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ประเด็นน าเสนอ

• ภาพรวมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

• บริการเพื่อยกระดับหน่วยงานระดับจังหวัดสูก่ารเป็นรัฐบาลดิจิทัล

• ตัวอย่างโครงการรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด

• Smart City



ภาพรวมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย



ภาพรวมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
: ความสอดคล้องระหว่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 (ICT2020) 
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

“Smart Government” 
ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020)

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูร่ัฐบาลดิจิทัล
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [Digital Economy] : 6 ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ สอดคล้องโดยตรงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

ประกอบด้วย 4 แผนงาน



(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

Digital Economy ยุทธศาสตร์ที่ 4:
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ

สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล



(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

5 ยุทธศาสตร์
26 มาตรการ



นโยบายหรือยุทธศาสตร์ระดับชาติกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด (ภูมิภาค)

เอาภาพนีม้าท า อยากจะน าเสนออะไร มี
ประเดน็อะไรท่ีเก่ียวกบั การขบัเคล่ือน local 

gov เป็น Digital / ลองไปคิดมาก่อนนะคะ 
ถ้าไมมี่ประเดน็ ก็ไมต้่องเอามาน าเสนอคะ่ หรือ
ถ้า จะน าเสนอในภาพรวม ควรเอาไปไว้ แถวๆ 
แผน ไมใ่ช้เอามาแทรก ตอนท่ีเราพดูถึงโครงการ 

ระดับประเทศ ระดับกระทรวง



บริการเพื่อยกระดับหน่วยงานระดับจังหวัด
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล



1. Extranet เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือ
ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดหนึ่งกับศาลากลางจังหวัด

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ: GIN (1/2)

2. Intranet เป็นการใช้งานภายในหน่วยงาน ได้แก่ การเชื่อมโยง
ระหว่างกรมภายใต้กระทรวง หรือการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภายใต้กรม

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ส านักงานที่ดินจังหวัด

ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ส านักงานประกันสังคมจังหวัด

• เชื่อมโยงระหว่างกรมภายใต้กระทรวง
• เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใต้กรม
• เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

ศาลากลางจังหวัด

50 Mbps

มีหน่วยงานภาครัฐทีใ่ช้บริการเครือข่าย GIN จ านวน 3,651 หน่วยงาน* (เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 299 หน่วยงาน)

* ข้อมูล ณ ม.ิย. 59

Shared Infrastructure



3. Common Service
เป็นการใช้งานตาม Agendaโดยเชื่อมโยงไปยัง Application กลางต่างๆ ของงานภาครัฐ เช่น ใช้เพื่อบริการ 

Common Service ต่าง ๆ เช่น GFMIS CABNet

หน่วยงาน
ภาครัฐ

User Network

NSW

GFMIS

GSMS

CABNET

ทะเบียนราษฎร์

Common Service

หน่วยงาน
ภาครัฐ

GIN

User Network

NSW

GFMIS

GSMS

CABNET

ทะเบียนราษฎร์

Ex. Of  Common ServiceBefore After

16
หน่วยงาน

1,288
หน่วยงาน

94
หน่วยงาน

8
หน่วยงาน

34
หน่วยงาน

DXC น้ า
10

หน่วยงาน E-CMS

163
หน่วยงาน

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ: GIN (2/2)

(ข้อมูล ณ มิ.ย. 59)



Government Cloud Service (G- Cloud)

Cloud Computing คืออะไร?
เป็นระบบที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานเมื่อมีความต้องการใช้ โดยมีระบบการจัดสรรทรัพยากร 

ทั้งในส่วนของ Hardware และ Network ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างพอเหมาะ ซึ่งซอฟต์แวร์และ
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ 

G-Cloud คือ?
- โครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการแก่

หน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Cloud ซึ่งเก็บทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต
- สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล 
- ปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มีการจัดสรรทรัพยากร 
- ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความม่ันคงปลอดภัยสูง

มีหน่วยงานภาครัฐท่ีใช้บริการ G-Cloud จ านวน 952 ระบบ / 308 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ ม.ิย. 59)

Shared Infrastructure



Public Internet

Government Information Network

G- Cloud Scenario 



 มติ ครม. 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและพนักงาน

ของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศภายใน 1 ปี

 มติ ครม. 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
ให้หน่วยงานภาครัฐน าระบบ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน

MailGoThai

Shared Service: ระบบติดต่อสื่อสารแบบปลอดภัย



แอปพลิเคชันส าหรับการติดต่อสื่อสารพูดคุยระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือกลุ่มคนแบบออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่
ส าหรับใช้งานภายในหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบตัวตนของบุคคลที่ก าลังสนทนาได้ ท าให้เกิดความมั่นใจ และ
การสื่อสารมีความน่าเชื่อถือ

ให้หน่วยงานภาครัฐน าระบบ MailGoThai และ ระบบ 
G-Chat ไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ มีความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมลู และ              
ลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบน าข้อมูลทางราชการไป
ใช้ในทางทุจริตและเกดิความเสยีหาย

มติ ครม. 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

Shared Service: ระบบติดต่อสื่อสารแบบปลอดภัย

G-Chat



ประชุมทางไกลออนไลน์

ประชุมแบบอิสระ

ประชุมแบบมีผู้ควบคุม

ประชุมแบบห้องขนาด
ใหญ่

สัมมนาทางไกลออนไลน์

กิจกรรมสัมมนาทางไกล
แบบออนไลน์ 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน
ห้องเรียนออนไลน์ 

GIN 
Conference

Shared Service : ระบบสารสนเทศกลาง

ระบบประชุมทางไกลผ่านโครงข่าย GIN (GIN Conference)



ระบบสารบรรณฯ ของ
หน่วยงาน

GIN

GIN

ระบบ Saraban as a Service

ระบบสารบรรณฯหน่วยงาน F

ระบบสารบรรณฯหน่วยงาน G

ระบบสารบรรณฯหน่วยงาน H

ระบบสารบรรณฯหน่วยงาน I

ระบบสารบรรณฯหน่วยงาน A

ระบบสารบรรณฯหน่วยงาน B

ระบบสารบรรณฯหน่วยงาน C

ระบบสารบรรณฯหน่วยงาน D

ระบบสารบรรณฯหน่วยงาน E

Shared Service : ระบบสารสนเทศกลาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กลาง (G-Saraban)



ระบบสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ โดยมี Template ส าเร็จรูปที่
สอดคล้องมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

Customer

Customer

Hosting

App

WAAS

Template form for Government
• เทมเพลตส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลและประกาศหน่วยงาน
• เทมเพลตส าหรับประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น
• เทมเพลตส าหรับสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานรัฐกับประชาชนในท้องถิ่น
• ฯลฯ

Shared Service : ระบบสารสนเทศกลาง

ระบบบริการเว็บไซต์กลางภาครัฐ (Website as a Service)



- แอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงานสามารถใช้ใน
การส่งข้อมูลข่าวสารและบริการอันเป็น
ประโยชน์ถึงมือประชาชน 
- นอกจากข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับจะ
มีความน่าเชื่อถือแล้ว อนาคตประชาชนยังใช้
G-News เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลบริการ
เฉพาะรายบุคคลจากภาครัฐได้ เช่น 

- การต่อทะเบียนรถยนต์ 
- สิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากภาครัฐ 
- ข้อมูลสถานะการรับบริการด้านธุรกิจจาก

ภาครัฐ เป็นต้น

Shared Service : ระบบสารสนเทศกลาง

G-News



S

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
Government Access Channel (GovChannel)

Channel



เว็บไซต์ https://govchannel.go.th



ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th

คู่มือส ำหรับประชำชนในกำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนภำครัฐ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘



ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบ
สารสนเทศที่เป็น  “ตัวกลาง”  ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์รวมบริการต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนสามารถเลือกบริการได้
ตามความต้องการผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายประเภท 
โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ Thailand e-Government 
Portal

เว็บไซต์กลางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ www.egov.go.th



ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพือ่ภาคธุรกิจ Biz Portal 
(https://biz.govchannel.go.th/)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน



www.data.go.th

เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับประชาชนในการสร้าง
นวัตกรรม หรือพัฒนาธุรกิจ

มีชุดข้อมูล 765 รายการ              
ณ วันที่ 9 สิงหาคม               

พ.ศ. 2559



ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) 
ระบบภาษีไปไหน

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐทั่วประเทศ
 สร้างความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน



ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐตรงถึงมือคุณ https://www.apps.go.th/

* 227 แอปพลิเคชัน ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559ตัวอย่างแอปพลิเคชัน

Government Application Center 
(GAC)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส าหรับขอความช่วยเหลือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน



KasetQRCode
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
บริการข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารและสินค้า

เกษตรที่ได้รับการรับรอง

Smart Job Center
กรมการจัดหางาน

บริการหางานส าหรับลูกจ้าง และ
บริการหาพนักงานส าหรับนายจ้าง



Government Smart Kiosk

มีระบบที่ให้บริการ 12 ระบบ
1. ข้อมูลบุคคล
2. ข้อมูลผู้ใช้น้ าประปา
3. ข้อมูลนัดหมาย รพ.รามาธิบดี
4. ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
5. บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป
6. ประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์คนพิการ
7. ติดตามเรื่องร้องเรียน
8. เงินสะสม (กรณีชราภาพ)
9. สิทธิการรับเบี้ยคนพิการ
10. สิทธิประกันสุขภาพ
11. สิทธิประกันสังคม
12. การใช้บริการ App center

จุดติดตั้ง

• G-Point ; Central ศาลายา  นครปฐม

• G-Point : Central World กรุงเทพฯ

• Government Center ; Central Westgate นนทบุรี

• One Stop Service ; BIG C มหาสารคาม

• G-Point ; Thanya Park กรุงเทพฯ

• โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพฯ

• โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

• โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพฯ

• โรงพยาบาลวชิระพยาบาล กรุงเทพฯ

• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี



ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ระบบ Smart Job Center ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน                        
จะให้บริการบน Smart Government Kiosk 



พื้นที่ให้บริการ
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน 27
แห่ง ในจังหวัดเชียงราย และพะเยา

 กรมวิชาเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(อยู่ระหว่างการทดสอบการติดตั้ง)

Smart Box 



ตัวอย่างโครงการรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด



1. ให้ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Population 
Information Linkage Center) และท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) ตามที่ส่วนราชการ ร้องขอ

2. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ จัดท าฐานข้อมูลประชาชนของตนเองตามอ านาจหน้าท่ี โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการ
จัดเก็บข้อมูลและมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

3. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ที่มีฐานข้อมูลประชาชนเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ละจัดท าระบบให้บริการ
ตรวจสอบข้อมูล (Services) เพื่อรองรับการอ่านข้อมูลประชาชน (Read-Only) จากระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

4. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบการบริการประชาชน เพื่อรองรับการใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ กับระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครองเพื่อเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการ
ประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้เอกสาร

โครงการการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ (Linkage Center)

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ



ภาพการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 



ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาสินค้า
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)



ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม



คือ ระบบจัดการสารสนเทศการให้บริการข้อมูลประจ าท้องถิ่น ผ่านระบบเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน 
โดยแสดงข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของท้องถิ่นนั้น อาทิ ระบบสถานบริการสาธารณสุข ข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว, ข้อมูลจ าหน่ายอาหาร, ข้อมูลที่จอดรถ เป็นต้น

โมบายด์แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์

ผู้ใช้งาน

ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่องานบริการท้องถ่ิน



ตัวอย่างระบบจัดเก็บภาษีท้องถิ่นออนไลน์

คือ ระบบจัดเก็บภาษีประจ าท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนในการเดินทางมาจ่ายภาษีด้วยการยื่นช าระภาษีออนไลน์ 
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและอ านวยความสะดวกเรื่องเวลา

ผู้ใช้งาน

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี

ลงทะเบียน
ยื่นค าขอจดทะเบียน
สถานประกอบการ

กลุ่มโรงแรม

กลุ่มน้ ามัน

กลุ่มยาสูบ

จัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ

ธนาคาร

ช าระเงินออนไลน์

รับ sms ยืนยัน



Smart City



Smart City: การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด

การพัฒนาจังหวัดให้เป็น Smart City ต้องมีการพัฒนาความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลเป็นพื้นฐานส าคัญ ซึ่งต่อยอดจากพ้ืนฐาน
การบริการภาครัฐที่มีการบริหารจัดการข้อมูล โดยการรวบรวม สื่อสาร และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ที่มา: Enterra Solutions, Smart Cities Council



กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดให้เป็น Smart City ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 7 ด้านหลัก ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ที่มา: IBM Smarter Cities, Smart Cities Council

Smart City: การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด



Smart City – เกาหลีใต้









Smart City – มาเลเซีย











Smart City – ออสเตรเลีย



Service New South Wales, Australia 

 แนวคิดหลัก Simpler, Clearer, Faster 

 เป็น National Single Window ของรัฐบาลแห่งมลรัฐนิวเซาท์
เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลียที่รวบรวม
บริการภาครัฐกว่า 850 บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล
แห่งมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถงึง่ายที่สดุ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

 พยายามให้ประชาชนคลิกเพียง 3 ครั้งโดยเฉลี่ยเพื่อท าธุรกรรม
ต่างๆ กับรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์

 มีช่องทางเข้าถึงที่หลากหลาย
 เว็บไซต์ https://www.service.nsw.gov.au/, 
 Service Centre ซึ่งมีอยู่กว่า 64 แห่งทั่วมลรัฐนิว

เซาท์เวลส์
 Contact Centre หมายเลขโทรศัพท์ 13 77 88
 Mobile Application ซึ่งขณะนี้ประชาชน

สามารถจ่ายค่าปรับต่างๆ ได้ 



ตัวอย่างโครงการลดส าเนากระดาษ (Smart Service)
(ติดต่อหน่วยงานของรัฐด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว)

กระทรวงมหาดไทย

 การประปาส่วนภูมิภาค (ค าร้องขอติดตั้งใหม่ / ขยาย)

 องค์การตลาด (ท าสัญญาเช่า ต่อสัญญาเช่าแผง อาคารพาณิชย)์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร)

 กรมวิชาการเกษตร (ระบบงานยื่นค าขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร)

กระทรวงการต่างประเทศ 
 กรมการกงสุล (การท าหนังสือเดินทางธรรมดา)



 จังหวัดภูเก็ต

โครงการน าร่อง Smart City 

 เทศบาลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี



Source: http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/smartcity/01.pdf

Phuket Smart City



- เป็นแหล่งรวมนักพัฒนา ในลักษณะของ Research Center หรือ Innovation Center

- ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการใช้ Smart Technology มากขึ้น

- ภูเก็ต Safe City (ทางบก) เป็นในเรื่องการส้รางความปลอดภัยด้วยการใช้กล้อง CCTV

- ภูเก็ต Safe City (ทางน้ า) เป็นการสร้างความปลอดภัยในด้านการเดินเรือส าหรับ
นักท่องเที่ยว Smart Band จะเชื่อมต่อกับพาสสปอร์ต สามารถตรวจจับระยะห่าง
ระหว่างตัวท่องนักเท่ียวกับเรือในขณะด าน้ าได้

เซนเซอร์ส าหรับการตรวจสอบสภาพอากาศ ตรวจเช็คสภาพของน้ าทะเล เซนเซอร์แบบใหม่ภายใต้
อุปกรณ์ประเภท IoT มาใช้ในทะเล จะเป็นการตรวจวัดค่าเคมีต่างๆ ในทะเล หากมีความผิดปกติ 
ระบบจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลาง

Smart 
Economy

ยกระดับใน 4 ด้าน ภายในปี ค.ศ. 2020 ได้แก่
 ด้านความปลอดภัย
 การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

 ด้านสุขภาพ
 ด้านสิ่งแวดล้อม

Smart 
Living 

Community

Smart 
Sensor

ภูเก็ตกับแผนการ
สู่ความเป็น 
Smart City

ในปี ค.ศ. 2020

Source: http://www.aripfan.com/phuket-smart-city-2020/

Phuket Smart City



เทศบาลเมืองภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง

Smart Economy

ธุรกิจดิจิทัล ได้รับ
ยกเว้นภาษี 8 ปี 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจะ
ได้สิทธิการเป็นผู้อาศัยถาวรใน

ประเทศไทย

Smart Living 
Community

CCTV เพื่อเก็บข้อมูล
การจราจรทางบก

Vessel Tracking Management 
System (VTMS) ระบบติดตามเรือเพื่อ
ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้โดยสารทางเรือ



เทศบาลเมืองแสนสขุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

HealthCare@Home

Wristband ที่สามารถส่ง
ข้อมูลความผิดปกติด้าน

สุขภาพไปยังเจ้าหน้าที่และ
โรงพยาบาลได้

Food Safety & 
Supply Chain

แอปพลิเคชันส าหรับ
ร้านอาหารทุกข้ันตอน

เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารร้านอาหารเพื่อน ามาใช้

ประโยชน์ในอนาคต



Thank you

www.ega.or.th

contact@ega.or.th

https://twitter.com/EGANews

https://www.facebook.com/EGAThailand

https://www.youtube.com/user/eGovernmentAgency


