แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2565)
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564)

49

คานา
พระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและ
การประกอบธุรกิจของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ผ่านมายังมิได้นาเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒ นาให้เกิดประสิ ทธิภาพและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะและให้
มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อ ประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทางานและ
ข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ อย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส
รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ได้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิ ทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสานักงานพัฒ นารัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) (องค์การมหาชน) ได้มีการประชุมชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
นอกจากนี้ เพื่อให้แผนงาน/โครงการของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ สพร.
ตามผลการสารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหน่วยราชการซึ่งเป็นศูนย์กลางการอานวยการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้แก่นายกรัฐมนตรี จึงได้มีการปรับปรุงแผนปฏิ บัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางดังกล่าวข้างต้น
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปีฯ ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่ อนผลั กดันไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล สมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนต่อไป

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
17 มิถุนายน 2564
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เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
ภาคผนวก
รายงานผลสารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจาปี 2563
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทกับการดาเนินชีวิต
ของคนมากขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสั งคม มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการ
เชื่ อมโยงบุ คคลกั บ ทุ กภาคส่ วนเข้ าด้ ว ยกั น ความก้ าวหน้ าและความเปลี่ ยนแปลงนี้ ส่ งผลกระทบต่อ การ
เปลี่ย นแปลงความต้องการของสังคมในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการใช้บริการของ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
และกาหนดให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเดิม ซึ่งต่อมาส านัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี ได้ จัด ทาแผนปฏิบัติก ารดิจิทัล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2563) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ให้ส ามารถตอบสนองการบริหารราชการแผ่นดิน ของนายกรัฐมนตรี ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เน้นการบูรณาการการลงทุนด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงข้อมูลและ
การทางานของหน่ว ยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน รวมถึง การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ทันต่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอก วิลาศ อรุณศรี)
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ต่อมาเพื่อให้การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีกรอบระยะเวลาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จึงได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดทา
เป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ) รักษาราชการแทน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริ การเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ มีการบูรณาการฐานข้อมูล ของ
หน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน นาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติหลักการแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 แล้ว ซึ่งสานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) (องค์การมหาชน) ได้มีการ
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ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โดยหน่วยงานต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ นอกจากนี้ สพร. ยังได้มีข้อเสนอแนะตามผลการสารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะต้องปรับปรุ งการ
ดาเนินงานในส่วนของตัวชี้วัดที่ 1 : แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 38.92 และตัวชี้วัดที่ 6 :
เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 30.00 ดังนั้น สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึ ง ได้
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวทางตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งระบุถึงข้อมูลที่
ใช้กาหนดทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน
และอานาจหน้าที่ในภาพรวมของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์
“เป็ น องค์กรสมรรถนะสู ง เพื่อขับเคลื่ อนการบริห ารราชการแผ่นดินของนายกรัฐ มนตรี
ให้บรรลุผล โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
1.2 พันธกิจ
1) อานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เสริมสร้างภาพลักษณ์การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
3) บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเอกภาพการบริหารราชการแผ่นดินของ
นายกรัฐมนตรี
4) ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
1.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริ มสร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ดี ข องนายกรัฐ มนตรีแ ละสื่ อสารสร้ างการรั บ รู้
แก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสาหรับการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1.4 โครงสร้าง
โครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2559 แสดงได้ตามภาพที่ 1
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สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สานักงานเลขาธิการ

กองการต่างประเทศ

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

กองพิธีการ

กองงานนายกรัฐมนตรี

กองประสานงานการเมือง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย

สานักโฆษก

ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานระดับสานักงาน กอง ศูนย์ สานัก
หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.5 อานาจหน้าที่
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ
ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ผู้นาประเทศ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
2) อานวยการและประสานงานกิจการทางการเมืองในนามรัฐบาลกับรัฐสภาและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
3) กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
และข้อสั่ ง การของนายกรัฐ มนตรี รวมทั้งรับฟั ง ความเห็ น และประสานการให้ ความช่ว ยเหลื อ ประชาชน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล
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5) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการในนามรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งดาเนินการต้อนรับประมุข ผู้นา และบุคคลสาคัญจากต่างประเทศ
เดินทางมาเยือนประเทศไทย
6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล
7) ดาเนินงานด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
8) รวบรวมข้อ มูล วิเ คราะห์ และเสนอความเห็น เพื่อ การสั่ง การของนายกรัฐ มนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐ มนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทาวาระงาน ช่ว ยอานวยการ และ
จัดเตรียมข้อมูลประเด็นการประชุมหารือ และคากล่าวสุนทรพจน์
9) อานวยการและประสานราชการต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่
นายกรัฐ มนตรี รองนายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรีป ระจาสานัก นายกรัฐ มนตรี และข้า รา ชการการเมือ งสัง กัด
สานักนายกรัฐมนตรี
10) ปฏิบัติก ารอื่น ใดตามที่ก ฎหมายกาหนดให้เป็น อานาจหน้า ที่ข องสานัก เลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

บทที่ 2
สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้มีความพร้อม
รองรับการทางานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล สรุปได้ดังนี้
2.1 สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แบ่งออกเป็นระบบต่าง ๆ โดยสังเขป จานวน 3 ระบบ ดังนี้
2.1.1 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ งาน สามารถแบ่งออกตามสภาพการให้บริการ
แก่ผู้ใช้ (End User) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer)
และระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์เสริมการทางาน (Client Computer and Supporting Peripherals)
1) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จัดหามาเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร (Back Office) เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสารสนเทศศูน ย์ป ฏิบั ติการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น (2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ผ่านอินเทอร์เน็ต (Front Office) ได้แก่ ระบบเว็บไซต์รัฐบาลไทย (https://www.thaigov.go.th) และระบบ
เว็บไซต์สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (https://spm.thaigov.go.th) ในทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ On Premise Service โดยมีเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยและหน่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น ชนิ ด Rack Mount Server และ Blade Server ติ ด ตั้ ง
ณ ทาเนียบรัฐบาล ในส่วนของระบบคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายที่เป็นแบบ On Cloud Service สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้ใช้บริการ Government Cloud Service ของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(Digital Government Development Agency (Public Organization) หรือ สพร.(DGA) โดยมีสัดส่วนชนิด
ของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงสัดส่วนชนิดของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

6

ตามภาพที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปัจจุบัน
ที่เป็นแบบ On Premise Service มีรวมทั้งสิ้นร้อยละ 89 โดยประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Rack Mount Server คิดเป็นร้อยละ 25 และชนิด Blade Server คิดเป็นร้อยละ 64
ในขณะที่เป็นแบบ On Cloud Service เพียงร้อยละ 11 เท่านั้น
2) ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์เสริมการทางาน (Client Computer and
Supporting Peripherals) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดหามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใช้ (End User)
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
ซึ่งอยู่ในการดูแลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในภาพรวมมีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ
อุปกรณ์เสริมการทางาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์เสริมการทางาน
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตามภาพที่ 3 ระบบคอมพิว เตอร์ลูก ข่า ยและอุป กรณ์เ สริม การทางานของ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ยังใช้งานในปัจจุบัน มีการจัดหามาในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 โดยเป็น
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) ร้อยละ 52 และเป็นคอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิดพกพา (Notebook)
ร้อยละ 12 ในขณะที่อุปกรณ์เสริมการทางาน ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งเป็นชนิดใช้งานร่วมกันผ่าน
เครือข่าย (Network Printer) ร้อยละ 26 และเครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) ซึ่งเป็นชนิดระดับศูนย์บริการ
ในสัดส่วนร้อยละ 10
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2.1.2 ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นการเชื่อมโยง
ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์เสริมการทางาน ที่ติดตั้งใช้งานตามตึกและอาคารต่าง ๆ ของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเข้าด้วยกันโดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย ในทางกายภาพสายสัญญาณหลัก (Back Bone Cable) ที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างตึก และอาคารต่าง ๆ
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าด้วยกันจนครบเป็นวงรอบ เป็นสายใยแก้วนาแสง (Optical Fiber)
ชนิดเป่าสายในท่อนาสัญญาณ (Air Blown Technology) สื่อสัญญาณได้ 2 ทิศทาง ยกเว้นการเชื่อมโยงจาก
อาคารสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปยังตึกแดง 1 และ 2 อาคารสานักงาน ก.พ. (เดิม) และบ้านพิษณุโลก
เป็นสายใยแก้วนาแสง (Optical Fiber) ชนิดหุ้มฉนวนดา (Dark Fiber) ดังแสดงในภาพที่ 4 ต่อไปนี้

ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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ตามภาพที่ 4 สายใยแก้วนาแสงชนิดเป่าสายในท่อนาสัญญาณ (Air Blown Technology) มีความเร็ว
ในการนาสัญญาณเทคโนโลยีดิจิทัลสูงถึง 20 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อหนึ่งทิศทาง ในกรณีที่สายสัญญาณ
เกิดชารุดเสียหาย ณ จุดใดจุดหนึ่งของวงรอบการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมยังคงให้บริการ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ต่างจากสายใยแก้วนาแสงชนิดหุ้มฉนวนดา (Dark Fiber) ซึ่งหากเกิดชารุดเสียหาย
ระหว่างจุดเชื่อมโยงอาคาร จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้เลยจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้กลับไปอยู่ในสภาพดีดังเดิม ในส่วนด้านล่างของภาพที่ 4 ได้แสดง
การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก จานวน 5 เครือข่าย ผ่านอุปกรณ์กาหนดเส้นทาง (Router) มายังระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของส านั กเลขาธิการนายกรั ฐ มนตรี โดยแบ่งเป็นเครือข่ายภายนอกเฉพาะของส่ ว น
ราชการ (Government Private Network) จานวน 3 เครือข่าย ได้แก่ (1) เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN)
(2) เครือข่ายมหาดไทย (MOI Network) และ (3) เครือข่ายการเชื่อมโยงข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
(C4I) หรือเรียกสั้นๆ ว่า เครือข่ายกองทัพไทย ส่วนจานวนที่เหลืออีก 2 เครือข่าย เป็นการเชื่อมโยงเข้ากับ
เครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider - ISP) ได้แก่ (1) เครือข่ายของบริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) (TOT) และ (2) เครือข่ายของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) ควบคู่กันและสารอง
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้การใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2.1.3 ระบบงานและฐานข้อมูล
ระบบงานและฐานข้อมูลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ตามการใช้งานและหลักการของรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้
1) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร (Back Office) จัดทาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุน
การดาเนินภารกิจต่างๆ ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย ส่งผลให้
การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภายในของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แสดงตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 รายละเอียดของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อระบบ

หน้าทีห่ ลัก

1. ระบบสารสนเทศศูนย์
- เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) สารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

ผู้ใช้งาน
- นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะทางานศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC)

9
ตารางที่ 1 (ต่อ) รายละเอียดของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อระบบ
2. ระบบสารบรรณและจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่หลัก

- ออกเลขรับ - ส่งหนังสือ
- จัดเก็บหนังสือและเอกสารดิจิทลั
ทางราชการ
- ค้นคืนหนังสือและเอกสารดิจิทัล
ทางราชการ
- ออกรายงานเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อความโปร่งใส
3. ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ - ตรวจสอบสถานะห้องประชุม
ห้องประชุม
- จองห้องประชุม
4. ระบบลงทะเบียน
- บันทึกข้อมูลลงทะเบียน
งานสโมสรสันนิบาต
- พิมพ์ Barcode
- ตรวจสอบการลงทะเบียน
5. ระบบลงทะเบียน
- บันทึกข้อมูลลงทะเบียน
งานศาสนพิธี
- พิมพ์ Barcode
- ตรวจสอบการลงทะเบียน
6. ระบบลงทะเบียน
- บันทึกข้อมูลลงทะเบียนที่อยู่
บัตรอวยพรนายกรัฐมนตรี
ทางไปรษณีย์
- พิมพ์สรุปรายงานจานวน
บัตรอวยพรนายกรัฐมนตรี
- พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ผู้รับไปรษณียบัตร
ตอบของนายกรัฐมนตรี
7. ระบบสารสนเทศกองพิธีการ
- บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน
ของที่ระลึกของนายกรัฐมนตรี
- บันทึกข้อมูลการเยือนของบุคคล
สาคัญในระดับต่าง ๆ
- พิมพ์สรุปรายงานของที่ระลึก
ของนายกรัฐมนตรี

ผู้ใช้งาน
- ผู้ใช้ทั่วไปของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

- ผู้ใช้ทั่วไปของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
- กองพิธีการ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- กองพิธีการ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- กองพิธีการ

- กองพิธีการ
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ตารางที่ 1 (ต่อ) รายละเอียดของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อระบบ

หน้าที่หลัก

ผู้ใช้งาน

8. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(Departmental Personnel
Information System - DPIS)
9. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลไทย
10. ระบบกล้องวงจรปิด (Closed
Circuit Television - CCTV)
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
11. ระบบการประชุมทางไกล
(Video Teleconference
System - VTS)
12. ระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(iwebform)

- สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการเจ้าหน้าที่ของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- สานักงานเลขาธิการ

- ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ
โดเมน @thaigov.go.th
- ใช้บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน
พื้นที่ทาเนียบรัฐบาล
- ใช้จัดการประชุมที่มีการสื่อสาร
ทั้งภาพและเสียงผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตามที่กาหนด
- ใช้บริหารจัดการเอกสารดิจิทัลต่างๆ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- ผู้ใช้ทั่วไปของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
- กองสถานที่ ยานพาหนะและ
รักษาความปลอดภัย

13. ระบบบริหารจัดการภาพ
(eGallery)

- ใช้บริหารจัดการภาพสาคัญต่างๆ
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- คณะทางานศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- ทุกหน่วยงานภายในสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

14. ระบบวิเคราะห์ข่าว
(News Analysis)

- กองพิธีการ
- กองสถานที่ ยานพาหนะและ
รักษาความปลอดภัย
- ใช้วิเคราะห์ข่าวต่างๆ เพื่อการรายงาน - สานักโฆษก
ในศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

15. ระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการรถยนต์ส่วนกลาง

- ใช้สาหรับจองการใช้งานรถยนต์
ส่วนกลาง

- ทุกหน่วยงาน

16. ระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการบัตรแสดงตน

- ใช้สาหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทา
บัตรติดบุคคลเพื่อแสดงตน
ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานภายใน
ทาเนียบรัฐบาลและภายนอก

- กองสถานที่ ยานพาะหนะและ
รักษาความปลอดภัย

17. ระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการบัตรผ่านยานพาหนะ

- ใช้สาหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนา
รถยนต์เข้ามาในทาเนียบรัฐบาล

- กองสถานที่ ยานพาะหนะและ
รักษาความปลอดภัย
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2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรผ่านอินเทอร์เน็ต (Front Office) เนื่องจาก
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่ภารกิจส่วนใหญ่ มิได้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยตรง
ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จัดทาขึ้น จึงเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
ผลงานของรัฐบาล และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดของระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผ่านอินเทอร์เน็ต
ชื่อระบบ
1. ระบบเว็บไซต์รัฐบาลไทย
2. ระบบเว็บไซต์สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และอินทราเน็ต
3. ระบบโมบายล์แอปรัฐบาลไทย
4. ระบบสื่อสารข้อมูลรัฐบาลไทยผ่าน
ไลน์แอปพลิเคชัน “ไทยคู่ฟ้า”

หน้าที่หลัก

ผู้ใช้งาน

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
ไทยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- ประชาชนทั่วไป
- สานักโฆษก
- ประชาชนทั่วไป
- ทุกหน่วยงานของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
ไทยผ่านแอปสโตร์และเพลย์สโตร์
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
ไทยผ่านไลน์แอปพลิเคชัน
“ไทยคู่ฟ้า”

- ประชาชนทั่วไป
- สานักโฆษก
- ประชาชนทั่วไป
- สานักโฆษก

2.2 ผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จากข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่ าวมาแล้วข้ างต้ น
จะเห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ได้จัดหามาใช้งาน มีความทันสมัยและมี
ความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO/IEC 27001 ซึ่งเพียงพอต่อการใช้สนับสนุนภารกิจของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีการใช้งานทั้งในรูปแบบ On Premise
Service ซึ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่ภายในเครือข่ายทาเนียบรัฐบาล
และในรูปแบบ On Cloud Service ซึ่งเน้นความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สัดส่วนจานวนผู้ใช้ต่อจานวนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์เสริมการทางาน มีความเหมาะสมในอัตราส่วน 1:1.5
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณมีการทางานคู่ขนานกันอย่างมีเสถียรภาพ และมีการเชื่อมโยงเข้ากับ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายนอกอย่ างครบถ้วนและพร้อมใช้งาน ส่ วนในด้านระบบงานและฐานข้อมูล มีระบบ
สารสนเทศทางดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานสาคัญต่างๆ ภายในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดี
ในระดั บหนึ่ ง ในขณะเดี ยวกั นก็ มี ระบบสารสนเทศทางดิ จิ ทั ลที่ ใช้ เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารในรู ปของเว็ บไซต์
ผ่ านเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ต ในช่ องทางการสื่ อสารของรั ฐบาล (https://www.thaigov.go.th) และช่ องทาง
การสื่ อสารของส่ วนราชการระดับกรม (https://spm.thaigov.go.th) อย่างไรก็ตามที่ผ่ านมาส านั กเลขาธิ การ
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นายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดทาแผนและดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ โดยครั้งล่าสุด
ได้ จั ดท าและด าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ การดิ จิ ทั ลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของส านั กเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีผลการดาเนินงานตามที่ได้ประเมินไว้โดยสังเขป ดังนี้
2.2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดในแผนปฏิบัติการดิจิ ทัลฯ โดยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับโครงสร้า ง
พื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 63 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 31 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 6
ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 5 ต่อไปนี้
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แยกตามยุทธศาสตร์ จานวน 16 โครงการ
6%
31%
63%

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับโครงสร้ างพื ้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรั ฐมนตรี

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงสัดส่วนของแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามยุทธศาสตร์

รายละเอียดผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงได้ตามตาราง ต่อไปนี้
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของ สลน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
สาระยุทธศาสตร์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัยและมั่นคงปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานของการทางานภายในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดาเนินงานที่มีความซับซ้อน
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เป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2

และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับการบูรณาการข้อมูลภายในสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการทางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีความทันสมัยและมั่นคงปลอดภัย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการ

1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แถลงข่าว
รัฐบาลตึกนารีสโมสร ทาเนียบรัฐบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล
ตึกนารีสโมสรให้มีความทันสมัย
งบประมาณ 2.8000 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้งาน : สนฆ.
2. จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการถ่ายทอดสดผ่าน
สื่อสมัยใหม่ (New Medias)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านสื่อสมัยใหม่
เป็นไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ : ศทส.
ผู้ใช้งาน :
สนฆ.
3. จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านพัก
รับรองสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บ้านพักรับรอง สลน. มีการ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการ
รักษาความปลอดภัย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ : ศทส.
ผู้ใช้งาน :
กสร.

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล
ตึกนารีสโมสร ได้รับการพัฒนา
เครื่องมือเป็นระบบดิจิทัล

มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และ เมื่อเปิดซองแล้ว
มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย ขณะนีไ้ ด้
เสนอ ลธน. เพื่อพิจารณาประกาศผล

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัตงิ านที่
ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการ
ถ่ายทอดสดผ่านสื่อสมัยใหม่ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ศทส. ดาเนินการส่งมอบระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพ
สูงเพื่อการถ่ายทอดสดผ่านสื่อ
สมัยใหม่แล้วในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดย สนฆ. เป็นผู้ใช้งาน
ระบบอยู่ในปัจจุบนั

บ้านพักรับรอง สลน. มีระบบ
มีการส่งมอบอาคารบ้านพักรับรอง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการ แหลมแท่นแล้ว โดย ศทส. จะประสาน
รักษาความปลอดภัย
กับ กสร. ทาการสารวจเพื่อจัดทา/
จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตที่
เหมาะสม โดยใช้ TOT ซึ่งต้องมีการ
ปรับแผน และตั้งคาของบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ผลการดาเนินงาน

4.ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไร้สายของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ความเร็วสูงภายในองค์การและระบบ
รักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
เท่าทันพลวัตทางเทคโนโลยี
งบประมาณ 50.0000 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
ทุกหน่วยงาน

ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน
องค์การมีประสิทธิภาพสูงเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
(40/100 Gbps Backbone)

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) โดยลงประกาศใน
เว็บไซต์ และพิจารณาประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท อาร์ ที เอส
(2003) จากัด เป็นผูช้ นะการเสนอราคา

5. ปรับปรุงระบบสารองไฟฟ้าขนาด 40 KVA
พร้อมแบตเตอรี่และระบบแจ้งเตือนการ
ทางาน
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการการสารองไฟฟ้า ขนาด 40 KVA
งบประมาณ 1.8190 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
ศทส.

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่ายสามารถทางานได้อย่าง
ต่อเนื่องในขณะที่ไฟฟ้าดับ
ไม่น้อยกว่า 30 นาที

อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อ
ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ณ อาคาร
44 ชั้นลอย โดยบริษัท ไซท์ เพรพ
พาเรชั่น แมเนจเมนท์ จากัด

6.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยเท่าทัน
พลวัตทางเทคโนโลยี
งบประมาณ 13.2491 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
ทุกหน่วยงาน

คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ดาเนินการเสร็จสิน้ โครงการแล้ว
ที่ได้รับการจัดหาทดแทนของเดิม
มีประสิทธิภาพทันสมัยไม่น้อย
กว่ามาตรฐานกลางภาครัฐ
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7. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับห้อง
ประชุมต่างๆ ของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบนาเสนอ
ข้อมูลสาหรับห้องประชุมภายในสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ 3.9440 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ : ศทส.
ผู้ใช้งาน : กสร. ทุกหน่วยงาน
8. จัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเสมือน (Server Virtualization)
สามารถจัดสรรทรัพยากรและบารุงรักษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
งบประมาณ
3.2718 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
ศทส.
9. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสาหรับผู้สื่อข่าวและผู้มาติดต่อ
ทาเนียบรัฐบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสาหรับผู้สื่อข่าวและผู้มา
ติดต่อทาเนียบรัฐบาล
งบประมาณ
3.2100 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
ทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์
นาเสนอข้อมูลสาหรับห้องประชุม จากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากบริษัท
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ไอ.เจ.สยาม จากัด แสดงความคิดเห็น
การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
พร้อมติดตั้งในโครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสาหรับห้องประชุมต่างๆ
จานวน 1 ระบบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้รับการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างน้อย
2 แนวทาง
(Allocation & Maintenance)

อยู่ระหว่างการดาเนินการติดตั้งระบบ
โดยบริษัท มาสเตอ เมกเคอ จากัด

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับ
ผู้สื่อข่าวและผู้มาติดต่อทาเนียบ
รัฐบาลมีความเร็วไม่น้อยกว่า
150/75 Mbps

ส่งมอบพื้นที่และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการติดตั้งระบบ โดยบริษทั
ทีโอที จากัด (มหาชน)

16
โครงการ

ตัวชี้วัด

10.ทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber-Security
Policies)
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวน ศึกษา และปรับปรุงนโยบาย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ของ สลน.ให้มีความทันสมัยตาม
มาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
ทุกหน่วยงาน

นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สลน.
มีความเท่าทันพลวัตทาง
เทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
รายงานการตรวจสอบข้อมูลภัย
คุกคามที่เกิดขึ้นกับ สลน. ภายใต้
โครงการ ThaiCERT GMS
(Government Monitoring
System) ตามนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber- Security Policies)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
สาระยุทธศาสตร์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับประสิทธิภาพการบริหารและปฏิบัติราชการของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อ
สามารถพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของการบริหารและปฏิบัติราชการโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ลดระยะเวลา
การดาเนินการ และลดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
บุคลากรสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสนับสนุนการบริหาร
และปฏิบัติราชการ
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการทางาน
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการ
1.ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิทลั ของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (eDrive)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีรูปแบบการจัดเก็บเอกสารเป็น
ดิจิทัลที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
งบประมาณ
–
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
ทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
จัดเก็บเอกสารดิจิทัลของ สลน.
(eDrive) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

นาระบบจัดเก็บระบบจัดเก็บเอกสาร
ดิจิทัลของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (eDrive) มาใช้ใน
สลน. เรียบร้อยแล้ว
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ผลการดาเนินงาน

2. ระบบ eCalendar การเยือน
ต่างประเทศ การต้อนรับแขกต่างประเทศ
ของรัฐบาลและการเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาระบบ eCalendar การเยือน
ต่างประเทศ การต้อนรับแขกต่างประเทศ
ของรัฐบาลและการเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศให้
สามารถจัดเก็บและค้นคืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส. กตป.
ผู้ใช้งาน :
กตป.
3. พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง และข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีฐานข้อมูลข้าราชการการเมือง
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และ
ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการทีส่ ามารถ
จัดเก็บและค้นคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
สลธ.
4. พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะ
ร่างพระราชบัญญัติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการติดตามสถานะร่าง
พระราชบัญญัติในรูปแบบดิจทิ ลั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
กปม.

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัตงิ าน
ระบบ eCalendar การเยือน
ต่างประเทศ การต้อนรับแขก
ต่างประเทศของรัฐบาลและการ
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
ของแขกต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

มีการปรับชื่อโครงการเป็น
“การบริหารจัดการข้อมูลระบบงาน
ด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี”
และตั้งคาของบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลข้าราชการ
การเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง และข้าราชการช่วย
ปฏิบัติราชการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลข้าราชการการเมือง
เรียบร้อยแล้ว ส่วนระบบข้าราชการ
ช่วยปฏิบัติราชการอยู่ระหว่างหารือ
กับสานักงานเลขาธิการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศติดตามสถานะร่าง
พระราชบัญญัติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

มีการปรับชื่อโครงการ เป็น
“โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม
และข้อปรึกษาหารือ ส.ส. / ส.ว.”
และตั้งคาของบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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โครงการ

ตัวชี้วัด

5. พัฒนาสมรรถนะดิจิทลั สาหรับข้าราชการ ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลน.
และบุคลากรสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีทักษะด้านดิจิทลั ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 – ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2565 ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
งบประมาณ
0.6000 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :
สลธ. ศทส.
ผู้ใช้งาน :
ทุกหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
สลน. ได้พัฒนาทักษะดิจิทลั บุคลากร
ในไตรมาสที่ 2 จัดส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก รวม 1 คน
- หลักสูตร Geospatial Big Data
Analytics ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
ในไตรมาสที่ 3 จัดส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก รวม 1 คน
- หลักสูตร “หลักและขั้นตอนการ
จัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล (Data
Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทลั ที่
ยั่งยืน” ค่าลงทะเบียน 800 บาท
ทั้งนี้ การพัฒนาข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีช่ ่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID
– 19 รอง ลธน.บ. (นางสาวปราณี
ศรีประเสริฐ) ปฏิบัติราชการแทน ลธน.
ได้เห็นชอบให้แจ้งเวียนหน่วยงานใน
สังกัด สลน. ทราบ และให้ผู้อานวยการ
สานักงาน/กอง/ศูนย์/สานัก/กลุม่
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัดพัฒนาตนเองด้วยระบบการ
เรียนรู้ทางไกล (e - Learning) โดย
เรียนรู้ทางไกลของเครือข่ายสานักงาน
ก.พ. และให้รายงานผลการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้ผู้บังคับบัญชา
ได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ของ สลน. และแจ้งให้ สลธ.
บันทึกลงในแฟ้มประวัติ และ ก.พ. ๗
ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สลธ.
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
สาระยุทธศาสตร์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
โดยกระบวนการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถนามาใช้คาดการณ์สถานการณ์และเหตุปัจจัย
สาคัญที่มีผลต่อการบริหารประเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารราชการของนายกรัฐมนตรีได้
และในที่สุดนาไปสู่การยกระดับระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีผ่านแบบจาลอง
การตัดสินใจ
เป้าหมาย
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2
ยกระดับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี
โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1.ความร่วมมือพัฒนาระบบรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ
(National Urgent Situation Actionable
Intelligence System : NUSAIS)
วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมพัฒนาระบบรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ :
ศทส.
ผู้ใช้งาน :
ศปก.นรม.

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ระบบรายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ
(National Urgent Situation
Actionable Intelligence
System : NUSAIS) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

สามารถติดตามสถานการณ์ฉุกเฉิน
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) ในการ
บริหารราชการของนายกรัฐมนตรี

2.2.2 การสารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมข้อมูลความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิบั ติงานที่เกี่ย วข้องของหน่ว ยงานในส านัก เลขาธิการนายกรัฐ มนตรี จากการระดม
ความคิดเห็นและนาเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้
1) การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเรื่ อง “การจั ดท าค าขอเพิ่ มอั ตราข้ าราชการตั้ งใหม่ ”
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานของ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
3) การสอบถามความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารและบุคลากรสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560
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4) การสารวจความเห็น/ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสานักเลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี สาหรับจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของสานักเลขาธิก าร
นายกรัฐ มนตรี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 จากผู้บริหารและหน่วยงานภายในสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
5) การสารวจความเห็น/ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในช่วงเดือนธันวาคม 2561
ทั้งนี้ ได้นาข้อมูลที่รวบรวมได้ดังกล่าว มาทาการประมวลผลและสรุปความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปรากฏตามตารางที่ 4 ต่อไปนี้
ตารางที่ 4

สรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ความต้องการ
1. ความต้องการด้านนโยบาย หมายถึง การกาหนดนโยบายของ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
1.1 การกาหนดนโยบายเพื่อดาเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
1.2 การสนับสนุนให้มีการจัดการระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย
ข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ที่บูรณาการ ร่วมกันได้
สามารถใช้ ประกอบการตั ดสิ นใจ สั่ งการของผู้ บริ หารทุ กระดั บ
และสามารถเรียกดูข้อมูลจากอุปกรณ์ Smart phone ได้
1.3 จัดให้มีระบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภายในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการติดตามงาน และ
การตัดสินใจเชิงนโยบายที่รวดเร็วทันเหตุการณ์

1
น้อย
ที่สุด

ระดับความต้องการ
2
3
≥4
น้อย
ปาน
มากถึง
กลาง มากที่สุด

√
√

√
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ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ระดับความต้องการ
ความต้องการ

2. ความต้ องการด้ า นระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
2.1 การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
2.2 การวางแผนบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่ องเดิมที่ล้าสมัยและใช้ประกอบคาขอ
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
2.3 การจั ด หาซอฟต์ แ วร์ หรื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. ความต้องการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความ
มั่นคงปลอดภัย หมายถึง การพัฒนาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลอย่างมีเสถียรภาพ
และมีความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลอย่างมีเสถียรภาพ
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยคุกคามหรือ
การโจมตีข้อมูลจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

1
น้อย
ที่สุด

2
น้อย

3
ปาน
กลาง

≥4
มากถึง
มากที่สุด

√

√

√

√
√
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ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ระดับความต้องการ
ความต้องการ
4. ความต้องการด้านระบบงานและฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยลดความซ้าซ้อน
ในการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูล ประกอบด้วย
4.1 การบูรณาการระบบสนับสนุนการบริหารงานหน่วยงาน
ภายในของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เช่น ระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริการข้อมูลด้านเงินเดือน ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ระบบบริการรถยนต์ส่วนกลางออนไลน์ ระบบ
ผลิ ตสื่ อประชาสั มพัน ธ์และจั ดทา eBook เป็นต้น ให้ ส ามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวก ลดภาระและความซ้าซ้อน
ในการกรอกข้อมูล และมีการพัฒ นาระบบในส่วนต่อขยายให้
สามารถเรียกใช้งานระบบต่าง ๆ ได้ทาง Mobile Application
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้งาน
ในปัจจุบัน โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. ความต้อ งการด้า นบุค ลากรและการฝึก อบรม หมายถึง
การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรทุกระดับ
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
มี ค วามพร้ อ มรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
รวมทั้ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
ให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่จาเป็น ตามแนวทางการ
พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ
เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี วันที่
26 กันยายน 2560
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ตามตารางที่ 4 ข้างต้น เมื่อนามาประมวลผลความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ด้านนโยบาย
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความต้องการในระดับมากถึงมากที่สุด (ระดับ ≥4)
ได้แก่ (1) ระบบรายงานความก้าวหน้า การติด ตามผลการดาเนินงานของหน่ว ยงานภายในสานักเลขาธิการ
นายกรัฐ มนตรีและหน่ว ยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และตัดสินใจเชิงนโยบาย และ (2)
ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลที่สาคัญซึ่งสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
สั่งการของผู้บริหารทุกระดับ และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากอุปกรณ์
Smart phone
ในเรื่องดังกล่าวนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีการดาเนินงานตามนโยบาย
อยู่แล้ว แต่ก็ยังมีความต้องการในระดับมากถึงมากที่สุด (ระดับ ≥4) เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างการ
ทางานของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยให้มีหน่วยงานมาทาหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเน้นการทางานและการรายงานผลแบบเป็นปัจจุบัน
(Real Time) ดังนั้น จึงจาเป็นต้องจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2) ด้านระบบคอมพิวเตอร์
ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี มี ค วามต้ อ งการซอฟต์ แ วร์ ห รื อ โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด (ระดั บ ≥4) แต่ ค วามต้ อ งการเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งการบริ หารจัดการให้พอเพียง อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ระดับ 1) เนื่องจาก
ปั จ จุ บั น ส านั กเลขาธิการนายกรั ฐ มนตรี ได้บริห ารจัดการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์ได้อย่าง
เพียงพอกับความต้องการแล้ว แต่ในส่วนของการจัดหาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการ
ปฏิบั ติงานนั้ น ยั งมีความต้องการในระดั บ มากถึ ง มากที่สุ ด (ระดับ ≥4) เนื่องจากเทคโนโลยี ดิจิ ทัล มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการทางานในปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์เพื่อการทางานที่มีความสะดวกและรวดเร็ว นาไปสู่สานักงานที่มีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
หน่วยงานภายในจึงมีความต้องการซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เข้ามาช่วยการทางานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
สานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี มีค วามต้อ งการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการใช้ง าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มี ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับ – ส่งข้อมูลอย่างมีเสถียรภาพ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อป้องกันภัยคุกคามหรือ
การโจมตีข้อมูลจากกลุ่มผู้ไม่หวั งดี ในระดับปานกลาง (ระดับ 3)
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สาเหตุดังกล่ าวเนื่องจากส านักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีได้มีการดาเนินการ
ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเพียงพอและเป็ นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
4) ด้านระบบงานและฐานข้อมูล
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความต้องการด้านการบูรณาการระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการหน่วยงานภายในของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้อย่าง
สะดวก ลดภาระและความซ้าซ้อนในการกรอกข้อมูล และมีการพัฒนาระบบในส่วนต่อขยายให้สามารถเรียกใช้งาน
ระบบต่าง ๆ ได้ทาง Application โดยผ่ านอุปกรณ์ Smart phone และด้านการพัฒ นาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป
ในระดับมากถึงมากที่สุด (ระดับ ≥ 4)
สาเหตุที่มีความต้องการด้านระบบงานและฐานข้อมูลในระดับมากถึงมากที่สุด
เนื่องจากนโยบายรัฐบาลได้กาหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
ดังนั้นสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล โดยมีการบูรณาการข้ อมู ล
ร่วมกันมากขึ้น เพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การส่งเสริม
ให้มีการทางานโดย Application บน Smart phone ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในยุคปัจจุบัน
5) ด้านบุคลากรและการฝึกอบรม
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการบริหารและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งพัฒ นาบุ คลากรของส านั กเลขาธิ การนายกรัฐ มนตรี ให้ ได้รับการพัฒ นาทัก ษะด้า นดิจิ ทัล ที่ จ าเป็ น
ในระดับมากที่สุด (ระดับ 4)
สาเหตุที่มีความต้องการในด้านบุคลากรและการฝึ กอบรมในระดับที่ มากที่ สุ ด
เนื่ องจากบุ คลากรของส านั กเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี ตระหนั กและให้ ความส าคั ญกั บการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จาเป็น ตามแนวทางการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 กันยายน 2560 สาหรับเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital
Service) และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 แนวทางการพัฒนา
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามแผนการปฏิรูปประเทศ และแนวทางการพัฒนาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตามโมเดล “สลน. 4.0+” ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ประกอบกับผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังนาข้อเสนอแนะตามผลการส ารวจ
ความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 มาร่วมพิจารณาด้วย
ซึ่งน าไปสู่ การกาหนดวิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒ นาดิจิทัล ของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 แนวทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้กาหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการปฏิรูป
ประเทศและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) ของประเทศไทย รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การเชื่อมโยงระหว่ างยุ ทธศาสตร์ ที่สาคัญของยุ ทธศาสตร์ชาติ กับแผนหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อน ามาจั ด ท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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3.2 นโยบายและแผนระดั บชาติว่า ด้ วยการพั ฒนาดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 5 ได้บัญญัติว่า
“เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ทาเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คมแล้ ว หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การตามอ านาจหน้า ที่ ข องตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าว”
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บท
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กาหนดทิศทาง
การขับเคลื่ อนการพัฒ นาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ช าติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
การพัฒ นาดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒ นาระยะยาว
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ จึงกาหนด
ภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อกาหนดทิศทางการพั ฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ดังภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา
20 ปี รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี
ที่มา: นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ดังแสดงได้ตามภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
ที่มา: นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามภาพที่ 8 แสดงภาพรวมของ 6 ยุทธศาสตร์ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่ า ด้ว ย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในส่วนของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้น มีความเกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 4 ดังจะได้แสดงรายละเอียด ต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและ
เป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ
จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยไม่ข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการ
ทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อานวยความสะดวกในการสร้างบริการ
สาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็น
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สากล (Universal Design) ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
การปกครอง/การบริหารบ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 นี้ เป็ น การมุ่ ง เน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในกระบวนการท างานและ
การให้บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทางานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ ว อานวยความสะดวกให้ ผู้ ใช้บริ การ สร้างบริการของภาครัฐที่มี ธรรมาภิบาล และสามารถให้ บ ริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล อัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ที่ไ ม่
กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน
ให้ ความส าคัญกับ การรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์และข้อ มูล รวมไปถึ งการสร้างแพลตฟอร์ ม การ
ให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนาข้อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้
เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และแม่นยา
1.1) ลดการใช้สาเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service)
1.2) มีระบบอานวยความสะดวกผู้ ประกอบการในการด าเนิ นธุรกิจ (Doing Business
Platform) โดยมีการจัดทาระบบสนับสนุนการดาเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น
2) ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ภาครัฐ ได้ส ะดวก และเหมาะสม เพื่อส่ งเสริมความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.1) อันดับการประเมินดัชนี Corruption Perception Index ของไทยดีขึ้น 10 อันดับ
2.2) ดัชนี e-Participation ใน UN e-Government Index มีอันดับดีขึ้น 10 อันดับ
3) มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ้าซ้อน
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1) มี ก ฎหมาย e-Government ที่ มี ห ลั ก การครอบคลุ ม ถึ ง นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทั ล กาหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของภาครัฐ การปกป้องข้อมูล ดูแลความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรฐาน
3.2) มี บริ การโครงสร้ างพื้ นฐานกลางภาครั ฐ (Government Shared Infrastructure/
Data Center) ผ่านบริการเครือข่ายภาครัฐ (GIN) บริการ G-Cloud และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)
แผนงาน
1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
หรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven)
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1.1) พัฒ นาบริ การอัจฉริยะ (Smart Service) โดยแปรสภาพบริการของภาครัฐ จาก
รูปแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัลที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนา
ไปสู่บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ (Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลและ
สอดคล้ องกับ ความต้องการ โดยผู้ รั บ บริ การไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อภาครัฐ เช่น เมื่อมีเด็กเกิดใหม่
ผู้ปกครองไม่ต้องแจ้งเกิด แต่ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และส่ง
หลักฐานให้ผู้ปกครองของเด็กเกิดใหม่เอง ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนบริการของรัฐเป็นบริการในรูปแบบดิจิ ทัล
สามารถสร้างนวัตกรรมบริการบนบริการรูปแบบเดิม หรือสร้างบริการใหม่ได้ โดยไม่ต้องยึดติดกับขั้นตอนการ
ให้บริการรูปแบบเดิม และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาภาคเอกชน หรือนักพัฒนาอิสระเข้าร่วมการพัฒนาบริการ
ดังกล่าวได้
1.2) พัฒ นาบริ การที่อ านวยความสะดวกต่ อประชาชน ภาคธุรกิจและนักท่ อ งเที่ ย ว
ตามวงจรชีวิตของแต่ล ะกลุ่ ม สาหรับบริการประชาชนจะเน้นบริการที่เป็นการอานวยความสะดวกตลอด
ช่วงชีวิต เช่น บริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ส่งเสริมและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และบริการเกี่ยวกับอาชีพ (ในระยะแรกเน้นกลุ่ มเกษตรกร) โดยรัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชน ภาคธุรกิจหรือผู้ใช้บริการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
1.3) พัฒนาระบบสนับสนุ นการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการพิจารณาอนุญาต ตลอดจนพัฒนา
ระบบสนับสนุนกรณีการยกเลิกการอนุญาต หรือกรณีการจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต (ตามแนวทาง
ของ พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) เพื่อเป็นการลดการ
ใช้ดุลพินิจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
1.4) สร้างความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
1.5) เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การให้ ป ระชาชนและเอกชนปรั บ เปลี่ ย น ไปเป็ น
ผู้ให้บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) โดยมีภาครัฐเป็นผู้อานวยความสะดวก หรือดูแลให้เกิดความเป็นธรรม
2) ปรับเปลี่ยนการทางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2.1) ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้าซ้อนในการลงทุน
ด้วยการลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน
2.2) เชื่ อ มโยงการท างานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ บู ร ณาการการท างานและข้ อ มู ล
ทั้งภายในและข้ามหน่วยงาน จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) สาหรับการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการและการบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven)
ซึ่งสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา

30
2.3) พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม การบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร (Back Office Platform)
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital by Default)
อย่างเป็นระบบ รวมถึงนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษ เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการทางานของรั ฐทั้งในส่วนการให้ บริการประชาชนและการบริห ารจัดการ ทั้งนี้ ระบบ Back
Office ของส่วนราชการต้องรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์
2.4) เตรียมความพร้อมสาหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจานวนมหาศาลในระบบ ทั้งด้าน
การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่ มมูลค่า
ของข้อมูลตลอดจนจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
2.5) ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการทางานในรูปแบบ
รัฐบาลดิจิทัลโดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางาน จนสามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองจากผู้ใช้ (User) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปทางานที่มี
คุณค่าสูงขึ้น (High Value Job) หรือเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างธุรกิจได้
3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางานของรัฐ (Open Government) เพื่อนาไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
3.1) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ข้อมูล ตามมาตรฐาน Open Data เพื่อนามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรมสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ
3.2) พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
ภาครั ฐ โดยไม่ยึ ดติดความเป็ น เจ้ าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ เกิดการพัฒ นานวัตกรรมบริ ก าร
และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลตั้งแต่เกิด
จนตายสาหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียนประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนา
สู่บริการสุขภาพดีถ้วนหน้า (Universal Healthcare) รวมไปถึงทะเบียนข้อมูลเกษตร ข้อมูลคดี เป็นต้น
3.3) เชื่อมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาและให้บริการของภาครัฐ ให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
การตัดสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสังคม รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการทางานของภาครัฐ นาไปสู่ความ
โปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต (Corruption)
4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับ
การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
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4.1) ส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เช่น แบบฟอร์มกลาง
(Single Form) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ หรือทาธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการบูรณาการข้อมูลไม่จาเป็นต้อ งยึดติดกับกระบวนการทางานรูปแบบเดิม
หรือไม่จาเป็นต้องบูรณาการข้อมูลภายใต้รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน แต่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิด
การบูรณาการข้อมูลได้
4.2) ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Common Platform) เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการพัฒ นาต่อยอดบริ การ การเชื่อมโยงระบบงานและการใช้งานในวงกว้าง น าไปสู่ ความร่ว มมือและ
การแบ่งปันในรูปแบบใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน ซึ่งเป็นบริการร่วม
พื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับทุกหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทา
ธุรกรรมและการให้บริการ ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ เช่น การบริหารจัดการพลังงานของ
พื้ น ที่ อ ย่ า งชาญฉลาด การตรวจวั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง ภั ย บริ ก ารตั๋ ว ร่ ว ม บริ ก ารใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส์บริการยืนยันตัวตน บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการโลจิสติกส์ และบริการแปลภาษา
ให้สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการใช้งานและให้บริการ
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ส านั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรีมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒ นาด้านดิจิทัลที่จะต้อง
จัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็น
การปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล มีเป้าหมายหรือ
ผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1) หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Infrastructure)
สาหรับรองรับการให้บริการ/การทางานผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะทาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยง บูรณา
การข้อมูลและระบบดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันได้โดยง่าย ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีการรักษา
ความปลอดภัย ของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูล ส่ ว นบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) อาทิ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Infrastructureas-a-Service) และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Platform-as-a-Service) เช่น แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูล แพลตฟอร์มการยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และแพลตฟอร์มการชาระเงินผ่านช่องทาง
ดิจิทัล เป็นต้น
2) รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยกากับ สามารถนาระบบดิจิทัลไปใช้ในการทางาน
และการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูล
การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีการนาระบบดิจิทัลสาหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ
บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยกาหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบงานให้ ชั ด เจน และจั ด ให้ มี บ ริ ก ารในลั ก ษณะรวมศู น ย์ (Software-as-a-Service) โดยอาจจะเป็ น
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หน่วยงานภาครัฐให้บริการเอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่กาหนดก็ได้ เพื่อลดการลงทุน
ซ้าซ้อนของหน่วยงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
4) รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยกากับดูแล มีเครื่องมือและข้อมูลการดาเนินงาน
ด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย ส าหรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถลดขั้ น ตอน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ โดยมีการเปิดเผยข้อมูล ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก ทั้งนี้ กาหนดให้มีการบูรณาการข้อมูล
ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
(1) ข้อมูล สถิติแ ห่ งชาติ เป็นข้อมูล สถิ ติท างการ (Official Statistics) ที่ มีความส าคั ญ
จาเป็นระดับประเทศ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
(2) ข้ อ มู ล รายสาขา เช่ น ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ า ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
(3) ข้อมูลงานสนับสนุน และทรัพยากรภาครัฐ เช่น ข้อมูลแผนและงบประมาณ ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ เป็นต้น
(4) ข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัด เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ราชการในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น
ทั้งนี้ ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
2) นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
3.4 แนวทางการพัฒนาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามโมเดล “สลน. 4.0+”
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” โดยเน้นการใช้
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อขับเคลื่ อนประเทศตามแนวคิด “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยกาหนดให้มีการปฏิรูปภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ที่มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นตัวชี้นา ส่งเสริมให้ภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับ
ประสิทธิภาพการทางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินงาน
ร่วมกับระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) การนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart
Operation) เพื่อให้ เกิดความประหยั ดและคุ้ มค่ า ยกระดับงานบริ การภาครัฐ ให้ ตรงกับความต้ องการของ
ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen – centric Services) ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นโอกาสสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้ประสบความสาเร็จ
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ในส่วนของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
ของรั ฐบาล โดยมีการเตรี ยมพร้ อมให้ องค์การก้าวเข้าสู่ ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยแนวทางการพัฒนาส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามโมเดล “สลน. 4.0+” ซึ่งมีความคาดหวังผลลัพธ์บั้นปลายภายในปี พ.ศ. 2565
รวมทั้งสิ้น 4 ประการ คือ
1) สานั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี มี ศั ก ยภาพในการเป็ น ส่ ว นราชการที่ มี ค วามสาคั ญ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0
2) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจาหรืองานตามหน้าที่ปกติ
และประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
3) ส านั กเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีเป็นองค์ก ารที่ มีส มรรถนะสู ง มีประสิ ทธิภ าพในการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการ
ให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานสากล มีความทันสมัย รับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการร่วมพัฒนาประเทศ สามารถ
ปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการ
วิเคราะห์ วินิจฉัยอย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดี
มีความผูกพัน และรู้คุณค่าความเป็นบุคลากรของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรากฐานที่มั่นคงขององค์กร
เพื่อให้เกิดการผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็น “สลน 4.0 +” จึงมีแนวคิดในการปฏิรูปองค์กร
ใน 4 ประเด็น ดังนี้
1) ด้านบุคลากร พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
สร้างความชัดเจนด้านเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างความผูกพัน พัฒนาภาวะผู้นา และพัฒนา
บุคลากรคลังสมอง
2) ด้านการบริการและสภาพแวดล้อม มีบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีที่จอดรถอั จฉริยะ
มีจิตใจในการบริการที่ดี สถานที่ทางานเอี้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน มีการรักษาความปลอดภัยเทียบเท่า
มาตรฐานสากล และมีความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทางาน
3) ด้านระบบปฏิบัติการและเครือข่ายความร่วมมือ องค์การมีความเป็นเลิศตามเกณฑ์
PMQA 4.0 เป็น องค์การดิจิทัล กล่าวคือ มีระบบเทคโนโลยีส นับสนุนการทางาน มีการใช้ประโยชน์จ าก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริการ รวมทั้งมีวัฒนธรรมดิจิทัล และมีการบริหารความ
ต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ มีวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม อีกทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือ
ได้แก่ข้อตกลงความร่วมมือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน
4) ด้านผลลัพธ์ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็น Smart Organization
มีผู้บริหารและบุคลากร ที่เก่ง เป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรม มีรูปแบบการทางานที่เป็น Smart Platform รวมทั้ง
มีสถานที่ทางานที่มีความสง่างามทันสมัย

34
3.5 แนวทางการพัฒนาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ได้ ป ระกาศใช้ เมื่ อวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมี เจตนารมณ์ เพื่ อให้ มี การน าเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีการบูรณาการฐานข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน นาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทางานและ
ข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยต่อมา ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 กาหนดให้หน่วยงานจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครั ฐ โดยมีข้อกาหนด
และแนวทางดังนี้
1. กาหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินงานเพื่อให้มีการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยน
บูรณาการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
3. กาหนดมาตรการควบคุมและพัฒนาข้อมูล
4. มีการวัดผลการบริหารจัดการข้อมูล
5. มีการจาแนกหมวดหมู่ของข้อมูลและการจัดทาคาอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐและ
บัญชีข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติในหลักการ
แผนพัฒนารั ฐบาลดิจิ ทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 โดยทุกหน่วยงานต้องปรับแผนดิจิ ทั ล ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
โดยสรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
๑. ยกระดับคุณภาพการ - ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
ให้บริการแก่ประชาชน การใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการ
แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ดิ จิ ทั ล และทะเบี ย น
ดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
- บริ ก ารภาครั ฐ ที่ ส าคั ญ ได้ รั บ การ
ปรับเปลี่ยนเป็นบริการในรูปแบบดิจิทัล
แบบเบ็ดเสร็จ

ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์
- ความพึ งพอใจในคุ ณภาพการ
ให้บริการดิจิทัลของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕
- ร้อยละของจานวนเอกสาร/ทะเบียน
ดิ จิ ทั ล ตามโจทย์ ส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของ
ประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง
ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผ่ า นศู น ย์
แลกเปลี่ ยนข้อมูล กลาง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

35
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์
- จานวนบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ
๕๐ บริการ ในกลุ่มบริการสาคัญ
- สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงาน
ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
ร้ อ ยละ ๑๐๐ ตามภารกิ จ ส าคั ญ ที่
ส่งผลกระทบสูงต่อบริการประชาชน

๒. อานวยความสะดวก
ภาคธุรกิจไทยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

- ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกในการ
ทาธุรกิจ
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง เสริ ม
และพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถ
แข่งขันได้

- มีระบบรับคาขออนุญาตเพื่ออานวย
ความสะดวกให้ภาคธุรกิจ ซึ่งให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรครอบคลุมใน
หัวข้อสาคัญ
- ลดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
สาหรับกระบวนการธุรกิจสาคัญผ่าน
ช่องทางดิจิทัล อย่างน้อยร้อยละ ๕๐

๓. ผลักดันให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ในทุกกระบวนการทางาน
ของรัฐ

- ภาครัฐมีกลไก การเปิดเผย แลกเปลี่ยน
และบริ หารจั ดการข้ อมูลดิ จิทัล ตาม
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
- เกิดการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการ
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบ
ได้
- เกิ ด ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ
สาหรับเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
ในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล

- ภาครัฐ มีการจัดทาชุดข้อมูล ให้ อ ยู่
ในรูปแบบดิจิทัลและมีการลงทะเบียน
ข้ อมู ลดิ จิ ทั ลไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ ๗๐
ของจ านวนชุ ด ข้ อ มู ล ตามภารกิ จ
ส
า
คั
ญ
ที่ตอบโจทย์ประเทศ
- เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลใน ๓ ระบบ
หลักด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
(ระบบ e-Budgeting ระบบ e-GP และ
ระบบ GFMIS)
- จานวนกลุ่มชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ผ่ า นศู น ย์ ข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ
ครอบคลุมจานวนอย่างน้อย ๑๕ กลุ่ม
ชุดข้อมูลตามมาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์
๔. พัฒนากลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนร่วมขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

เป้าหมาย
- ลดปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายและให้ ข้ อเสนอแนะใน
การพัฒนาประเทศผ่านระบบดิจิทัล

ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์
- มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขกฎหมาย
กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การมี ส่ ว น
ร่วมของทุกภาคส่วนในประเด็นสาคัญ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
- มีระบบสร้างการมีส่วนร่วม (e-Participaton)
ในการกาหนดเชิงนโยบาย เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดั ง นั้ น ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี จึ ง มี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยฯ ดังกล่าว คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มาตรการที่ 1.4 เพิ่มความสามารถ ความมั่นคง ปลอดภัยในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ พร้อมทั้งจัดหากลไก การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในการรับ
บริการจากภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี ของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2562 – 2565) : การยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดัน
ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทางานของภาครัฐ มาตรการที่ 3.1 จัดให้มีระบบดิจิทัล
สนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครั ฐ อย่างบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2
ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ปี ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2562 – 2565) : การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
3.6 ผลการสารวจความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของส่วนราชการประจาปี พ.ศ. 2563
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จากการสารวจความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของส่วนราชการประจาปี พ.ศ. 2563
ซึ่งจัดทาโดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สานักนายกรัฐมนตรี ปรากฏผลการสารวจ
คิ ด เป็ น คะแนนร้ อ ยละของความพร้ อ มในการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
เปรียบเทียบกับภาพรวมของสานักนายกรัฐมนตรี (กระทรวงต้นสังกัด) และภาพรวมของหน่วยงานในระดับกรม
ทั้งหมด ดังนี้
3.6.1 ภาพรวมคะแนนความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปรียบเทียบกับสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด ปรากฏว่าสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้รับคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 53.94 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของสานักนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ 49.83) และ
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรมทั้งประเทศ (ร้อยละ 45.61)
3.6.2 รายงานผลคะแนนความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จาแนกตามมิติของการประเมิน 6 มิติ และจาแนกตามตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ปรากฏดังภาพที่ 10 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 10 ผลสารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจาปี พ.ศ. 2563
จาแนกตามมิติของการประเมิน 6 มิติ

รายละเอียดผลสารวจ สรุปได้ดังนี้
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3.7 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
ของส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม อเนกประสงค์ ชั้ น 3
อาคารสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง 1) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียกว่า
“SWOT Analysis” มาทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พบว่า สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีโอกาสที่ดีจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญและสนับสนุน ให้มีการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรียังให้ทุกส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี โดยมุ่งเน้ นไปยังผู้ใช้งานเป็นหลัก และต้องมีความสอดคล้องนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ทุกส่วนราชการจะได้มุ่ง เน้น
ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ที่ ใช้ งานอยู่ปั จจุ บั นให้ ทั น สมั ย รองรั บเทคโนโลยีที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ผู้บริหารของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานภายในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังขาดการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
และการเชื่ อ มโยง ข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายใน จึ ง ส่ ง ผลให้ ยั ง ไม่ มี ก ารบู ร ณาการและใช้ ป ระโยชน์
จากฐานข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ประกอบกั บ สภาพความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ นานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุนทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องมีการติดตาม
ศึกษาวิเคราะห์ล่วงหน้าและพิจารณาวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาประเทศ
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ในการนี้ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี จาเป็น ต้ อ งวางแผนบริ ห ารจัด การ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล และประเมินถึงความคุ้มค่า
ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย เนื่องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการจัดทาโปรแกรมประยุกต์
(Application Program) ทางดิจิทัล ส่วนใหญ่จาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก และในงบประมาณเหล่านี้
ต้องจัดสรรเพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึงด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ก็ได้นาข้อมูล SWOT Analysis ที่ได้วิเคราะห์ไว้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
มาพิจารณาร่วมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากมีกฎระเบียบที่ใช้บังคับให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ
ตามได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารงานและให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล พ.ศ. 2562 ประกาศ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 รวมทั้ง ข้อเสนอแนะตามผลการสารวจความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจุดอ่อนที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณา และทาการ
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วิเคราะห์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์เช่นเดียวกันด้วย ดังแสดงในภาพที่ 9 และ
ตารางที่ 5 ต่อไปนี้

ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
1.
2.
3
อุปสรรค (T)
1.
2.
3.

1.
2.
3.

TOWS Matrix
จุดแข็ง (S)

SO
กลยุทธ์เชิงรุก
ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส
ST
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค

1.
2.
3.

จุดอ่อน (W)

WO
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส

WT
กลยุทธ์เชิงรับ
ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค

ภาพที่ 9 การวิเคราะห์ TOWS Matrix จากการจับกลุม่ ข้อมูล SWOT แต่ละด้าน
ที่มา: http://wirotsriherun.blogspot.com/2015/08/8planning-alternative-tows-bcg-space-ge.html
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
S1

ปัจจัยภายใน

S2
S3

S4
ปัจจัยภายนอก
S5

O1

O2

O3
O4

O5
O6

T1
T2
T3
T4
T5

โอกาส (O)
รัฐบาลให้ความสาคัญ ทาให้หน่วยงานได้พั ฒนา
อย่างไม่มีข้อจากัด ได้รับงบประมาณเป็นจานวนมาก
และยังส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ในการทางานใหม่
เทคโนโลยี และ Application ส าเร็ จรู ปในด้านการ
ปฏิบัติงานต่างๆ มีการพัฒนาที่หลากหลาย ทาให้มี
ทางเลือกในการประยุกต์ใช้งานในการทางาน
รั ฐ บาลมี น โยบายสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
มีหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ พ ร้ อ มให้ ก าร
สนับสนุนและให้คาปรึกษา (เช่น สรอ. เป็นต้น)
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบต่างๆ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลและธรรมาภิ บาล
ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม
อุปสรรค (T)
ความไม่แน่นอนทางการเมือง นโยบายรัฐบาลแต่ละ
ชุดมีความแตกต่างกัน
สูญเสียงบประมาณเพื่อป้องกันการโจมตีระบบ
จากบุคคลภายนอกจานวนมาก
เทคโนโลยี พั ฒนาอย่างรวดเร็ วจนบางครั้งทาให้ไม่
สามารถปรับเข้ากับความต้องการใช้งานจริง
ขาดแนวทางบูรณาการข้อมูล
ระบบการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาเป็นมีความล่าช้า

จุดแข็ง (S)
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน
ด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ผู้บริหารของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ให้ค วามสาคัญ กับ การพัฒ นาเทคโนโลยี
ดิจิทัล และสนับสนุนการจัดหางบประมาณ
ผู้บริหารระดับสูงใช้งานในระบบต่าง ๆ มาก
ขึ้นทาให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลครบทั้ง
ระบบ
บุ ค ลากรมี ค วามพร้ อ มที่ ส ามารถเรี ย นรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลและนามาปรับใช้กับงานที่
ปฏิบัติได้

W1

W2

W3
W4
W5
W6
W7

จุดอ่อน (W)
ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมและไม่เสถียร
ล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อการหาข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองนายกรัฐมนตรี
บุคลากรขาดการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมทักษะ/ความรู้เฉพาะด้าน
ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การบริหารจัดการระบบข้อมูล ขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
ยั งขาด Application ในการสนั บสนุนภารกิจ
ของผู้ใช้
ขาดการด าเนินการด้านแนวนโยบายและ
หลักปฏิบัติในส่วนของ Data Policy
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล และการนาไปใช้ ในด้าน
intelligence ยังน้อยอยู่

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส
1. มีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
(S3, O1, O2)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเทคโนโลยีดิจิทัล (S2, O2)
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล (S5, O5)
4. ยกระดับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ
ของนายกรัฐมนตรี (S1, S3, O1, O2)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เอาชนะจุดอ่อนโดย
อาศัยโอกาส
1. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ส นั บ สนุ น
การทางาน (O1, O2, O3, W1, W3, W4, W5)
2. สร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล (O1,
O2, W3, W4)
3. ด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนดของกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ (O6)

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไม่มีกลยุทธ์เชิงป้องกัน

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไม่มีกลยุทธ์เชิงรับ
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT Analysis ด้วยเทคนิค TOWS Matrix ข้างต้น สรุปได้ว่า
เมื่อพิจารณาถึงจุดแข็งของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
ได้ส่งผลดีต่อ การปฏิบัติงานในภาพรวมของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีให้ความสาคัญในด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันการโจมตีระบบจากบุ คคลภายนอก ในขณะเดียวกันผู้ บริหารของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้ให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย
ในการปฏิบัติงานในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงเองก็มีการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทาให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครอบคลุม
ในทุกระดับ ในขณะที่เป็นโอกาสที่ดีจากการที่รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปฏิรูปการทางานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการมีหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่พ ร้อม
ให้ การสนั บ สนุ น และให้ ค าปรึ ก ษา (เช่น ส านักงานรัฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ) เมื่อพิจารณาร่ว มกับ ข้ อ จ ากั ด
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ จึงกาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO) เอาจุดแข็งเกาะกุมโอกาส จานวน
4 กลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส จานวน 2 กลยุทธ์ ซึ่งจะนาไปใช้
ในการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อไป
อนึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง ถื อ เป็ น โอกาส กล่ า วคื อ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิ ทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2562 ได้กาหนดให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยเหตุนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีและทุกหน่ว ยงาน
จึงต้องมีการดาเนินการตามที่ พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว กาหนดไว้ และต่อมายังได้มีประกาศคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อเป็นหลักการและแนวทาง
ในการดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้วย
นอกจากนี้ สถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ง ถือเป็นจุ ดอ่อน คือ ผลส ารวจความพร้อม
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ซึ่งต้องมีการปรับปรุง ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในส่วนของ Data Policy ได้คะแนนร้อยละ 38.92
2) ตัวชี้วัดที่ 6 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนาไปใช้ในด้าน intelligence ได้คะแนนร้อยละ 30.00
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3.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จากแนวทางการพัฒนาดิจิทัลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบกับผลการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการ
ส ารวจความพร้ อมในการพั ฒ นารั ฐ บาลดิจิ ทัล ของส านัก เลขาธิการนายกรัฐ มนตรี สามารถนามาก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ดังนี้
3.8.1 วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สะดวก มั่นคง ปลอดภัย สู่การบริหารงาน
ภาครัฐ 4.0”
3.8.2 พันธกิจ
1) บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
3) พัฒ นาระบบการเชื่อมโยงและบูร ณาการข้อมูล เพื่อการดาเนินงานของสานั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
3.8.3 เป้าหมาย
มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวก ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในทุกระดับ
3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวข้างต้น สามารถกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจิทัลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้
3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ของส านั กเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ให้ ทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ปฏิบัติราชการ ควบคู่ ไ ปกั บ
การยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อเป็นรากฐาน ของ
การพัฒนาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้มุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
2) เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัล
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมายหลัก คือ สร้างระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการทางาน ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบริ ห าร
จัดการงานต่าง ๆ ให้สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
โดยสมบูรณ์ โดยการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการทางาน
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเป้าหมายหลัก คือ สร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล โดยบูรณาการ
ข้ อ มู ล ภาครั ฐ ผ่ า นระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กลาง และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล ในการบริ ห ารจั ด การ
ด้านสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ
ของนายกรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
1) สร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล
2) ยกระดับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี

บทที่ 4
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กาหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักทั้ง 4 ประเด็น กล่าวคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน มีกลยุทธ์สาคัญ 2 ประการ คือ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัล
ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์และยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการรองรับสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 ลาดับต่อไป
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ ประสิท ธิภ าพการดาเนิน งาน มีก ลยุท ธ์ส าคัญ 2 ประการ
คือ พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลที่สนับสนุนการทางาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรของสานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง
สนับสนุนการบริหารและปฏิบัติ ราชการ โดยเร่งพัฒนาระบบงานดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดและพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของบุคลากรควบคู่ขนานกันไป ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ เพื่อสามารถต่อยอดไปสู่ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี มีกลยุทธ์
สาคัญ 2 ประการ คือ สร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล และยกระดับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ
ของนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์และยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ
เพื่อให้ ส านั กเลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะหน่ว ยงานสนั บสนุนการบริ หารราชการของนายกรัฐ มนตรี
มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถคาดการณ์สถานการณ์
และเหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริหารประเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารราชการได้ และในที่สุ ด
นาไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีผ่านแบบจาลองการตัดสินใจ
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สรุปแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ของ สลน. (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ยุทธศาสตร์ที่ 1

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน

สาระยุทธศาสตร์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัยและมั่นคงปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของการทางานภายในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดาเนินงานที่มีความซับซ้อน และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถ
รองรับการบูรณาการข้อมูลภายในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เป้าหมาย

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการทางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัยและมั่นคงปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัล
ตารางที่ 6 แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)

ตัวชี้วัด
2562

1. ระบบโทรทัศน์วงจรปิดทาเนียบรัฐบาล เพื่อให้ทาเนียบรัฐบาลมีระบบโทรทัศน์
วงจรปิดเพื่อตรวจการณ์รักษาความ
ปลอดภัย ในฐานะที่เป็นพื้นที่สาคัญ

พื้นที่สาคัญในทาเนียบ
16.7348
รัฐบาลได้รับการตรวจ
การณ์เพื่อการรักษาความ
ปลอดภัยด้วยโทรทัศน์
วงจรปิด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

2563

2564

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ: กสร.
ผู้ใช้งาน: กสร.
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โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)

ตัวชี้วัด
2562

2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพห้องผลิต
รายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ

เพื่อพัฒนาห้องผลิตรายการโทรทัศน์และ
รายการวิทยุให้มีความทันสมัย

3. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แถลงข่าว
รัฐบาลตึกนารีสโมสร ทาเนียบรัฐบาล

เพื่อพัฒนาศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารี
สโมสร ให้มีความทันสมัย

4. จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการถ่ายทอดสด
ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Medias)

เพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านสื่อสมัยใหม่
เป็นไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

5. จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สาหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(e-GP)

เพื่อให้การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ห้องผลิตรายการโทรทัศน์
และรายการวิทยุทผี่ ลิต
ได้รับการพัฒนาเครื่องมือ
เป็นระบบดิจิทัล
ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล
ตึกนารีสโมสร ได้รับการ
พัฒนาเครื่องมือเป็น
ระบบดิจิทลั
ความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการ
ถ่ายทอดสดผ่านสื่อ
สมัยใหม่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสาหรับงาน
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(e-GP) ไม่น้อยกว่า

2563

4.5385

/

/

2564

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ: สนฆ.
ผู้ใช้งาน: สนฆ.

2.8000

ผู้รับผิดชอบ: สนฆ.
ผู้ใช้งาน: สนฆ.

/

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: สนฆ.

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: สลธ.
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โครงการ

6. จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บ้านพักรับรอง สลน.

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80
เพื่อให้บ้านพักรับรอง สลน.
บ้านพักรับรอง สลน.
มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับ มีระบบเครือข่าย
การรักษาความปลอดภัย
อินเทอร์เน็ตรองรับการ
รักษาความปลอดภัย

7. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไร้สาย ของ สลน.

เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ความเร็วสูงภายในองค์การและระบบ
รักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
เท่าทันพลวัตทางเทคโนโลยี

8. ปรับปรุงระบบสารองไฟฟ้าขนาด 40
KVA พร้อมแบตเตอรี่และระบบแจ้ง
เตือนการทางาน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการการสารองไฟฟ้า ขนาด 40 KVA

9. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี
งบประมาณ

เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
เท่าทันพลวัตทางเทคโนโลยี

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)

ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ภายในองค์การมี
ประสิทธิภาพสูงเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
(40/100 Gbps
Backbone)
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่ายสามารถ
ทางานได้อย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่ไฟฟ้าดับไม่น้อย
กว่า30 นาที
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดหา
ทดแทนของเดิมมี

2562

2563

2564

2565

/

/

/

4.0000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: กสร.

50.0000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

1.8190

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ศทส.

13.2491

11.0034

11.0000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน
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โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)

ตัวชี้วัด
2562

ประสิทธิภาพทันสมัยไม่
น้อยกว่ามาตรฐานกลาง
ภาครัฐ
10. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบนาเสนอ ความพึงพอใจของ
ห้องประชุมต่าง ๆ ของ สลน.
ข้อมูลสาหรับห้องประชุมภายใน สลน. ผู้ใช้งานระบบนาเสนอ
พร้อมอุปกรณ์
ข้อมูลสาหรับห้องประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11. จัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือ่ ง เพื่อให้การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
ข่ายเสมือน (Server Virtualization)
ได้รับการพัฒนาการ
สามารถ จัดสรรทรัพยากรและ
บริหารจัดการที่มี
บารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 2 แนวทาง
(Allocation &
Maintenance)
12. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับผู้สื่อข่าว เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับผู้สื่อข่าว
สาหรับผู้สื่อข่าวและผู้มา
และผูม้ าติดต่อทาเนียบรัฐบาล
และผูม้ าติดต่อทาเนียบรัฐบาล
ติดต่อทาเนียบรัฐบาลมี
ความเร็วไม่น้อยกว่า
150/75 Mbps

2563

2564

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3.9440

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: กสร.
ทุกหน่วยงาน

3.2718

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ศทส.

3.2100

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน
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งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)

ตัวชี้วัด
2562

13. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การรักษาความปลอดภัยทาเนียบ
รัฐบาล สลน.
14. จัดซื้อระบบศูนย์ปฏิบตั ิการรักษา
ความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Security Operation Center using
SOAR Platform) สลน.

15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ถ่ายทอดสด (Live Broadcasting)
ภารกิจ นรม. ผ่านโซเชียลมีเดีย

ยานพาหนะที่ผ่านเข้า–
ออก ทาเนียบรัฐบาล
ได้รับการตรวจสอบ
ร้อยละ 100
เพื่อทบทวน ศึกษา และปรับปรุงนโยบาย นโยบายการรักษาความ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มั่นคงปลอดภัยทาง
ของ สลน. ให้มีความทันสมัยตาม
ไซเบอร์ของ สลน.
มาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเท่าทันพลวัตทาง
เทคโนโลยีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2563

2564

เพื่อให้ทาเนียบรัฐบาลมีระบบตรวจสอบ
และสกัดกั้นยานพาหนะสาหรับการ
รักษาความปลอดภัยพื้นทีส่ าคัญ

เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในภารกิจ ร้อยละความสาเร็จของ
ของ นรม. ผ่านการถ่ายทอดทางสือ่
การดาเนินการเพิ่ม
ออนไลน์
ประสิทธิภาพการผลิต
สื่อออนไลน์

/

/

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

50.0000

ผู้รับผิดชอบ: กสร.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

/

43.4827

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

-

1.9849

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: สนฆ.
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งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)

ตัวชี้วัด
2562

16. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
(Data Center)

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
ระบบสารสนเทศ และอื่นๆ มีความทันสมัย
เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป

ร้อยละความสาเร็จในการ
ยกระดับการบริหารและ
ปฏิบัติราชการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

2563

2564

2565

-

20.0000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
สาระยุทธศาสตร์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับประสิทธิภาพการบริหารและปฏิบัติราชการของ สลน. โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อ
สามารถพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของการบริหารและปฏิบัติราชการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนงานที่มี ความ
ยุ่งยากซับซ้อน ลดระยะเวลาการดาเนินการ และลดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย

บุคลากร สลน.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสนับสนุนการบริหารและปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการทางาน

กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ตารางที่ 7

โครงการ

แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
2562

1. จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ เพื่อจัดหาลิขสิทธิ์ระบบสารสนเทศภายใน
ภายในองค์กร (จานวน 8 ระบบ)
องค์การ สาหรับเป็นเครื่องมือ Digital
Transformation ในการบริหารและ
ปฏิบัติราชการของ สลน.

การบริหารและปฏิบตั ิ
ราชการของ สลน. ได้รับ
การปรับเปลีย่ นเป็น
รูปแบบดิจิทลั (Digital
Transformation) ไม่น้อย
กว่า 8 ระบบ
เพื่อให้การระบบลงทะเบียนผูไ้ ด้รบั เชิญ ความพึงพอใจของ
เข้าร่วมงานรัฐพิธี อาทิ งานสโมสร
ผู้ปฏิบตั ิงานระบบ
สันนิบาตฯ ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ ลงทะเบียนผู้ได้รับเชิญ

25.0000

2. ระบบลงทะเบียนผู้ได้รับเชิญเข้า
ร่วมงานรัฐพิธี

1.0000

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2564

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
กพธ.
ผู้ใช้งาน: กพธ.
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3. ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของ สลน.
(eDrive)

4. ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการ
ต่างประเทศ

เป็นรูปแบบดิจิทัล (Digital
Transformation) อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
เพื่อให้มีรูปแบบการจัดเก็บเอกสารเป็นดิจิทัล
ที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการ
ต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การบริหารจัดการข้อมูลระบบงานด้าน เพื่อจัดหาระบบ eCalendar
ต่างประเทศของ นรม.
การเยือนต่างประเทศ การต้อนรับแขก
ต่างประเทศของรัฐบาลและการเข้าเยี่ยม
คารวะ นรม. ของแขกต่างประเทศ
ให้สามารถจัดเก็บ และค้นคืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2564

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมงานรัฐพิธี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบจัดเก็บ
เอกสารดิจิทัลของ สลน.
(eDrive) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
ความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มตี ่อระบบฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

/

/

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

/

/

/

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ eCalendar การเยือน
ต่างประเทศ การต้อนรับแขก
ต่างประเทศของรัฐบาล และ
การเข้าเยี่ยมคารวะนรม.
ของแขกต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

/

/

/

/

10.0000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
กตป.
ผู้ใช้งาน:กตป.
ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
กตป.
ผู้ใช้งาน: กตป.
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2562

6. ระบบจัดเก็บข้อมูลไพรเวทคลาวด์ของ
สลน. (Private Cloud Storage)

เพื่อให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูงสนับสนุนการบริหารและ
ปฏิบัติราชการของ สลน.

7. จัดหาระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (eMeeting)

เพื่อให้การบริหารการประชุมได้รับการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทลั (Digital
Transformation)

8. พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง และข้าราชการช่วยปฏิบตั ิ
ราชการ

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2564

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบตั ิงานระบบจัดเก็บ
ข้อมูล (Private Cloud
Storage)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-

-

-

25.0000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบบริหารการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(eMeeting)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เพื่อให้มีฐานข้อมูลข้าราชการการเมือง
ความพึงพอใจของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และข้าราชการ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ช่วยปฏิบัติราชการที่สามารถจัดเก็บและค้น ฐานข้อมูลข้าราชการ
คืนได้อย่างประสิทธิภาพ
การเมือง ผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง และ
ข้าราชการช่วยปฏิบตั ิ
ราชการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

/

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

-

/

-

-

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: สลธ.
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9. พัฒนาระบบสารสนเทศสารานุกรม
อิเล็กทรอนิกส์ของ สลน.

เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางสาหรับ
สารสนเทศของ สลน.

ระบบสารสนเทศ
สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
มีรายการข้อมูลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผน
ที่กาหนด
10. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ความสาเร็จของการ
การปฏิบัตริ าชการของ สลน.
ราชการของ สลน. ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ติดตามและประเมินผล
รูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation)
การปฏิบัตริ าชการของ
สลน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
11. พัฒนาระบบห้องสมุดและสื่อดิจิทลั
เพื่อให้มีระบบห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัล ความพึงพอใจของ
(Digital Library) ของ สลน.
(Digital Library) และสื่อดิจิทลั
ผู้ใช้งานระบบห้องสมุด
ดิจิทัล (Digital Library)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12. พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะ เพื่อให้มีการติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ.ใน ระดับความสาเร็จในการ
ร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อ
รูปแบบดิจิทลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทาโครงการพัฒนาระบบ
ปรึกษาหารือ ส.ส. / ส.ว.
สารสนเทศติดตามสถานะ
ร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และ
ข้อปรึกษาหารือ ส.ส. / ส.ว.
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2564

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

5.0000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

-

-

-

4.0000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
กพบ.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

-

-

-

2.5000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: กพบ.

-

/

/

10.0000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: กปม.
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งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2564

2565

0.6000

0.6000

0.6000

ตัวชี้วัด

ระดั บ ที่ 1 ประชุมระดม
สมองเพื่อออกแบบโครงการ
ภายในกอง
ระดับที่ 2 เขียนโครงการ
แ ล ะ จั ด ท า ค า ข อ
งบประมาณ
ระดั บ ที่ 3 ประสานงาน
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และ
ดาเนินการสารวจวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
ร ะ ดั บ ที่ 4 ขออนุ มั ติ
โครงการ และด าเนิ นการ
จัดทาระบบตามโปรแกรม
ต้นแบบ
ระดั บ ที่ 5 ประเมิ น ผล
โครงการและตรวจรับงาน
13. พัฒนาสมรรถนะดิจิทลั สาหรับ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทลั ของข้าราชการ ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ข้าราชการและบุคลากร สลน. ตาม
และบุคลากร สลน.
สลน. มีทักษะด้านดิจิทัล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562
ในการปฏิบัติงานตาม
– 2565 ของ สลน.

0.6000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ: สลธ.
ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน
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ตัวชี้วัด
2562

14. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สลน.

เพื่อศึกษา จัดทาข้อเสนอแนวทางการ
พัฒนาระบบเพื่อยกระดับศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะระดับรัฐบาล
จัดทาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สลน. และ
พัฒนา สลน.ตามโมเดล (สลน. 4.0+)

15. จัดทาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
(Virtual Museum) แสดงของที่
ระลึกที่ นรม.ได้รับ

เพื่อจัดแสดงของทีร่ ะลึกที่ นรม.ได้รับ
จากบุคคลสาคัญ ทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ในรูปแบบเสมือนจริง
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมผ่าน
ของที่ระลึกที่ นรม.ได้รับ

ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สลน. มีแนวทางตาม
ข้อเสนอของที่ปรึกษา
ในการพัฒนาระบบเพื่อ
ยกระดับศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศอัจฉริยะระดับ
รัฐบาล การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
การพัฒนา สลน.ตาม
โมเดล (สลน. 4.0+) ของ
สลน.
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์

-

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2564

-

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

1.8730

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ศทส.

-

5.0000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ศทส.
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16. โครงการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

17. โครงการดาเนินงานเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1. เพื่อให้มีแนวทางการดาเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. เพื่อให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กาหนด
3. เพื่อให้ สลน. มีนโยบายและแนว
ปฏิบัติการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล
พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 31 มี.ค.
2563 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่ง
กาหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการ
ดาเนินงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2564

2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ (ร้อยละ
80 )

-

-

งบดาเนิน
งาน

งบดาเนิน
งาน

ผู้รับผิดชอบ: สลธ. และ
ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการจัดทาธรรมา
ภิบาลข้อมูลภาครัฐใน
หน่วยงาน ประกอบด้วย
ระดับที่ 1 กาหนดสิทธิ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 2 ดาเนินงาน
เพื่อให้
มีการจัดการข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ

-

-

งบดาเนิน
งาน

งบดาเนิน
งาน

ผู้รับผิดชอบ: สลธ. และ
ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน
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เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
บูรณาการข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก
ระดับที่ 3 กาหนด
มาตรการควบคุมและ
พัฒนาข้อมูล
ระดับที่ 4 มีการวัดผล
การบริหารจัดการข้อมูล
ระดับที่ 5 มีการจาแนก
หมวดหมู่ของข้อมูลและ
การจัดทาคาอธิบายชุด
ข้อมูลดิจิทลั ของภาครัฐ
และบัญชีข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
18. โครงการพัฒนาระบบบริหาร งปม.ของ เพื่อพัฒนาระบบบริหาร งปม. สลน.ให้มี ระดับความสาเร็จของการ
สลน.
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สาหรับ
ดาเนินการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของ งปม.ของ สลน.
นรม.และรัฐบาล

-

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2564

-

-

2565

1.8000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ: สลธ. และ
ศทส.
ผู้ใช้งาน: สลธ.

65
ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

สาระยุทธศาสตร์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒ นาประสิทธิภ าพระบบสนับสนุน การตัดสินใจของนายกรัฐ มนตรี โดยกระบวนการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อ มูล
จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถนามาใช้คาดการณ์สถานการณ์และเหตุปัจจัยสาคัญที่มี
ผลต่อการบริหารประเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารราชการของนายกรัฐมนตรีได้ และในที่สุดนาไปสู่การยกระดับระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
นายกรัฐมนตรีผ่านแบบจาลองการตัดสินใจ
เป้าหมาย

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1

สร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2

ยกระดับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี

โครงการ

ตารางที่ 8 แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด

1. ความร่วมมือพัฒนาระบบรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ
(National Urgent Situation
Actionable Intelligence System :
NUSAIS)

เพื่อร่วมพัฒนาระบบรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ นรม.

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบรายงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์
ฉุกเฉินในประเทศ
(National Urgent
Situation Actionable

2562

2563

2564

2565

/

/

/

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ศปก.นรม.
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2. พัฒนาระบบติดตามการดาเนินงานตาม เพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ผล
นโยบายของรัฐบาล
การดาเนินงานในมิติต่างๆ ในการ
สนับสนุนการบริหารราชการและ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบวิเคราะห์สถานการณ์จาก
สื่อสังคมออนไลน์ด้วย
Big Data

4. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(Geo-Analytic System)

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)

ตัวชี้วัด
Intelligence System :
NUSAIS)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบติดตามการ
ดาเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของ
ติดตาม และประเมินสถานการณ์ ข่าวสารจาก ผู้ใช้งานระบบวิเคราะห์
สื่อสังคมออนไลน์ด้วย Big Data
สถานการณ์จากสื่อสังคม
ออนไลน์ด้วย Big Data
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เพื่อรวบรวม เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน ความพึงพอใจของ
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ผู้ใช้งานระบบภูมิ
จัดทาคลังข้อมูลภูมสิ ารสนเทศสาหรับใช้ สารสนเทศเพื่อการ
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม
บริหาร (Geo-Analytic
System)

2562

2563

2564

2565

-

-

6.0000

10.0000

-

-

-

-

-

-

20.0000

30.000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
กนย.
ผู้ใช้งาน: กนย.
กตป.
กงน.
และ ศปก.นรม.
ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: สนฆ.
และ ศปก.นรม.

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน:
กงน.
และ ศปก.นรม.
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5. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง สลน.
(Central Data Base Management
Platform)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

และประเมินสถานการณ์ ในมิติที่มีขอ้ มูล
ทางด้านภูมิศาสตร์เป็นข้อมูลสาคัญ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เป็นมาตรฐานใน
การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศ

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
แพลตฟอร์มกลางสาหรับ
ศูนย์ปฏิบัติการนรม.
(Central Platform)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละของบัญชีข้อมูลที่มี
การรวบรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

6. โครงการบูรณาการข้อมูลและการพัฒนา เพื่อให้มีการรวบรวมบัญชีข้อมูลของ
ต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการ อัจฉริยะ ระยะ สลน. (Data Catalog)
ที่ 1

งบประมาณปี พ.ศ.
(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2562

2563

2564

2565

-

-

-

50.0000

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน: ทุกหน่วยงาน

-

-

งบ
ดาเนินงาน

งบ
ดาเนิน
งาน

ผู้รับผิดชอบ: ศทส.
ผู้ใช้งาน:
ทุกหน่วยงาน
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