ (ระยะแรก) ได้แก่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรม โดยแบ่งประเภทกำร
เชื่อมโยงเป็น ๓ ระดับ (Layers) ได้แก่
Layer 1: API เชื่อมกับทะเบียนรำษฎร์
Layer 2: เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล
Layer 3: กำรจัดทำ Web service เพื่อรองรับ e-Service
๓.๒ สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร (ข้อมูล
ประวัติกำรศึกษำ, ข้อมูลครู), ประปำภูมิภำค (กำรตรวจสอบข้อมูลค่ำน้ำย้อนหลัง), สปสช. (ข้อมูลผู้
พิกำร, สิทธิ์ประกันสุขภำพ, สิทธิประโยชน์กำรประกันสุขภำพ, ข้อมูลสิทธิผู้ประกันตนอิสระ (มำตรำ
๔๐)), ข้อมูลเกษตรกรและข้อมูลสำนักกิจกำรยุติธรรม เป็นต้น
๔. พัฒนำ ปรับปรุง นำร่องและให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล (e-Government Platform)
๕. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกำรนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล (e-Government Platform) ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ e-Government Platform
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ Collaboration: ขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่
การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access Channels)
(* ครอบคลุม e-Portal, Access Channels, Software as a Service (SaaS), Mobile Application)
ผลลัพธ์สาคัญ
กลยุทธ์หลัก
- มีระบบให้บริกำร
 พัฒนำ Business Model รูปแบบใหม่ทสี่ ร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน
รูปแบบ Mobile
 นำร่อง Mobile Government Application ทีเ่ น้นควำมต้องกำรของประชำชนมำกขึ้น
Applications แก่
กิจกรรมหลัก
ภำครัฐ จำนวนสะสม ๑. กำรพั ฒ นำช่ อ งทำงในกำรเข้ ำ ใช้ บ ริก ำรรั ฐ (Access Channels) โดยน ำร่ อ งให้ บ ริ ก ำร
๑๐ ระบบ
Apps.go.th โดยจัดทำ Business Model พร้อมแนวทำงกำรให้บริกำร
- มีระบบให้บริกำร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี Applications/Software/Data สำหรับกำรใช้บริกำรรัฐ เช่น พัฒนำ
รูปแบบ SaaS จำนวน SaaS ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือ "Software Innovation for e-Government" (SIGo), จัด
สะสม ๕ บริกำร
กิจกรรมประกวดกำรพัฒนำ Mobile Applications ภำครัฐ ซึ่งตรงตำมควำมต้องกำรของภำค
(อำทิ Saraban, SMS, ประชำชน โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่
Conference,
๒.๑ สำรวจควำมต้องกำรระบบภำครัฐของประชำชน โดยอำศัยกลไกควำมร่วมมือกับ SIPA,
Office, Website
Software Park
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๔๗

โครงการ/ผลลัพธ์
(Open Market)
- มีช่องทำงในกำร
เข้ำถึงบริกำรภำครัฐ
ผ่ำน e-Portal และ
ให้บริกำรประชำชน
ผ่ำน Government
Application Center
- มีชุดข้อมูล (Data Set)
สำหรับ data.go.th
อย่ำงน้อย ๒ ชุด

กลยุทธ์/กิจกรรมสาคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๒ พัฒนำ SaaS ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือ "Software Innovation for e-Government"
(SIGo), จัดกิจกรรมประกวดกำรพัฒนำ Mobile Applications ภำครัฐ
๒.๓ นำร่องกระบวนกำรกับระบบที่ให้บริกำรผ่ำน App.go.th
๓. กำหนดมำตรฐำน SaaS/ Mobile Application ภำครัฐ และปรับปรุงระเบียบภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
๔. สนับสนุนให้ภำครัฐพัฒนำ Mobile Application มำกขึ้นตำมมำตรฐำนที่กำหนด โดยนำร่องกำร
ของบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกำรทำ Mobile Application, Website as a Service โดยกำร
สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่หน่วยงำนในด้ำนควำมพร้อมกำรให้บริกำร เช่น Business model, กำรบริหำร
จัดกำรภำยในของระบบนำร่อง ๕ บริกำร เป็นต้น
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรใช้บริกำรรัฐผ่ำนช่องทำงและ Application ที่
พัฒนำขึ้น
๖. นำร่อง Data.go.th โดยกำรร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีข้อมูลสำคัญ
การนาร่องบริการ ICT ไปสู่ท้องถิ่น (Smart Citizen Info)
(* ชื่อเดิมปี ๕๖ คือ Smart City)
ผลลัพธ์สาคัญ
กลยุทธ์หลัก
- จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ
 นำร่องพัฒนำข้อมูลให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้งำนแต่ละพื้นที่
จุดติดตั้ง จำนวน
 ขยำยช่องทำงกำรให้บริกำรในท้องถิ่นโดยร่วมมือกับหน่วยงำนสำคัญ
๑๐๐ จุด (ใน
 นำร่องบริกำร Smart e-Service ที่ใช้บัตรประจำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์ (Smart
ระยะแรก ได้แก่ พื้นที่
Card)
จังหวัดนำร่อง)
กิจกรรมหลัก
- ประชำชนใช้บริกำร ๑. ศึกษำ สำรวจ และกำหนดแนวทำงกำรให้บริกำร Smart Box เพื่อให้สำมำรถใช้งำนง่ำยและ
ภำครัฐจำก Smart
สะดวกในกำรเข้ำถึง (Usability) โดยสอดคล้องกับพื้นที่ติดตั้ง (เช่น จังหวัดนครนำยก, กองทุนสตรี,
Card โดยผ่ำน
สำนักงำนประกันสังคม, กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น), กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้งำน และข้อมูลที่
ศูนย์บริกำรร่วม
จำเป็นแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
โครงกำร Smart
๒. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่ต้องกำรนำเสนอข้อมูลเฉพำะด้ำนผ่ำน Smartbox เช่น กองทุน
Citizen
พัฒนำบทบำทสตรีแห่งชำติ (วิดีโอสื่อกำรเรียนกำรสอน)
๓. พัฒนำทักษะกำรให้บริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนรัฐที่ทำควำมร่วมมือ เพื่อให้บริกำรข้อมูลผ่ำน Smart Box
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (Readiness): ผลักดันให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research)
ผลลัพธ์สาคัญ
กลยุทธ์หลัก
ข้อเสนอแนะเชิง
 ร่วมมือกับหน่วยงำนระดับนำนำชำติในกำรศึกษำวิจัยเชิงนโยบำย
นโยบำย (Policy
 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกควำมคิดเห็นของประชำชนผ่ำน
Recommendation)
ช่องทำงต่ำงๆ (Crowd sourcing) เพื่อต่อยอดในกำรผลักดันเชิงนโยบำย
เกี่ยวกับแนวทำงในกำร
 พัฒนำมำตรฐำน Smart e-Service ที่เน้นตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
พัฒนำรัฐบำล
กิจกรรมหลัก
อิเล็กทรอนิกส์ ๑ ฉบับ ๑. วิจัยนโยบำย เพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและผลักดันให้เป็นนโยบำยประเทศต่อไป
โดยสำมำรถแบ่งกำรวิจัย ตำมวัตถุประสงค์เป็น ๒ ประเภท ได้แก่
- กำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ สรอ. ข้อ ๑ – ๓
- กำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ กำรจัดอันดับ Ranking ตำม Framework โดยร่วมมือกับ NSO มหำวิทยำลัย หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ และจัดทำเป็น TH e-Gov Annual Report พร้อมนำเสนอผลเข้ำคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำต่อไป
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๔๘

โครงการ/ผลลัพธ์

กลยุทธ์/กิจกรรมสาคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๒ วิจัยนโยบำย โดยใช้หลักกำร Crowd sourcing โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และ
ข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญ เช่น Gartner เป็นต้น
๑.๓ นำร่องโครงกำร "e-Government for rural area" โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับ World
Bank
ศึ ก ษำและวิ เ ครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรจำกภำคประชำชนในพื้ น ที่ โดยใช้ แ นวทำง
e-participation และกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงกลยุทธ์ (Strategic partner) จำก
หน่วยงำนในพื้นที่ เช่น มหำวิทยำลัย เพื่อนำร่องระบบงำน ข้อมูล หรือ API
๑.๔ ส่งเสริมแนวทำง e-participation เช่น เวทีคุยกับประชำชน, ประชำพิจำรณ์ เพื่อสำรวจ
ควำมต้องกำร เช่น Application, Service, Data เป็นต้น (data.go.th, app.go.th)
๑.๕ ศึกษำและจัดทำมำตรฐำนเรื่อง e-Service maturity model framework โดยศึกษำ
ข้อมูลของประเทศอังกฤษ
๒. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรรวบรวมข้อมูลกับหน่วยงำนสำคัญๆ เพื่อนำไปสู่กำรยกระดับกำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (TH e-Government Ranking)
การยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ (e-Government Capability Building)
- จำนวนบุคลำกร
กลยุทธ์หลัก
ภำครัฐที่ได้รับสำระ
 เน้นกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นบุคคลสำคัญ ในกำรช่วยยกระดับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น
ควำมรู้ ๑,๕๐๐ คน
รูปธรรมยิ่งขึ้น
(รวมถึงผู้เข้ำใช้งำน
 พัฒนำเครื่องมีอแบบ Self Learning System ในกำรให้ควำมรู้ด้ำน e-Government แก่
ระบบ Self
ภำครัฐและประชำชน
Learning System) กิจกรรมหลัก
- มีฐำนข้อมูลด้ำน
๑. จัดอบรม/ สัมมนำให้กับผู้บริหำรระดับสูง และผู้บริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐ พร้อม
บุคลำกร ICT ในกำร กำรมอบรำงวัลในโครงกำร Smart CIO Award โดยมุ่งเน้นประเด็นกำรอบรมที่เกี่ยวกับภำรกิจ
วำงแผนพัฒนำ
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ สรอ.
บุคคลำกร
๒. จัดอบรมและทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนไอซีทีของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศภำครัฐ
- ผู้บริหำรด้ำน ICT
๓. พัฒนำสื่อสำรเรียนรู้และสร้ำงช่องทำงกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยใช้เทคโนโลยี Self Learning
และเจ้ำหน้ำที่ด้ำน
System โดยจัดทำ content ตำมกลุ่มเป้ำหมำย และมุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
ICT ของหน่วยงำน
e-Government เช่น บัตรประชำชน Smart Card, e-Service, Smart Box, Smart Citizen,
ภำครัฐมีทักษะและ
IPV6, Cloud (ด้ำนเทคนิค)
ควำมสำมำรถด้ำน
๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) ภำยในเครือข่ำยของผู้รับกำรอบรมเพื่อ
ICT เพียงพอต่อกำร ต่อยอดกำรริเริ่มโครงกำรใหม่ๆ ในภำครัฐ และให้ควำมรู้ในบริกำรและโครงกำรของ สรอ.
บริหำรหน่วยงำน
- หน่วยงำนนำควำมรู้ที่
อบรมไปใช้ริเริ่ม
โครงกำรใหม่
- มีระบบ Self
Learning System

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๔๙

ตารางที่ ๕–๒ งบประมำณที่ได้รับประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗* จำแนกตำมยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์
สรอ.

ชื่อโครงการ

งบประมาณผ่าน
สภาฯ ปี 56
(ล้านบาท)

งบประมาณผ่าน
สภาฯ ปี 57
(ล้านบาท)

1

Transformation: ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (GIN)
กำรพัฒนำระบบคลำวด์ (Cloud)
กำรพัฒนำระบบคลำวด์สำหรับภูมิสำรสนเทศของประเทศ (NGIS Cloud)

1,394.5100

1,542.4110

1,204.4500
123.

1,238.2060

17.0600

19.2000

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมทำงสำรสนเทศภำครัฐ (GovMon)

2

3

4

(a)
(b)

(a+b)

กำรให้บริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพื่อกำรสื่อสำรในภำครัฐ
50.0000
31.9100
(MailGoThai)
Connecting: สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนาไปสู่การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
21.6934
26.4000
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูล (e-Government Platform) เพื่อ
สนับสนุนกำรเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณำกำรระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐ
21.6934
26.4000
*กำรบู รณำกำรเชื่อ มโยงข้อ มูลและระบบงำนภำครัฐ (Government API,
Common services, saraban)
Collaboration: ขั บ เคลื่ อ นรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ย
10.7000
นวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่
กำรพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรภำครัฐ (Access Channel)
5.0000
(ขยำยขอบเขตไปถึง Access Channels , SaaS , Mobile Application)
กำรนำร่องบริกำร IT ไปสู่ท้องถิ่น (Smart Citizen) * เป็น Smart city
5.7000
ในปี 56
Readiness: ผลักดันให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับแนวความคิดใหม่ของรัฐบาล
3.9274
อิเล็กทรอนิกส์
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถและพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ICT ภำครัฐ
2.0000
(ICT Training)
กำรวิจัยนโยบำย (Policy Research)
1.9274
งบภารกิจของ สรอ. (รวม)
1,420.1308
1,579.5110
งบดาเนินงานภายใน สรอ. :
116.1796
136.7212
บุคลำกร
94.3720
103.0972
ค่ำเช่ำ
11.2348
15.2350
สำธำรณูปโภค
7.0952
5.8395
งบดำเนินงำนอื่นๆ
3.4776
12.5495
งบลงทุนสำหรับใช้ภำยใน สรอ.
รวมได้รับงบประมำณจัดสรรตำมพ.ร.บ.งบประมำณประจำปี 2557
1,536.3104
1,716.2322
งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีฐาน
16%
12%
ได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้นจำกปี 56 ประมำณ 12% เนื่องจำกมีกำรขยำยกำรเชื่อมโยง GIN จำนวน 500 หน่วยงำน และขยำยกำร
ให้บริกำรคลำวด์คอมพิวติ้ง โดยมีกำรให้บริกำรคลำวด์แก่หน่วยงำนภำครัฐทั้งสิ้นประมำณ 350 ระบบ

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๕๐

บทที่ ๖ เป้าหมายการดาเนินงาน
๑. ผลตัวชี้วัดตามแผนธุรกิจปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่ำนมำ สรอ. ได้ดำเนินกำรตำมกลยุทธ์ที่กำหนดในแผนธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง พร้อม
กับมีกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อให้ประสบควำมสำเร็จ โดยมีผลตัวชี้วัดที่ แสดงควำมก้ำวหน้ำตำมแผน
ธุรกิจปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
ตารางที่ ๖–๑ ผลตัวชี้วัดตำมแผนธุรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ตัวชี้วัดแผนธุรกิจ
(KPI)
๑. จำนวนงบประมำณ
ด้ำน ICT ของภำครัฐที่
สำมำรถบู รณำกำรและ
ประหยัดได้
๒. จ ำนวนระบบที่ มี
ก ำ ร บู ร ณ ำ ก ำ ร
แลกเปลี่ยนข้อมูล
๓. จำนวนรูปแบบกำร
ให้บริกำรใหม่ที่ริเริ่มขึ้น
โดย สรอ. ร่ ว มมื อ กั บ
ภำคเอกชน

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
ภารกิจ สรอ.
(ระดับ ๓ คะแนน)
เพื่ อ แสดงควำมคุ้ ม ค่ ำ ในกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ด้ ำ น รั ฐ บ ำ ล
อิเล็กทรอนิกส์
(GIN, G-Cloud, Mail Go
Thai)
เพื่ อ สะท้ อ นภำรกิ จ ด้ ำ นกำร
บริ ห ำรจั ด กำร และให้ บ ริ ก ำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศใน
ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(Saraban + e-Portal)
เ พื่ อ ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ก ำ ร
ดำเนินงำนที่ต้องกำรเพิ่มจำนวน
บ ริ ก ำ ร ใ น ร ะ บ บ รั ฐ บ ำ ล
อิเล็กทรอนิกส์

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

ผลตัวชี้วัด

๕๐๐ ล้ำนบำท

อยู่ ระหว่ ำ งกำรจ้ำ งที่ป รึก ษำวิ เครำะห์
ควำมคุ้ ม ค่ ำ ในกำรด ำเนิ น งำนรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ของ สรอ. (คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จเดือนตุลำคม ๒๕๕๖)

๖๐ ระบบ

ระดับคะแนน: ๑
(๕๐ ระบบ)
ปัจจุบัน (ณ ก.ค. ๕๖) มีจำนวนระบบ
เท่ำกับ ๕๑ ระบบ

รู ป แ บ บ ก ำ ร
ให้ บ ริ กำ ร ใ ห ม่ ที่
น ำ เ ส น อ ต่ อ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ๓
รูปแบบ

ระดับคะแนน: ๕ (รูปแบบการให้บริการ
ใหม่ที่นาเสนอต่อผู้ใช้บริการ ๓ รูปแบบ)
สรอ. ริ เ ริ่ ม กำรให้ บ ริ ก ำรซอฟท์ แ วร์
ออนไลน์ ภ ำครั ฐ (G-SaaS) ได้ แ ก่ ๑.
Saraban as a Service ๒. SMS as a
Service ๓. Conference as a
Service รวมทั้ ง กำรริ เ ริ่ ม โครงกำร
Government Application Center
ซึ่ ง ไ ด้ จั ด สั ม ม นำ ร ะ ด ม ส ม อ งจ ำ ก
หน่ ว ยงำนภำยนอกเพื่ อ รั บ ฟั ง ควำม
คิด เห็ น เกี่ ยวกั บควำมพร้ อมและควำม
ต้องกำรรูปแบบกำรบริกำรภำครัฐ เช่น
ผู้พัฒนำหรือผู้ให้บริกำรแอพลิเคชั่นบน
ระบบกำรประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ
กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ห รื อ ผู้ รั บ บริ ก ำรภำคเอกชน
ภำคประชำชน เป็นต้น

หน้ำ ๕๑

ตัวชี้วัดแผนธุรกิจ
(KPI)

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
ภารกิจ สรอ.
(ระดับ ๓ คะแนน)

๔. ระดับควำมสำเร็จใน
กำรจั ด ท ำแนวทำงและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
e-Government

เพื่ อ แสดงควำมส ำเร็ จ ในกำร ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
วิจั ย และพั ฒ นำและเสนอแนะ สรอ. เห็นชอบ
แนวทำงและยุ ท ธศำสตร์ ก ำร
พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
-

-

๕. ระดับควำมสำเร็จใน
กำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำน
บุ ค ค ล เ พื่ อ พั ฒ น ำ
e-Service
โดยใช้
ประโยชน์ จ ำก Smart
Card หรือเลขหมำยบัตร
ประจำตัวประชำชน ๑๓
หลัก

ผลตัวชี้วัด
ระดับคะแนน: ๕
(มีการดาเนินการตามแนวทางที่เสนอ)
สรอ. ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค ว ำ ม เ ห็ น ช อ บ จ ำ ก
คณะรัฐ มนตรี เพื่อให้หน่ว ยงำนภำครั ฐ
นำไปปฏิบัติ โดยนโยบำยสำคัญ ได้แก่
- กำรจั ด ท ำข้ อ เสนอแนะรวมใน
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบู ร ณำกำรรั ฐ บำล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (วั น ที่ เ ห็ น ชอบ ๔
มิ ถุ น ำยน พ.ศ. ๒๕๕๖) ๒ ประเด็ น
ได้แก่ กำรให้บริกำรคลำวด์ภำครัฐ และ
กำรพัฒนำบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(e-service integration)
- แนวทำงยกระดั บ กำรให้ บ ริ ก ำร
ประชำชนผ่ ำ นบริ ก ำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ภำครัฐไปเพื่อดำเนินกำร (วันที่เห็นชอบ
๒๓ เมษำยน ๒๕๕๖)

เพื่อสะท้อนให้เห็นกำรส่งเสริม จำนวน ๑ ระบบนำ ระดับคะแนน: ๔
ให้ ป ระชำชนสำมำรถเข้ ำ ถึ ง ร่อง
(จานวน ๒ ระบบนาร่อง) ได้แก่
บริ ก ำรภำครั ฐ ได้ อ ย่ ำ งสะดวก
- ระบบของระบบของทะเบียนรำษฎร์
และทั่วถึง
เช่ น ข้ อ มู ล บ้ ำ น ข้ อ มู ล บุ ค คล และ
ข้อมูลบุคคลในบ้ำน
- ระบบของส ำนั ก งำนประกั น สั ง คม
ได้แก่ ตรวจสอบสิทธิ์ กำรรักษำ และ
กำรค ำนวณเงิ น สงเครำะห์ ชรำภำพ
(Change Yield)

๒. การวัดผลสาเร็จในแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สรอ. กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน (Business Objective) ในหลำยรูปแบบตำมวัตถุประสงค์
ของกำรประเมินผลแต่ละเรื่อง ซึ่งได้แก่
๒.๑ การวัดผลการดาเนินงานตามแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นไปตำมภำรกิจที่
กำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนรัฐ บำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
ก ำหนดไว้ ๔ มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ด้ ำ นประสิ ท ธิ ผ ลของกำรปฏิ บั ติ ง ำน มิ ติ ด้ ำ นคุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำร มิ ติ ด้ ำ น
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน และมิติด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและพัฒนำองค์กร
ผลจำกกำรประเมิ น ตนเองตำมแนวทำงของส ำนั กงำน ก.พ.ร. ที่ผ่ ำนมำ (ณ กรกฎำคม
๒๕๕๖) พบว่ำ สรอ. มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๒.๗๘๕๐ ดังตำรำงสรุปด้ำนล่ำง และอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำร่ำง
ตัวชี้วัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีกำรเจรจำกับ ก.พ.ร. เพื่อตกลงประเด็นตัวชี้วัดร่วมกันต่อไป
แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๕๒

ตารางที่ ๖-๒ ผลกำรดำเนินงำน สรอ. ตำมตัวชี้วัดสำนักงำน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร
มิติที่ ๑
มิติที่ ๒
มิติที่ ๓
มิติที่ ๔

มิติด้ำนประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (น้ำหนัก: ร้อยละ ๖๐)
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (น้ำหนัก: ร้อยละ ๑๐)
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร (น้ำหนัก: ร้อยละ ๑๒)
ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร (น้ำหนัก: ร้อยละ ๑๘)
รวม

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
๑.๘๗๐๐
๐.๑๐๐๐
๐.๓๒๐๐
๐.๔๙๕๐
๒.๗๘๕๐

๒.๒ การวัดผลการดาเนินงานของกระทรวง ทก. ตามนโยบายรัฐ บาล ซึ่งเป็นไปตำมคำ
รับ รองกำรปฏิบั ติร ำชกำร โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สรอ. ได้รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบตัว ชี้วัด มิติที่ ๑ มิติ
ภำยนอก ๑. นโยบำยสำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลและภำรกิจหลัก ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๗ จำนวน Application /
e-Service ภำครัฐที่ให้บริกำรประชำชนเพิ่มขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในปัจจุบัน (ณ กรกฏำคม ๒๕๕๖) มีผลคะแนนเท่ำกับระดับ ๔ (การเข้าใช้
e-Service ผ่านเว็บไซต์บริการกลางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ และจานวนรวมของระบบ eService ที่เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์บริการกลางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๒๕ ระบบ) ซึ่งปัจจุบัน มีกำร
เข้ำใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์กลำงภำครัฐ (www.egov.go.th) เท่ำกับ ๑๔๖,๖๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘๑.๑๘
(เทีย บกับข้อมูลพื้นฐำนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่ำกับ ๕๒,๑๖๖ คน) และจำนวนรวมของระบบ e-Service ที่
เชื่อมโยงมำที่เว็บไซต์บริกำรกลำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ จำนวน ๒๕ ระบบ
๒.๓ การวัดการดาเนินงานตามแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร โดยจะเริ่มวัดผลตำมแนวทำงนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งจะ
ประกอบด้วยกำรวัดผลกำรดำเนินงำนในระดับองค์กร, สำนัก และส่วนงำน
ตารางที่ ๖–๓ กำรวัดผลสำเร็จตำมแนวทำงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๕๓

๒.๔ การวัด ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำหนดตัวชี้วัดที่มีควำมเหมำะสมจำกคณะอนุกรรมกำรด้ำน
ยุทธศำสตร์องค์กรและคณะกรรมกำรบริหำร สรอ.
ตารางที่ ๖-๔ ตัวชี้วัดสำหรับแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เกณฑ์กำรให้คะแนน
KPI

1

2

3

4

5

1. จานวนงบประมาณ
ด้าน ICT ที่ช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐประหยัด
ได้ต่อปี

500
ล้ำนบำท

550
ล้ำนบำท

600
ล้ำนบำท

650
ล้ำนบำท

700
ล้ำนบำท

2. ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจในการให้บริการ

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ 85

ร้อยละ
90

3. จานวนบริการใน
รูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ที่
รูปแบบใหม่ริเริ่มโดย สรอ. นำเสนอต่อผู้ใช้บริกำร 4
ร่วมมือกับส่วนต่างๆ ที่
รูปแบบ
เกี่ยวข้อง (SaaS) (สะสม
จากปีทีผ่านมา)

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ที่
นำเสนอต่อผู้ใช้บริกำร 5
รูปแบบ

หน้ำ ๕๔

ควำมสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของแผน
และหลัก
Balance Scorecard
เพื่อแสดงควำมคุม้ ค่ำใน
กำรดำเนินงำนรัฐบำลอิเล็ก
ทรอนิกส์ (Optimization)
BSC: Financial
เพื่อสะท้อนควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรและ
คุณภำพของระบบรัฐบำล
อิเล็ก
ทรอนิกส์ (Optimization
& Smart e-Service)
BSC: Customer

รูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ที่ เพื่อสะท้อนให้เห็น
นำเสนอต่อผู้ใช้บริกำร 6 ควำมสำมำรถเชิงนวัตกรรม
รูปแบบ
และพัฒนำบริกำรที่
หลำกหลำยในระบบรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์
(Smart e-Service)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
KPI

4. ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแนวทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
e-Government

1

2

กำรศึกษำวิจัยหรือเสนอ กำรนำเสนอต่อที่ประชุม
ร่ำงข้อเสนอ
ฝ่ำยบริหำร สรอ.
แนะเชิงนโยบำย

3

4

5

คณะกรรมกำร สรอ.
เห็นชอบ

กำรนำ
เสนอต่อ ทก. หรือ ครม.

กำรดำเนินงำนตำม
แนวทำงที่เสนอ

มีกำรปรับปรุง พัฒนำ
กระบวนกำรทำงำน
(Process
Improverment ) ตำม
โครงสร้ำงองค์กรใหม่

มีกำรเตรียมควำมพร้อม
สำหรับกำรตรวจควำมคง
อยู่ของกำรดำเนินกำร
(Surverillance) ตำ
มำตรฐำน ISO 9001 :
2008 ในปี 2557

5. ระดับความสาเร็จใน มีขั้นตอนในกำรสื่อสำร ทำ ออกระเบียบ ประกำศ วิเครำะห์ คัดเลือก สรรหำ
การปรับเปลี่ยน
ควำมเข้ำใจกับสำนักและ ข้อบังคับกำรแบ่ง ส่วนงำน บุคลำกรเพื่อดำรงตำแหน่ง
กระบวนการทางานไปสู่
ส่วนงำนต่ำงๆ
ตำมโครงสร้ำงใหม่
ตำแหน่งผู้บริหำรและ
โครงสร้างใหม่ขององค์กร
พนักงำนตำมโครงสร้ำงใหม่

แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำ ๕๕

ควำมสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของแผน
และหลัก
Balance Scorecard
BSC: Internal
เพื่อแสดงควำมสำเร็จใน
กำรวิจัยและพัฒนำ และ
เสนอแนะแนวทำง และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(Involvement of
Citizen)
เพื่อสะท้อนให้เห็นกำร
ปรับตัวเพื่อรองรับควำม
เปลี่ยนแปลงขององค์กร
(Smart Agency)
BSC: Learning &
Org Development)

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดโครงการ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ๔
ปี

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์

เป้าหมายความสาเร็จโครงการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒๕๕๗-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
Transformation : ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างพื้นฐาน ICT ของ
ภาครัฐไปสูร่ ะบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

- ลดความซ้้าซ้อนในการจัดหา - จ้านวนงบประมาณด้าน ICT ที่ช่วยให้หน่วยงาน - GIN : มีจ้านวนสะสม หน่วยงานรัฐที่ใช้ บริการ
และด้าเนินการระบบ IT
ภาครัฐประหยัดได้ต่อปี
เชื่อมโยง เครือข่าย ๒,๘๐๐ หน่วยงาน
ภาครัฐได้ปลี ะไม่ต่้ากว่า ๖๐๐
- GIN : มีระบบ Common Services เพื่อบูรณา
ล้านบาท (รวมทุกยุทธศาสตร์) - ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
การข้อมูล จ้านวน สะสม ๑๐ ระบบ
- ร้อยละความพึงพอใจของ
- Government Cloud : มีระบบ/โครงการที่
หน่วยงานที่ได้รับบริการจาก
ติดตั้งบน Cloud จ้านวนสะสม ๓๐๐ ระบบ
สรอ.
โดยเฉพาะ ระบบส้าคัญของภาครัฐ
- MailGoThai : จ้านวนบัญชีผู้ใช้งานของ
MailGoThai : จ้านวน ๒๔๐,๐๐๐ บัญชีรายชื่อ
- MailGoThai : Government ID ส้าหรับ
ระบบงานภาครัฐอย่างน้อย ๒ ระบบ
- Government monitoring : มีหน่วยงานที่
ติดตั้ง ระบบ Security Monitoring จ้านวน
สะสม ๓๐ หน่วยงาน
- Government monitoring : น้าร่องการ
ให้บริการ Security as a Service จ้านวน ๑
บริการ

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดโครงการ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ๔
ปี

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์

เป้าหมายความสาเร็จโครงการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒๕๕๗-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
Connecting : สร้างกลไก
เชื่อมโยงเพื่อน้าไปสู่การพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

- จ้านวนเครื่องมือที่ใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการบูร
ณาการข้อมูล กระบวนการ
และบริการ
- จ้านวนชุดข้อมูลพื้นฐาน
ภาครัฐ (Data Set) เพื่อใช้ใน
การเชื่อมโยงข้อมูล (๒
- ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับ
ประเภท/ปี)
บริการจาก สรอ.
- ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ได้รับบริการจาก
สรอ.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- จ้านวนระบบบริการ
- จ้านวนสะสมของรูปแบบบริการใหม่ที่ริเริ่มขึ้น
Collaboration : ขับเคลื่อน
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใน
โดย สรอ. ร่วมมือกับภาคเอกชน (รูปแบบการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วน
รูปแบบใหม่ (Smart
ให้บริการใหม่ที่น้าเสนอต่อผู้ใช้บริการ ๖
ร่วมด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบ
e-Service) อาทิ ลดการใช้
รูปแบบ)
ใหม่
กระดาษ การใช้ Smart Card
และบริการ
m – Government เป็นต้น
- จ้านวนประชาชนที่เสนอ
ความเห็นผ่านช่องทางสร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

- มี Government API ๑ เรื่อง
- มีระบบสารสนเทศ ของรัฐที่สามารถ บูรณาการ
และ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ได้อย่างน้อย ๗๐
ระบบงาน
*Saraban (๓๕) +
e-Portal : Single Sign -On (๓๕)

- มีระบบให้บริการรูปแบบ Mobile App. แก่
ภาครัฐ จ้านวนสะสม ๑๐ ระบบ
- มีระบบให้บริการ รูปแบบ SaaS จ้านวนสะสม ๕
บริการ อาทิ Saraban, SMS, Conference,
Office, Website
- มีช่องทางในการ เข้าถึงบริการภาครัฐ ผ่าน ePortal และ ให้บริการประชาชน ผ่าน
Government Application Center
- จ้านวนที่เพิ่มขึ้นของจุดติดตั้งอุปกรณ์ Smart
Box ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ จุด

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดโครงการ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ๔
ปี

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์

เป้าหมายความสาเร็จโครงการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒๕๕๗-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- จ้านวนโครงการหรือกิจกรรม
Readiness : ผลักดันให้เกิดความ
ที่สร้างความพร้อมให้แก่ผู้มี
พร้อมเพื่อรองรับแนวความคิด
ส่วนร่วม (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
และภาคประชาชน)

- ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแนวทางและ
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
e-Government ๑ เรื่อง
e-Government (การด้าเนินงานตามแนวทางที่ - จ้านวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับสาระความรู้
เสนอ)
๑,๕๐๐ คน
- ระดับความส้าเร็จในการปรับเปลีย่ น
กระบวนการท้างานไปสูโ่ ครงสร้างใหม่ของ
องค์กร

เอกสารแนบ ๑

สรุปความต้องการ/ความคาดหวังจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups)
กลุ่ม Government (e-Governance and ICT Governance)
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๖
ผู้เข้าร่วมประชุม:
- หน่วยงานภายใต้ ทก. เช่น สป.ทก., ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, กรมอุตุนิยมวิทยา, สพธอ. ศภช., สานักงานสถิติแห่งชาติ, สรอ. เป็นต้น
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สานักนายกรัฐมนตรี
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ประเด็นความ
คิดเห็น/ความ
คาดหวัง
การสร้างความพร้อม
ด้าน e-Government
แก่บุคลากรภาครัฐ

รายละเอียดความคิดเห็น
- ควรให้ความสาคัญกับการสร้างแนวคิดและความรู้แบบใหม่ด้าน e-Government ให้แก่ผู้นา
ภาครัฐเพื่อให้เป็นแรงสนับสนุนด้านนโยบาย โดยปัจจุบันมีบุคลากรรัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
งาน ICT ที่หลากหลาย ทั้งต่อต้านและสนับสนุน
- ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริหารทั้งแบบ Vertical (หน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน)
และ Horizontal (ข้ามหน่วยงาน)
- ควรมีการผลักดันนโยบายจากผู้บริหารระดัมสูง, CIO, ผอ.สานัก
- ปัจจุบัน บุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจหรือสนับสนุนการใช้งาน ICT ในกระบวนการ
เท่าที่ควร

หน่วยงานที่
แสดงความ
คิดเห็น

หมายเหตุ:
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ.
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖0)

ท่านมณีรตั น์
รองปลัด ทก.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Readiness
(การยกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐเพื่อรองรับแนวคิด
e-Government)

ผู้แทน ก.แรงงาน
ผู้แทน BOI

รายงานสรุปความต้องการ/ความคาดหวังการพัฒนา e-Government จากการจัดประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อจัดทา ICT Master Plan ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐)
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ประเด็นความ
คิดเห็น/ความ
คาดหวัง

หน่วยงานที่
แสดงความ
คิดเห็น

หมายเหตุ:
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ.
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖0)

ผู้แทน ก.แรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Readiness
(การจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อ
ผลักดันนโยบายการพัฒนา
e-Government)

รายละเอียดความคิดเห็น

การปรับปรุง
- ควรมีการปรับกระบวนการทางานภาครัฐเพื่อให้รองรับการใช้งาน ICT มากขึ้น โดยปัจจุบัน
กระบวนการทางาน
กฎหมาย/ระเบียบ ถือเป็นอุปสรรคหนึ่งในการใช้งาน ICT
กฎระเบียบ/มาตรการ/ - ควรมีการจัดทามาตรฐานด้าน ICT ในระดับประเทศ
มาตรฐานเพื่อรองรับการ - ปัญหาในการใช้ ICT ในกระบวนการทางานภาครัฐ พบว่า เกิดจากแต่ละหน่วยงานมีกฎระเบียบ
ใช้งาน ICT ในภาครัฐ
เป็นของตัวเอง เช่น การใช้ NSW ซึ่งผู้รับบริการยังต้องส่งเอกสารมาเป็นหลักฐานภายหลังจากการ
ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอีกกรณีตัวอย่าง คือ การทา Vat Refund ซึ่งกรมสรรพากร
ได้สนับสนุน Smartcard Reader เพื่อให้ร้านค้าเอกชนสามารถทา Vat Refund ให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ทันที ณ ที่จ่าย
- ควรมีการปรับปรุงระเบียบข้อกาหนดของหน่วยงานสาคัญที่เกีย่ วข้องกับหน่วยงานภาครัฐในวง
กว้าง เช่น สตง. ซึ่งเน้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จึงทาให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถใช้ ICT
ในกระบวนการทางานได้อย่างสมบูรณ์
- การใช้งาน ICT ในกระบวนการทางานภาครัฐนั้น หน่วยงานต้องพิจารณา Business Process ของ
องค์กรว่ามีขั้นตอนไหนทีต่ ้องเกี่ยวข้องหรือต้องเป็นไปตามกฎ/ระเบียบที่สานักงานกาหนด เพื่อ
วิเคราะห์ถึงการนา ICT เข้ามาใช้อย่างถูกต้องและไม่ขัดกับกฎระเบียบของสานักงาน เช่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการนา ICT เข้ามาใช้ในกระบวนการการขอใบอนุญาตฯ ซึ่งทางกรมฯ
ไม่ได้ปรับเปลีย่ นระเบียบ แต่ทาการออกประกาศแบบฟอร์มใหม่ที่ใช้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์แก่
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ
- ปัจจุบัน ก.แรงงานมีความร่วมมือกับ BOI ในการใช้กระบวนการทางานแบบลดกระดาษ โดยใช้
แบบฟอร์มเดียว สาหรับ การออกใบอนุญาตต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย และอยู่ระหว่างการ
เจรจายกเลิกการใช้เอกสารประกอบการเสียภาษีอากรและเครื่องจักร
- การพัฒนาและออกแบบเพื่อให้เป็น “Single Form Single Entry”
การพัฒนาด้าน
- ควรมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น GIN ในการให้บริการภาครัฐ
โครงสร้างพื้นฐาน

รายงานสรุปความต้องการ/ความคาดหวังการพัฒนา e-Government จากการจัดประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อจัดทา ICT Master Plan ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐)

ผู้แทน
กรมสรรพากร
ก. การคลัง
ผู้แทน สพธอ.

ผู้แทน BOI

ท่านอังศุมาล
(อดีตอธิบดีกรม
อุตุนิยมวิทยา)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
Transformation (ผลักดัน
การใช้ประโยชน์จาก
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ประเด็นความ
คิดเห็น/ความ
คาดหวัง

การเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลและ
ระบบบริการภาครัฐ

หน่วยงานที่
แสดงความ
คิดเห็น

รายละเอียดความคิดเห็น

- ควรมีการพัฒนา ICT ในต่างจังหวัด เช่นเดียวกับ Smart CCTV

ท่านมณีรตั น์
รองปลัด ทก.

- ควรมีการเชื่อมโยงบริการภาครัฐ (Service Integrations) ระหว่างหน่วยงานรัฐ โดยปัจจุบัน ยังมี
ปัญหาในการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Share Data) เช่น ผู้ประกอบการที่ตดิ ต่อหน่วยงานภายใต้
ก.การคลัง ต้องยื่นเอกสารในลักษณะเดียวกันแก่แต่ละหน่วยงาน
- แต่ละหน่วยงานควรมีการจัดทาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ (EA) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง
ระบบสาคัญระหว่างกันได้ เช่น CCTV, NSW เป็นต้น
- ควรมีการเชื่อมโยงระบบของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน ในรูปแบบ “Cross Border” โดยอาศัย
นวัตกรรม (Innovation) เช่น การเรียกร้องค่าประกันจากการเกิดอุบัติระหว่างคู่กรณีต่างชาติ
เป็นต้น
- ควรมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวงร่วมกัน โดย ก.แรงงาน อยู่ระหว่างการจัดทาฐานข้อมูล
แรงงานแห่งชาติ
- ควรมีการสร้างความเชื่อมั่นของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนหรือให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการ
- ทก. ควรจะเป็นตัวกลางที่มีบทบาทในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการบูรณา
การร่วมกัน

ผู้แทน
กรมสรรพากร
ก.การคลัง
ท่านชัยเจริญ
(ปตท.)

หมายเหตุ:
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ.
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖0)
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
ร่วมกัน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
Transformation
(โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT)
และยุทธศาสตร์ที่ ๓
Collaboration (พัฒนา
บริการไปสูภ่ าครัฐ/ภาค
ธุรกิจ/ภาคประชาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
Connecting
(บูรณาการข้อมูลพื้นฐานและ
ระบบงานเพื่อรองรับการ
พัฒนาบริการของทุกภาค
ส่วนเพื่อยกระดับบริการ
ประชาชน)

ผู้แทน ก.แรงงาน

รายงานสรุปความต้องการ/ความคาดหวังการพัฒนา e-Government จากการจัดประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อจัดทา ICT Master Plan ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐)

ท่านมณีรตั น์
รองปลัด ทก.
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ประเด็นความ
คิดเห็น/ความ
คาดหวัง
ประเด็นอื่นๆ

รายละเอียดความคิดเห็น
- การตระหนักถึงความสาคัญของ ICT ในการรองรับนโยบาย AEC
- การให้ความสาคัญกับแนวทาง Open Government เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง (Open
Channels) ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานภาครัฐ

รายงานสรุปความต้องการ/ความคาดหวังการพัฒนา e-Government จากการจัดประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อจัดทา ICT Master Plan ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐)

หน่วยงานที่
แสดงความ
คิดเห็น

หมายเหตุ:
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ.
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖0)

ท่านมณีรตั น์
รองปลัด ทก.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Readiness
(การจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อ
ผลักดันนโยบายการพัฒนา
e-Government)
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สรุปความต้องการ/ความคาดหวังจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups)
กลุ่ม โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๖
ผู้เข้าร่วมประชุม: (เบื้องต้น)
- ผู้แทนหน่วยงานภายใต้ ทก. เช่น สป.ทก., ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, กรมอุตุนิยมวิทยา, สพธอ. ศภช., สานักงานสถิติแห่งชาติ, สรอ. เป็นต้น
- กองทัพอากาศ
- True
- DTAC
- INET
- NTT
- หัวเหว่ย
ประเด็นการพัฒนาที่ให้ความสาคัญเป็นหลัก
- การขยายพื้นที่ให้บริการ (Coverage)
- กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง (Policy and Regulation)
- โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศยุคใหม่ (New Services)
ประเด็นความ
คิดเห็น/ความ
คาดหวัง

หน่วยงานที่
แสดงความ
คิดเห็น

หมายเหตุ:
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ.
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖0)

การส่งเสริมการแข่งขัน - ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันการให้บริการด้าน ICT ในภาคธุรกิจมากขึ้นเพื่อทาให้ต้นทุน
ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
บริการลดลงและคุณภาพบริการมากขึ้น เช่น การใช้งานเคเบิลใยแก้วนาแสง หากมีการเพิ่มจานวน
ICT
ผู้ให้บริการจะทาให้เกิดการทา Redundancy เพื่อรักษาเสถียรภาพการให้บริการ

DTAC

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
Collaboration
(พัฒนาบริการไปสู่ภาครัฐ/
ภาคธุรกิจ/ภาคประชาชน)

- ควรส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการเชื่อมต่อเครือข่ายไปต่างประเทศส่วนใหญ่จะ
วิ่งผ่านทางภาคใต้ไปทางมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยภาคเอกชนไปลงทุนในประเทศดังกล่าวอย่าง
มาก ในขณะที่การใช้งานเคเบิลใยแก้วนาแสง (Submarine Cable)
- ควรพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ซึ่งปัจจุบันภาค
ธุรกิจได้มีการขยายตัวด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก

NTT

รายละเอียดความคิดเห็น

รายงานสรุปความต้องการ/ความคาดหวังการพัฒนา e-Government จากการจัดประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อจัดทา ICT Master Plan ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐)

5|Page

ประเด็นความ
คิดเห็น/ความ
คาดหวัง
นโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานของ
ภาครัฐ

รายละเอียดความคิดเห็น
- ภาครัฐควรมีการสร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT กับต่างประเทศภายใต้นโยบาย AEC
- ปัจจุบนั ภาคเอกชนแต่ละรายต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอง ซึ่งทาให้ต้นทุนค่าบริการสูง จึงอยาก
ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดาเนินการในโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ เพื่อให้เกิดการ Share Service แก่
ภาคเอกชนในราคาที่ยตุ ิธรรมและทาให้สามารถบริการประชาชนด้วยราคาต่าลง
- ควรมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้
เกิดการ Share ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่ซ้าซ้อน
- อยากให้มีหน่วยงานภาครัฐในลักษณะ Strategic Alignment เพือ่ ร่วมกันขับเคลื่อนด้าน ICT
โดยไม่มผี ลประโยชน์เข้ามาเกีย่ วข้อง

รายงานสรุปความต้องการ/ความคาดหวังการพัฒนา e-Government จากการจัดประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อจัดทา ICT Master Plan ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ. (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐)

หน่วยงานที่
แสดงความ
คิดเห็น
INET
True

หมายเหตุ:
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี สรอ.
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖0)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
Transformation (ผลักดัน
การใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
ร่วมกัน)

DTAC
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คำย่อ
AEC
APEC
API

Asean Economics Community
Asia-Pacific Economic Cooperation
Application Program Interface

BCP
BMI
BSC

Business Continuity Plan
Business Monitor International
Balanced Scorecard

CAT
CERT
CIO
Citizen DB
CRM
CSA

CAT Telecom Public Company Limited
The Community Emergency Response Team
Chief Information Officer
Citizen Data Base
Customer Relationship Management
Cloud Security Alliance

DOPA
DR Site
DXC
EA
e-Budgeting
e-CMS

Department of Provincial Administration
Disaster Recovery Site
Data Exchange Center
Enterprise Architecture
Electronic Budgeting
Electronic Correspondence Management System

คำอธิบำย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย -แปซิฟิค
วิธกี ารเฉพาะสาหรับการเรียกใช้ระบบปฏิบัตกิ ารหรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ หรือ
ชุดโค้ด คอมพิวเตอร์ซึ่งทาหน้าที่เชื่อมต่อการทางานระหว่างแอพพลิเคชั่นกับ
ระบบปฏิบัตกิ าร
แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัตงิ านและเป็นเครื่องมือช่วยในการนา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ
บริษัท กสท โทรคมนาคม (จากัด) มหาชน
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู่ง
ฐานข้อมูลประชาชน
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
เครือข่ายความรวมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง

ETC
ETDA

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์กู้คืนภัยพิบัติ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
สถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ
ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
Web Services ที่ใช้สาหรับบริหารจัดการการรับ -ส่ง ตามคาร้องขอจากระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งรายการข้อมูล XML ตามชุดข้อมูล
มาตรฐานที่กาหนดให้ใช้ในการเชื่อมโยง
Electronic Custom
ระบบพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
Ministry of Education Network
เครือข่ายสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ
e-Government Executive Program
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Logistic
ระบบช่วยในการบริหารจัดการโลจิสติกส์บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Passport
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Revenue
ระบบรับชาระภาษีผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร
Enterprise Resource Planning
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
Electronic Self Assessment Report
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Transaction Commission
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

G-CERT
G-Cloud
GFMIS Net
GIN
GNS
Government ID
G-SaaS
GSL
GSMS
G-SOC

Government Computer Emergency Response Team
Government Cloud
Government Fiscal Management Information Network
Government Information Network
Government Nervous System
Government Identification
Government Software as a Service
Global Services Location Index
Govement Strategic Management System
Government Security Operation Center

e-Custom
Edu Net
e-GEP
e-Logistic
e-Passport
e-Revenue
ERP
e-SAR

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
บริการคลาวด์ภาครัฐ
เครือข่ายของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
ระบบติดตามสถานภาพรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐ
ระบบการบริหารยุทธศาตร์ขององค์การภาครัฐ
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

คำย่อ
IaaS

Infrastructure as a Service

ICT 2020

National ICT Policy Framework 2011-2020

IDC
IMD

International Data Corporation
International Institute for Management Development

INET
IPV6

Internet Thailand Public Company Limited
Internet Protocol version 6

IR Team
MICT
MOI Net
NBTC

Incident Response Team
Ministry of Information and Communication Technology
Ministry of Interior Network
National Broadcasting and Telecommunication Commission

NDWC
NITC
NSO
NSTDA
NSW

National Disaster Warning Center
National Information Technology Committee )
National Statistics Office
National Science and Technology Development Agency
National Single Window

OSCC
PLDT
PMOC
Post@Home
SaaS

One Stop Crisis Center
Philippine Long Distance Telephone Company
Prime Minister Operation Center

SIGo
SIPA
SLA

Software Innovation for e-Government
The Software Industry Promotion Agency
Service Level Agreement

SME
SW Park
TELMIN
TH e-GIF

Small and medium enterprises
Software Park Thailand
Telecommunications & IT Ministers Meeting
Thailand e-Government Interoperability Framework

Software as a Service

TOT
TOT Public Company Limited
UN
The United Nations
VA
Vulnerability Assessment
WEF
The World Economic Forum
คณะกรรมการธุรกรรมฯ
สป.ทก.

คำอธิบำย
การให้บริการในระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ
ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating System) สาหรับรองรับระบบงาน เป็นต้น
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ. การสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563
ของประเทศไทย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ ซึ่งมีบทบาทในการจัดอันดับ
การแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
มาตรฐานการสื่อสารระหว่างประเทศ ใช้สาหรับรับส่งชุดข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 6
ทีมเตรียมพร้อมรับเหตุโจมตีทางสารสนเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เครือข่ายกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
ศูนย์เตือนภัยพิบัตแิ ห่งชาติ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สาหรับการ
นาเข้า ส่งออก
และโลจิสติกส์
ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สงู อายุ และคนพิการ
บริษัทเทเลคอมแห่งหนึ่งของประเทศฟิลปิ ปินส์
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารนายกรัฐมนตรี
โครงการไปรษณียไ์ ทยให้บริการถึงบ้าน
การให้บริการซอฟท์แวร์ตา่ ง ๆ โดยอาจจะเป็นรูปแบบบนเว็บไซต์หรือ
ลักษณะอื่นๆ
โครงการสร้างนวัตกรรมซอฟท์แวร์เพื่อการบริการภาครัฐ
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
การกาหนดมาตรฐานและขอบเขตการให้บริการตามข้อตกลงกับผู้รับบริการ
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม
เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัตงิ านร่วมกันระหว่าง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
องค์การสหประชาชาติ
ประเมินความเป็นไปได้ของช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
การประชุมเวทีเศรษฐกิจระดับโลก
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

