
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
23 มีนาคม 2560



Topic
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564

• ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
• ที่มาและแผนการด าเนินงานของโครงการจัดท าแผนรัฐบาลดิจิทัล

• แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

• (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564

ผลส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจทิัล ประจ าปี 2559

ขอบเขตและกระบวนการจัดท าแผน Digital / ICT Plan

บริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Services)

• กรอบการพัฒนางานบริการดิจิทัลภาครัฐ

• ตัวอย่างบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Services)

• แนวโน้มเทคโนโลยีส าคัญส าหรับรัฐบาลดิจิทัล
2



(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 – 2564
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แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานต่างๆ ขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน

ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” 
ท าใหข้าดมาตรฐานและไม่สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้

งบประมาณที่ได้รับไมต่่อเนื่องจึงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ท่ีเหมาะสม

กฎหมายรองรับการด าเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ถูกน าไปใช้จริง

หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน

• การระบขุีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่
หน่วยงานภาครัฐต้องการจะพัฒนา

• การประเมินช่องว่างระดับขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลที่มีอยู่ปัจจุบันเปรียบเทียบกับที่
ต้องการจะเป็น 

• ข้อเสนอแนะมาตรการและโครงการหลัก
เพื่อให้สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายภายใน
ระยะเวลา 3 ปี

ปัจจุบันการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมีอุปสรรค
หลักอยู่ 5 ข้อ

1

2

3

4

5

จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย…..

การผลักดันโครงการเชิงดิจิทัล

ภาครัฐไทยปัจจุบัน รัฐบาลดิจิทัล

ที่มาและแผนการด าเนินงานของโครงการจัดท าแผนรัฐบาลดิจทิัล
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การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up

แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม (DE)

แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั (DG)

กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสม 
(Maturity Model)

กรณีศึกษาท่ีดีท่ีสุด
(Best Practice)

นโยบายระดบักระทรวง/กรม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

การประชุมระดมสมอง และการสมัมนา

Digital Technology Roadmap

GAP
การศึกษาสถานการณ์การ

บริการภาครฐั 26 ด้าน

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม

การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสงู

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2560-2564
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ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ.2558 – 2564

เพื่อเสถียรภาพและความเป็นปึกแผน่
ของชาติและความมั่นคงใน

ชีวิตประจ าวัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้านมุ่งสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงและสังคมที่มี

คุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
3 มิติ 7 ประเด็น พัฒนาระบบ
ราชการไทยสู่ความเป็นเลิศและ

โปร่งใส

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ให้
ประเทศมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยี 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020)
7 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สู่ Smart Thailand 2020
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วิสัยทัศน์
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม 
ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ปฏิรูปประเทศไทยสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 



ระยะที่ 1
ประเทศไทยลงทุน และสร้างรากฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วน
ร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ตามแนวทางประชารัฐ

ระยะที่ 3
Digital Thailand II: 

Full Transformation
ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่

ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะที่ 4
Global Digital Leadership

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 

1 ปี 6 เดือน

5 ปี

10 ปี

10-20 ปี

ภูมทิัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ทีม่า: ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(สรอ.) และกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ 

Connectivity

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ DE 
Acceleration

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ 

Digital Society

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ 

Digital 
Workplace

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ Law & 
Cyber Security

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ 
Digital Gov

แผนปฏิบัติ
การรายวาระ 
(Agenda 
Based)

แนวทางการบูรณาการงบประมาณ
ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจ าปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ และค าของบประมาณของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2559-2561 (ระยะที่ 1)

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พ.ศ. 2560-2564

ระดับหน่วยงาน

3 10

ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

มีสาระส าคัญ ดังนี้

• เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

• ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารเดิม 
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กรอบระยะเวลาการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ประชุมคณะท างานรวมหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ภายนอก MICT ครั้งที่ 1

25 , 27 ,29 ก.ค.59 

ประชุมคณะท างานรวมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ภายนอก MICT ครั้งที่ 2
15,17,19 ส.ค.59

D
E

D
G

 1
 (ส

รอ
.)

ท าหนังสือเชิญและ
แบบสอบถามเพื่อเข้าไป
สัมภาษณ์หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับโครงการตาม
แผน DG 1

ปรชุมเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 36 โครงการ 

และจัดท าสรุปรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ

โดยจะมีการติดตาม
ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 

ประชุม คกก.กลาง ครั้งที่ 1

(11 ก.ค. 59)

ประชุม คกก.กลาง ครั้งที่ 2 
(25-29 ก.ค. 59)

ประมวลการจัดท า
แผนปฏิบัติการในภาพรวม 

ภายใน 9 ก.ย.59

ประชุม คกก.กลาง
ครั้งที่ 3 (ภายใน 

12 ก.ย. 59)

แผนปฏิบัติการใน
ภาพรวม เสร็จสมบูรณ์ 

ภายใน 22 กย 59

น าเสนอคณะกรรมการ
เตรียมการ DE

29 ก.ย.

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม    มกราคม

**ขี้แจงแผน DEและ DG**

6 , 13 ก.ค. 59 

Road show
เชียงใหม่ 5-7 ส.ค.

Road show
ภูเก็ต 16-18 ก.ย.

Road show
ขอนแก่น 26-28 ส.ค.

ประชุม คกก.ราย
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 

(22 ก.ค.59)

ประชุม คกก.ราย
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 

(1-5 ส.ค.59)

ประชุม คกก.ราย
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 

(29-31 ส.ค.59)

แผนปฏิบัติการราย
ยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ
ภายใน 9 ก.ย. 59

รายงานความ
คืบหน้าของ
โครงการต่อ

คณะกรรมการ
เตรียมการ DE

D
G

 2
(ส

รอ
.)

ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ.2560-2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างการรอน าเสนอต่อท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี ครม. ต่อไป



แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
Thailand Digital Government Development Plan 2017-2021

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การให้ข้อมูล

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

การยกระดับความมัน่คงและ
เพิ่มความปลอดภัยของ

ประชาชนความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับคณุภาพชีวิต
ของประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การค้า (น าเข้า / ส่งออก)

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ
การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ

การเงินและการใช้จ่าย
โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดจิิทลั

Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

* ส าหรับการปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการด าเนินการในยุทธศาสตรท์ี่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

1 2 3

4 5
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วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล

Digital Government

Government Integration
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยง
ข้อมูลและการด าเนินงาน เพ่ือสามารถ
• เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน 
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
• มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ 
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
การยกระดับงานบริการภาครัฐให้มีตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภาครัฐ
จะต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ

Driven Transformation
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลใน
ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการท างาน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดจิิทัลทีม่ีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ 
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างแท้จริง
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ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ

4

1 2

• การเงินและการใช้จ่าย: การบริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ เพื่อประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด

• การจัดซ้ือจัดจ้าง: การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ สะดวกและท่ัวถึงอย่างเท่าเทียม 

• การบริหารสินทรัพย:์ การบริหารสินทรัพยก์ลางของภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน: ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่เช่ือมโยง
และได้มาตรฐาน

• สวัสดิการประชาชน: การให้บริการความ
ช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณา
การตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การศึกษา: การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
และการยกระดับการบริการด้านการศึกษา

• การสาธารณสุข: การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการ
บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

• การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่าน
การบูรณาการ

• การท่องเที่ยว: การบูรณาการด้านการท่องเท่ียวแบบครบวงจร
• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: การส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการเชิงรุก

เพื่อส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
• คมนาคม: พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับ

ไปสู่การให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
• สาธารณูปโภค: การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานด้าน

สาธารณูปโภคและการยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค

การยกระดับความมั่นคง
และเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน3

• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความ
เสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข้อมูล 
เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤต: การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล
5
• การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ: บูรณาการผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ: โดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การให้ข้อมูล: ให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

• การรับฟังความคิดเห็น: แก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

• โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล: การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการ
ท างานบนโครงสร้างพื้นฐานกลาง

• ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: การเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะและความเช่ียวชาญดิจิทัล
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26 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซ้ือจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การให้ข้อมูล

การรับฟังความ
คิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

ความม่ันคงแห่งชาติ

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

คุณภาพชีวิตประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การค้า (น าเข้า / ส่งออก)

การท่องเท่ียว

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สาธารณูปโภค

ขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ

การยืนยันตัวตน
และการบริหาร
จัดการสิทธิ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพ่ือ
ยกระดับบริการ

การเงิน
และการใช้จ่าย

โครงสร้างพ้ืนฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐาน5

1 2 3

4
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

สวัสดิการประชาชน

การศึกษา

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน

การสาธารณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมบัญชีกลาง
2) กรมการปกครอง
3) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4) หน่วยงานเจ้าของสวัสดิการต่างๆ
5) ธนาคารแห่งประเทศไทย
6) สมาคมธนาคารไทย

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคม
2) โครงการระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2) กรมการจัดหางาน
3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
2) โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Worker)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  
2) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน                        

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบยีนประวตัิผู้เรียนและ
บุคลากรในสังกัด
2) โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ
3) โครงการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชนข์้อมูลระหวา่งหน่วยงาน
4) โครงการศูนย์กลางการให้บริการและฐานองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ 
และหลักสูตรการศึกษา (e-Education Hub)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
4) หน่วยงาน/องค์กรด้านสาธารณสุข อาทิ แพทยสภา ฯลฯ และกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
2) ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภณัฑ์ 
3) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมลูสุขภาพระหว่างหน่วยงาน (HIE) 
4) โครงการจดัท าระบบฐานขอ้มูลสุขภาพประชาชน (Personal Health Record) 
5) บูรณาการเชื่อมโยงคลังข้อมูลการบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสุขภาพ
6) บ่มเพาะความรู้ขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือท่ีเหมาะสม
และตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส การเพิ่มและ
พัฒนาประสิทธิภาพแรงงานให้มีคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการของตลาด การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยรวม และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผู้
ให้บริการสุขภาพ
ความท้าทาย
o การม่ันใจให้ได้ว่าประชาชนทุกคนจะได้รับบริการและ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
o ความซับซ้อนของการเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ระบบบริการระหว่างระบบ/หน่วยงาน
o ความท้าทายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์

สูงสุด
แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลและบริการกลางในแต่ละด้าน

เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
o สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบูรณาการ

ข้อมูลโดยสมบูรณ์
o น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อการให้บริการแก่

ผู้รับบริการทุกฝ่าย

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มความเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน
o ภาครัฐสามารถวางแผนบริหารจัดการได้ดียิ่งข้ึนจากการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการและการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
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แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สวัสดิการประชาชน

1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2) กรมบัญชีกลาง
3) ธนาคารแห่งประเทศไทย

การเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน

1) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2) กรมการจัดหางาน
3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การศึกษา

1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  
2) กระทรวงมหาดไทย
3) กระทรวงแรงงาน
4) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) กรุงเทพมหานคร

สาธารณสุข

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กระทรวงมหาดไทย
3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4) กรุงเทพมหานคร

โครงการบูรณาการ
สวัสดิการสังคมและ
การจ่ายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการระบบช าระเงินแบบ Any ID 

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ตลาดแรงงาน

โครงการ Smart Job

ระบบบูรณาการข้อมูลประวัติ
ผู้เรียนและผู้สอน

โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคัน

ระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 

ระบบบูรณาการข้อมูลและบริการด้านการศึกษาจุดเดยีว (e-Education Hub) ของประเทศ

โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล
สุขภาพประชาชน 
(Personal Health Record) 

ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)

ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ 

โครงการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน 
(Health Information Exchange: HIE) 

บูรณาการเชื่อมโยงคลังข้อมูลการบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแลกเปล่ียน   ข้อมูลสุขภาพ

บ่มเพาะความรู้ขั้นพ้ืนฐาน
ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร การท่องเท่ียว

การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก)

ภาษีและรายได้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การคมนาคม สาธารณูปโภค

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) กรมส่งเสริมการเกษตร
3) กรมประมง
4) กรมปศุสัตว์
5) NECTEC

6) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกลาง (Farmer One)
2) โครงการพัฒนาระบบบริการ
เกษตรกรดิจิทัล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)
3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

5) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อ
ภาคธุรกิจ (Biz Portal)
2) บริการ Smart Service

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.)
2) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3) ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ

4) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ SME Information Portal
2) ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจส าหรับ SME
3) โครงการ MEGA

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
2) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการ Tourism Intelligence Center
2) โครงการ Thailand Tourism Gateway
3) ระบบลงตราแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Visa)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมศุลกากร

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ National Single Window 
(NSW)

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้าน
ต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตร 
การยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว การอ านวย
ความสะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ
ส่งออก/น าเข้า และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของภาครัฐ การ
บูรณาการข้อมูลและบริการด้านการขนส่ง ตลอดจนการพัฒนา
ระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งท้ังหมดน้ี เพื่อการ
มุ่งไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ความท้าทาย
o ความท้าทายในการบูรณาการข้อมูลและบริการระหว่าง

หน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
o ความซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้นของการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ
o การเลือกน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ปรับปรุง

กระบวนการท างานต่างๆ

แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลและบริการด้านธุรกิจ โดยลด

ความซ้ าซ้อนหรือกระบวนการที่ล่าช้า ลดการใช้เอกสาร 
และเพิ่มช่องทางการให้บริการทางดิจิทัล

o พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ

ของประเทศโดยรวม
o เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการของภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมสรรพากร
โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการพัฒนาระบบจัดท าและน าส่ง
ข้อมูลก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
การช าระแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

2) โครงการพัฒนาระบบน าเข้าและคัดแยก
ข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3) โครงการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การบริการการจัดเก็บภาษี 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ
หน่วยงานใต้สังกัดกระทรวง
2) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) กรุงเทพมหานคร
4) กองบังคับการต ารวจจราจร

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบข้อมูลสารสนเทศ GIS และ MIS
2) ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ 
3) ศูนย์รวมข้อมูลด้านการขนส่งฯ
4) ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
แห่งชาติ (ศูนย์ NMTIC)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
2) หน่วยงานผู้ให้บริการไฟฟ้า 
ประปา และโทรศัพท์
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4) กรมการปกครอง
5) กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการน าร่องพัฒนาระบบ Smart Grid 
2) ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสารหลักฐานการขอใช้ไฟ/ประปา
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อ QPortal
4) ระบบบริการการรับค าร้องขอติดต้ังมิเตอร์/ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า
5) โครงการศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง
6) โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
7) โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter  
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แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 (1/2)

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

1) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) กรมส่งเสริมการเกษตร

การท่องเที่ยว

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
2) กรมการกงสุล

การลงทุน

1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
4) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
5) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

2) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

การค้า (น าเข้า/
ส่งออก)

1) กรมศุลกากร

ภาษีและรายได้
1) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 

ระบบวิเคราะห์และให้ค าแนะน าเกษตรกร
รายบุคคลในเชิงรุก

ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวครบวงจร

แอปพลิเคชันรวมด้านการเดินทาง

การออก Electronic Visa ผ่านทางออนไลน์

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ
โดยการเชื่อมโยงข้อมูล

บูรณาการข้อมูลนิติบุคคล

โครงการประกวด
ผลงานนวัตกรรมการ
พัฒนาโมบายแอปพลิเค
ชันภาครัฐ 

การจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการรายบุคคล 
และพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ส าหรับ SME

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
(Regulatory Single Window)

ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ (Automatic Tax Filing)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก
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แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2/2)

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

คมนาคม

1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2) กระทรวงมหาดไทย
3) กรุงเทพมหานคร
4) กองบังคับการต ารวจจราจร

สาธารณูปโภค

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) หน่วยงานผู้ให้บริการไฟฟ้า 

ประปา และโทรศัพท์
3) ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์
4) กรมการปกครอง
5) กรมโยธาธิการและผังเมือง

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ GIS 
และ MIS

ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ระบบ ITS)

ศูนย์รวมข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ (Data Warehouse)

ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (ศูนย์ NMTIC)

โครงการน าร่องพัฒนาระบบ 
Smart Grid 

ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการขอใชไ้ฟ/ประปา

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลเพ่ือ QPortal

ระบบบริการการรับค าร้องขอติดตั้งมิเตอร์/ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า

โครงการศูนย์บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) 
สามมิติกลาง

โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัย
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การบริหารจัดการชายแดน

การจัดการในภาวะวิกฤต

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อบูรณาการการรักษาความปลอดภัยให้กับ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว (ภูเก็ต
เมืองแห่งสันติสุข)

2) โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในรถสายตรวจ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance 

Passenger Processing System: APPS)
2) ระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate 

Expansion)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสา

ธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ า
ในระดับพื้นท่ี

2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการสิ่งของส ารองจ่าย 
(E-Stock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile Application 

“DPM Reporter”
2) ระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts)

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัยจาก
ทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ 
โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการป้องกนัก่อน
เกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต 
ให้สามารถให้ความช่วยเหลือแกผู่้ประสบภัยและฟื้นฟูพืน้
ที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอยา่งมปีระสิทธภิาพภายใน
ระยะเวลาโดยเร็วที่สุด ซ่ึงจะต้องอาศัยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว

ความท้าทาย
o ความท้าทายในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความ

ทั่วถึงส าหรับการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยโดยรัฐ
o การพัฒนาระบบบูรณาข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อ

ประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญ ป้องกันและ
คาดการณ์เหตุหรือภาวะวิกฤตล่วงหน้า

แนวทางการแก้ปัญหา
o เพิ่มงบประมาณในการลงทุนจัดท าระบบด้านความม่ันคง

และความปลอดภัยของประชาชนและประเทศ
o บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงาน โดยอาศัย

ระบบ ICT เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการข้อมูล การลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการ
ท างาน ตลอดจนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ประโยชน์ที่ได้รับ
o ลดความเสี่ยง และลดผลกระทบต่อประชาชนและประเทศ 

เม่ือเกิดภัยธรรมชาติหรือภาวะวิกฤต
o เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ
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แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ความปลอดภัย
สาธารณะ

1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
2) ต ารวจภูธรจังหวัด/ภูมิภาค

การบริหารจัดการ
ชายแดน

1) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
3) กองบัญชาการ ต ารวจตระเวนชายแดน

การป้องกันภัย
ธรรมชาติ

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การจัดการในภาวะ
วิกฤต

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการติดตั้งระบบ ICT เพื่อบูรณาการ
ความปลอดภัยของประชาชน

โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในระบบรถสายตรวจ

ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพื้นที่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย 
(E-Stock)

ระบบประเมินความเสี่ยง
ผู้โดยสารข้ามแดนลว่งหนา้

โครงการขยายการใช้งาน
ช่องทางอัตโนมัติด้วยระบบ
พิสูจน์ตัวตนทางชวีภาพ

ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทาง
ส่วนตัวรายบุคคล
(Personalized Warning System)

บูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
(Intelligence Centre for Crisis Management)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซ้ือจัดจ้างการเงินและการใช้จ่าย

การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
2) กรมบัญชีกลาง
3) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) New GFMIS Thai
2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ เงินกู้ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
หนี้และเกิดความโปร่งใส

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมธนารักษ์
2) กรมบัญชีกลาง
3) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการจัดท าฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้าง
2) โครงการศูนย์ข้อมูลราคาประเมนิอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
3) ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1
4) ระบบบริหารสินทรัพย์รวม (New GFMIS Thai)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมบัญชีกลาง     

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

2) โครงการการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัดซื้อภาครัฐ (Procurement 
Card) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่กฎหมายก าหนด

3) โครงการการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่าน Web Service

4) โครงการการเสนอราคาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Application)
5) โครงการระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2) กรมการปกครอง
3) กรมบัญชีกลาง

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ DPIS 5.0
2) การขยายขอบเขตการใช้งานของระบบ DPIS เวอชั่น 6.0 ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานภาครัฐ และเช่ือมโยงระบบจ่ายตรงและระบบทะเบียน
ประวัติของกรมบัญชีกลาง
3) การบูรณาการระบบ DPIS 6.0 กับระบบข้อมูลอื่นๆ

การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนนิงาน
ภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลายหนว่ยงาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครัฐในการบริหารจัดการ ด้าน
การเงินและการใช้จา่ย ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้านการ
บริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนษุยแ์ละการจา่ย
เงินเดือน และเพื่อยกระดับการด าเนินงานภาครัฐ ให้สะดวก 
รวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ความท้าทาย
o ต้องจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบที่

แตกต่างกัน
o ความซับซ้อนของการเชือ่มโยงข้อมูลและระบบบริการ

ระหว่างระบบ/หน่วยงาน
o การรองรับของข้อบทกฎหมาย

แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอ้มูลและการบริหารจดัการกลาง

ในแต่ละด้าน
o การปรับปรุงกฎหมายให้เอือ้อ านวยต่อการยกระดับ

รัฐบาลดิจิทัลในด้านต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานภาครัฐ 
o เพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ
o เพิ่มการเข้าถงึการบริการโดยภาครัฐ
o เพิ่มการเข้าถงึข้อมูลภาพรวมทีถู่กต้องและทันสมัย ส าหรับ

การวางแผนและนโยบายต่างๆ
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แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การยกระดับประสิทธิภาครัฐ (1/2)

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การเงินและการใช้จ่าย

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2) กรมบัญชีกลาง

1) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

การจัดซ้ือจัดจ้าง *

1) กรมบัญชีกลาง

1) กรมบัญชีกลาง

1) กรมบัญชีกลาง

1) กรมบัญชีกลาง

1) กรมบัญชีกลาง

New GFMIS Thai

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารหนี้และ
เกิดความโปร่งใส

* รอข้อมูลเพ่ิมเติมจากกรมบัญชีกลาง
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โครงการการบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดา้นการจัดซื้อจัดจา้งผ่าน Web 
Service

โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รองรับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

โครงการการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัดซื้อ
ภาครัฐ (Procurement Card) ส าหรับ
การจัดซื้อจัดจา้งตามวงเงินที่กฎหมายก าหนด

โครงการการเสนอราคาผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
(Mobile Application)

โครงการระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง
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แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การยกระดับประสิทธิภาครัฐ (2/2)

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การบริหารสินทรัพย์

1) กรมธนารักษ์ 

1) กรมธนารักษ์ 

1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1) กรมบัญชีกลาง
2) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

1) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.)

1) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
(ก.พ.)
2) กรมบัญชีกลาง

1) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.)
2) กรมการปกครอง

โครงการศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

โครงการจัดท าฐานภาษีเพ่ือรองรับการจดัเกบ็
ภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1

ระบบบริหารสินทรัพย์รวม (New GFMIS Thai)

ระบบ DPIS 5.0

การขยายขอบเขตการใช้งานของระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงระบบจ่ายตรงและระบบ
ทะเบียนประวัติของกรมบัญชกีลาง

การบูรณาการระบบ DPIS 6.0 กับระบบข้อมูลอื่นๆ



ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และกรมการปกครอง)
2) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) การบูรณาการข้อมูลประชาชน
2) กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล 
(E-Government Act)
3) บริการ Smart Service
4) ระบบบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล 
(บริการ Smart Government Kiosk)
2) ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน 
(บริการ Gov Channel)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)
2) กรมการปกครอง
3) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบบัญชีผู้ใชอ้ิเล็กทรอนิกส์กลาง 
(ระบบ Biz Portal) 
2) ขยายการใช้งานบัตร Smart Card

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
2) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
4) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการขยายผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ภาครัฐ 1111
2) ระบบวิเคราะห์ความต้องการประชาชน
ในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis)

การบูรณาการการให้บริการภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลาย
หน่วยงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิง
ดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ความท้าทาย
o ต้องจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมทั้งการรองรับข้อบทกฎหมาย
o ระดับการใช้โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของแต่

ละหน่วยงานรัฐไม่เท่ากัน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
โครงสร้างให้เหมาะสม และครอบคลุมทุกหน่วยงาน

o ความท้าทายจากแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว

o ความซับซ้อนในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและบริการ
ระหว่างหน่วยงาน

o ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการเพิ่มขีดความสามารถหรือทักษะ
เชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการกลางในแต่ละด้านเพื่อให้

บริการแก่ประชาชน
o การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้ออ านวยต่อการยกระดับรัฐบาลดิจิทัล
o ให้หน่วยงานกลางจัดสรรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลาง เพื่อ

บูรณาการและแบ่งปันการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
o ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องให้ความส าคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถ

หรือทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการท างานและการให้บริการของภาครัฐ
o เพิ่มทักษะและขีดความสามารถเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ

หน่วยงานรัฐโดยรวม

โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการ Thailand Digital Government 
Academy
2) การก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับ
บุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ 
3) การยกระดับให้ Thailand Digital 
Government Academy เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการทุกหน่วยงานและทุกระดับ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
3) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)
4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
5) ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
6) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการ Government Shared Services 
2) การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐ
ที่มีความต้องการ
3) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ
4) การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานที่มีความต้องการ 
5) โครงการ Government Data Analytics Center
6) โครงการ Government IoT Network โดยการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการของ
ภาครัฐ
7) โครงการ Data Center Modernization (พัฒนา
ระบบ Data Center ของภาครัฐให้มีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 (1/2)

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3) กระทรวงพาณิชย์
4) กระทรวงการคลัง
5) กระทรวงมหาดไทย

การยืนยันตัวตนและ
บริหารจัดการสิทธิ

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การให้ข้อมูล

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การรับฟังความคิดเห็น

1) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
2) กระทรวงมหาดไทย
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ระบบ Citizen 
Data Integration

E-Government Act

โครงการเชื่อมโยง Smart Service

ระบบบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล

ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกสก์ลาง 
ขยายการใช้งาน
บัตร Smart 
Card

ระบบศูนย์รวม
ข้อมูลของประชาชน
รายบุคคล
ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน

โครงการขยายผลศูนย์
รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล

ระบบวิเคราะห์ความต้องการประชาชน
ในเชิงรุก
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แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 (2/2)

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

1) ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ 
2) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน
3) ส านักนายกรัฐมนตรี
4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

1) ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3) กรมบัญชีกลาง
4) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โครงการ 
Thailand 
Digital 
Government 
Academy

การก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร
ภาครัฐในแต่ละระดับ 

การยกระดับให ้Thailand Digital Government Academy เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ของข้าราชการทุกหน่วยงานและทุกระดับ

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศภาค รัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มี
ความต้องการ 

โครงการ Government IoT Network

โครงการ Data Center Modernization (พัฒนาระบบ Data Center ของภาครัฐให้มีการใช้งานอย่างมี         
ประสิทธิภาพ)

โครงการ Government Shared  Services (โครงการการจัดการ
รวมซ้ือซอฟต์แวร์และโซลูชันจากเอกชน)

โครงการ Government Data Analytics Center
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(ตัวอย่าง) ยุทธศาสตรท์ี่ 2
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ



Agriculture



34

ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกว่า 16 ล้านคน 
ซึ่งคิดเป็น 40% ของการจ้างงานทั้งหมด

ภาคการเกษตรมสีัดส่วนตอ่ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ถึง 12%

เชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจ

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรมีมลูค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท 
(17% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด)

ภาครัฐสามารถช่วยเพ่ิมรายได้และคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรได้อย่างไร?

ทั้งนี้ ปัญหาเกษตรกรยากจนยังเป็นประเด็นส าคัญทีต่้องรีบแกไ้ข

ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร

จนธรรมดา

จนมาก

เสีย่งทีจ่ะจน

พน้ความยากจน

0.6 ล้าน (11%)

1.0 ล้าน (17%)

0.5 ล้าน (8%)

3.8 ล้าน 
(64%)

36% ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด
อยู่ในภาวะยากจนหรือเสี่ยงท่ีจะจน

*ที่มา ธนาคารโลก (World Bank) และ สถิติการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลปี 2557 *ที่มา ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554

*ที่มา สถิติเกษตรกรยากจนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร
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บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตรในปัจจุบัน

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กรมที่ดิน

กระทรวงพาณิชย์

การยางแห่งประเทศไทย

กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว

กรมชลประทาน กรมประมง

กรมหม่อนไหม

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

เกษตรกร

ผู้บริหารภาครัฐประชาชน ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สายด่วนปัญหาเกษตรกร    1170

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลพืช GAP

Gisblog กรมส่งเสริมการเกษตร

สื่อเกษตรครบวงจร

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาคการเกษตร (Stakeholders) 
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การเกษตรแบบครบ
วงจรรายบุคคลผ่าน

การบูรณาการ

การเกษตรด้วยการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล

ทั่วไป

การเกษตรแบบดั้งเดิม

เวียดนาม: เว็บไซต์ Agritrade
รัฐบาลเวียดนามได้จดัท าเว็บไซต์ Agritrade ส าหรับ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและราคาผลิตผลทางการเกษตร
ชนิดต่างๆ แก่เกษตรกร

อินเดีย: โครงการ Digital Green
จัดท าขึ้นระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรเพื่อการกศุล
โดยเกษตรกรสามารถถ่ายและเผยแพร่วีดีโอเพื่อให้
ความรู้ด้านการท าเกษตรแกเ่กษตรกรในพ้ืนท่ี โดย
สามารถดูได้ผา่นท้ังช่องทางออนไลน์หรือท่ีศูนยบ์ริการ

อินเดีย: ระบบให้ข้อมูลรายบุคคล Reuters Market 
Light
ระบบให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร
แบบรายบุคคลผ่านข้อความมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผนการเพาะปลูก จนถึงการดูแลในสภาพอากาศ
แต่ละวันและราคารับซือ้ผลผลิตในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ซึ่ง
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นถึง 15% ปัจจุบัน มีผู้ใช้
กว่า 1.4 ล้านคนในกว่า 50,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ

สหรัฐอเมริกา: การเกษตรดิจิทัลแบบครบวงจร
เกษตรกรในสหรัฐอเมรกิาได้น าเซ็นเซอร์และโดรน มาใช้เก็บ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อน ามาวิเคราะห์และปรบัวิธีการปลูก
ให้สอดคล้องกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้เซ็นเซอร์
ร่วมกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
มากไปกว่านั้นรัฐบาลยังไดจ้ัดท าเว็บไซต์รวมข้อมูลวิจัย
เชิงการเกษตร OpenFDA ที่เกษตรกรและภาคเอกชน
สามารถเข้าไปศึกษานวัตกรรมทางการเกษตรและน ามา
ประยุกต์ใช้ โดยปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการกว่า 4.5 ล้านคน
ต่อปี

Best Practice: การเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรในประเทศเชิง
เกษตรกรรมต่างๆ

Video/Connected Farming_2.mp4
Video/Connected Farming_2.mp4
Video/Connected Farming_2.mp4
Video/Connected Farming_2.mp4
Video/Precision Agriculture Service.mp4
Video/Precision Agriculture Service.mp4
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วางแผน รวบรวมปัจจัยการผลิต ปลูกและดูแลรักษา การรับมือภัยธรรมชาติ เก็บเกี่ยวและขาย

 มีการบูรณาการขอ้มลูเพื่อน ามา
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผลผลิตทางการเกษตรทั้ง
ปัจจุบันและในอนาคตตัง้แต่
ต้นน้ าถึงปลายน้ า (End-to-
end Value Chain Planning)

 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
เกษตรกรรายบุคคลเพื่อระบุ
ชนิดเกษตรกรรมทีเ่หมาะสมใน
แต่ละพื้นที่และสอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาด 
(Personalized Advice on 
Agricultural Zoning)

 มีระบบบูรณาการข้อมูล
ความต้องการปัจจัยการผลิต
ในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถร่วมกันซ้ือในปริมาณมาก
ในราคาที่ถูกลง (Bulk 
Purchasing)

 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อาทิ 
พืชที่ปลูก คุณภาพที่ดิน จ านวน
ไร่ เพื่อระบุจ านวนปัจจัยการผลิต
ที่เกษตรกรแต่ละรายต้อง
จัดเตรียม (Inputs Calculation)

 มีระบบวิเคราะห์และให้
ค าแนะน าสิ่งที่เกษตรกร
แต่ละรายควรจะท าในแต่ละวัน
(Personalized Daily 
Recommendations) เช่น 

- ปริมาณน้ าและสารเคมี
ที่ควรจะใชภ้ายใต้สภาพ
อากาศของวันนั้น

- เคล็ดลับการดูแลรักษา
ในแต่ละช่วง 

- ฯลฯ

 มีการบูรณาการข้อมูลการจัดการ
น้ าและภัยธรรมชาติอื่นๆ แบบ
คาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive 
Disaster Data Integration)

 มีระบบแจ้งเตือนเกษตรกร
แต่ละรายล่วงหน้าถึงภัยธรรมชาติ
ที่จะเกิดขึ้นและวิธีการรับมือ 
(Personalized Disaster Push 
Notifications)

 มีการบูรณาการข้อมูลราคาซ้ือ-
ขายแบบ real-time และผู้รับซ้ือ
ผลผลิตทั่วประเทศ

 มีระบบให้ข้อมูลการขายผลผลิต
แก่เกษตรกรรายบุคคลเมื่อใกล้จะ
ถึงช่วงเก็บเกี่ยว (Farm Produce 
Sale Recommendation)

 มีระบบรวบรวมผลผลิตในระดับ
พื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ร่วมกันขายเพื่อลดต้นทุนใน
การขนส่ง (Bulk Selling)

 ภาครัฐมีข้อมลูเกษตรกรรายบุคคลแบบครบวงจร (Single View of Farmer) เช่น ข้อมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได้ หนี้สิน ต้นทุน ฯลฯ 
เพื่อออกนโยบายที่ตรงจุด และมีช่องทางตดิตอ่กบัเกษตรกรรายบุคคล เช่น เบอร์มือถือ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลขา่วสารเชิงรกุโดยตรง (Connected Farmer)

 มีการน าเซ็นเซอรม์าใชเ้กบ็ข้อมลูสภาพแวดล้อมการผลิต สภาพอากาศ สภาพดิน ระดับน้ า ฯลฯ และน าโดรนมาใช้เกบ็ข้อมูลภาพถา่ยทางอากาศเพื่อน ามาวเิคราะห์

 มีข้อมูลรายพื้นที่และสถติิ
ย้อนหลังให้เกษตรกรน าไป
วางแผนท าการเกษตรอย่าง
สมบูรณ์ (Historical Area-
based Agricultural Data)

 สามารถเข้าถึงระบบรวบรวม
ข้อมูลผู้จ าหน่วยและราคา
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้ผ่าน
หลายช่องทาง เพื่อน ามา
เปรียบเทียบ (Farm Input 
Supplier Database)

 สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกบัวิธี
และขั้นตอนการเพาะปลูกใน
ภาพรวมผ่านหลายช่องทาง 
(Best Practices Knowledge 
Base)

 สามารถหาข้อมูลภัย
ธรรมชาติที่ก าลังจะเกดิขึน้
รายพื้นที่ผ่านหลายช่องทาง 
(Area-based Disaster 
Warning)

 สามารถหาข้อมูลราคาผลผลิต
และผู้รับซ้ือในแต่ละพื้นที่
ผ่านหลายช่องทาง (Farm 
Produce Buyer & Price 
Database)

 ข้อมูลการเกษตรจดัเก็บใน
รูปแบบเอกสารท าให้ยากต่อ
การน ามาวางแผนการผลิต

 ข้อมูลผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารท าให้
ยากต่อการน ามาวางแผน
การผลิต

 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธแีละขัน้ตอน
การเพาะปลูกกระจดักระจาย
ตามพื้นที่และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ท าให้ยากต่อการเข้าถงึและ
เผยแพร่ข้อมูล

 สามารถหาข้อมูลภัยธรรมชาติ
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นรายพื้นที่ผ่าน
ช่องทางดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ

 ข้อมูลราคาผลผลิตและผู้รับซ้ือ
ถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
ท าให้ยากต่อการน ามาวางแผน
การจ าหน่าย

เป้าประสงค:์ การให้ข้อมูล งานบริการ และความช่วยเหลือเชิงบูรณาการแก่เกษตรกรรายบุคคล

การเกษตรแบบดั้งเดิม

การเกษตรด้วยการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลทั่วไป

การเกษตร
แบบครบวงจร
รายบุคคลผ่าน
การบูรณาการ

Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเกษตรกร
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกลาง (Farmer 
One)

จัดท าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) โดยการบูรณาการและ
วิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจาก 3 กรม ได้แก่ กรมประมง กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมปศุสัตว์ โดยข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางจะสามารถให้บริการ
ข้อมูลแก่ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในการน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท านโยบาย 
และต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้

1) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) กรมส่งเสริมการเกษตร
3) กรมประมง
4) กรมปศุสัตว์
5) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ

(NECTEC)
6) ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาระบบบริการเกษตรกรดิจิทัล พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถว้นและถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น โดยเกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซตแ์ละ 
โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application) นอกจากน้ี ระบบดังกล่าวยัง
สามารถส่งข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้กับเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกได้

1) กรมส่งเสริมการเกษตร
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โครงการพัฒนาระบบบริการ
เกษตรกรดิจิทัล

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกลาง (Farmer One)

รวบรวมข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรจากหน่วยงานหลัก

จัดเตรียมระบบ Cloud ท่ีใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูล พร้อมท้ัง

ด าเนินการ Cleansing Data เพ่ือ
เช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่ฐานกลาง

น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือใช้จัดท า
นโยบาย และมาตรการทาง

การเกษตร รวมถึงเปิดให้บริการ
แก่ภาคธุรกิจน าไปใช้ประโยชน์



Tourism



ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้าน
การท่องเที่ยว
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 87% ของนักท่องเที่ยวใช้อินเตอร์เน็ต
เป็นหลักในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 43% ของนักท่องเที่ยวอ่านบทวิจารณ์ 
(review) ด้านการท่องเที่ยวออนไลน์
ก่อนการตัดสินใจ 

 นักท่องเที่ยวใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์
เพิ่มข้ึน 42% ตั้งแต่ปี 2011–2014 

 70% ของนักท่องเที่ยว เผยแพร่รูปภาพและ
เขียนบรรยายสถานะ (Status) ผ่าน
แอปพลิเคชัน Facebook ระหว่างเดินทาง

 16% ของนักท่องเที่ยว เขียนบทวิจารณ์ 
(review) ประสบการณ์ท่องเที่ยวของตนเอง
ออนไลน์

จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1,133 ล้านคน...

พิจารณาและวางแผน
(Discover & Consider)

ท่องเท่ียว และประเมินผล
(Visit & Evaluate)

เตรียมการและจัดซื้อ
(Prepare & Purchase)

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก PayPal (2014). PayPal Insights: The Digital Future of Travel 2014.

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันมาพ่ึงพาดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญตลอดช่วงประสบการณ์การท่องเที่ยว 



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการท่องเที่ยว 
(Stakeholders) 

41

กล
ุ่มผู้

รับ
บริ

กา
รส

 าค
ัญ

กล
ุ่มผู้

รับ
บริ

กา
รอ

ื่นๆ
หน

่วย
งา

นห
ลัก

หน
่วย

งา
นส

นับ
สน

นุ

บริการด้านการท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กรมการกงสุล

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว

Longstay

ระบบฐานข้อมูลน้ าพุร้อน

ระบบภูมิสารสนเทศด้านการกีฬาและนันทนาการ

กรมการท่องเท่ียว

ศูนย์ปฏิบัติการกรมการท่องเที่ยว

Call Center กรมการท่องเที่ยว
0-2401-1111เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจชาวต่างชาติ/นักท่องเที่ยว



Best Practice: การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว
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อินเดีย : Tripigator (Incredible India)
• มี Journey Planner ที่สามารถแนะน าแผนการท่องเที่ยวในลักษณะ “set menu” ตามความสนใจของ

นักท่องเที่ยว โดยสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความต้องการส่วนตัวได้ 
• สามารถจองและช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ า เนื่องจากมีการเช่ือมโยง

ข้อมูลระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน

สิงคโปร์ : YourSingapore
• สามารถเปรียบเทียบราคาที่พัก

และเที่ยวบิน
• มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ

เพื่อให้สามารถจองและช าระเงินล่วงหน้าได้ 
เช่น ร่วมมือกับ TripAdvisor

ระบบบูรณาการด้าน
การท่องเที่ยวแบบครบวงจร

บริการด้านการท่องเที่ยว
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการด้านการท่องเที่ยว
แบบดั้งเดิม

ญี่ปุ่น : JNTO
แนะน าแผนการท่องเที่ยวยอดนิยม
ในแต่ละพื้นท่ีให้น าไปใช้ได้ทันที และมี
ฟังก์ช่ันการวางแผนการเดินทาง โดย
บอกรายละเอียด ระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด



Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว
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พิจารณาและวางแผน เตรียมการและจัดซ้ือ ท่องเท่ียว และประเมินผล

 มีระบบให้ข้อมูลการท่องเทีย่วที่มขีอ้มลู
ครบวงจร ณ จุดเดียว (Tourist 
Information Portal)

 ระบบสามารถสร้างและแนะน าแผนการ
ท่องเที่ยว ที่พัก และการเดินทาง
โดยการวิเคราะห์ข้อมลูความสนใจของ
นักท่องเที่ยวและฐานขอ้มลูการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรไฟล์
นักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ  
(Trip Planner)

 มีระบบการตลาดผ่านสื่อดิจทิัลเพือ่ดงึดูด
นักท่องเที่ยวโดยแนะน าการท่องเที่ยว
อย่างสอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคล (Digital Marketing 
through Segments of One)

 สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูแผนการเดนิทางกับระบบ
จองและช าระเงินของผู้ประกอบการ เช่น ระบบจอง
ที่พัก/ ระบบจองตั๋วโดยสารและกจิกรรมตา่งๆ 
โดยมีการกรอกข้อมูลที่มอียู่ในระบบโดยอัตโนมตัิ 
(Integration with Online Booking System)

 สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูแผนการเดนิทางและข้อมูล
นักท่องเที่ยวกบัระบบการขอวซ่ีาออนไลน์ โดยมี
การกรอกข้อมลูอัตโนมัตจิากขอ้มลูบัญชีผู้ใช้งาน 
และแผนการเดนิทาง (Integration with Online 
Visa Application)

 สามารถจัดเก็บข้อมลูการจองที่พัก/ ตั๋วโดยสาร/ 
หรือกิจกรรม เพื่อใช้ในการยืนยันกบัผู้ประกอบการ 
(Tourist Passbook)

 มีระบบน าทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตามแผนการเดินทาง โดยแสดงข้อมูล
วิธีการเดนิทางในรปูแบบต่างๆ เช่น เดินเท้า หรือโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ (Interactive Map)

 ระบบสามารถอ่านชื่อที่พกั สถานที่ หรือกิจกรรมตามแผนการเดนิทาง
ด้วยเสียงภาษาไทยได้ (Smart Audio)

 มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเพือ่แนะน าสถานที่และกจิกรรมระหว่างเดินทาง
ที่ตรงกับความสนใจของนักทอ่งเที่ยวรายบุคคล (Personalized Push 
Notification)

 มีระบบร้องเรียนเหตุรา้ยกับต ารวจท่องเที่ยวได้ผ่านชอ่งทางออนไลน์และ
เตือนภัยหากนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นทีเ่สี่ยงภัยหรือบริเวณใกล้เคียง (Live 
Chat with Tourist Call Center)

 มีระบบรับข้อเสนอแนะที่นกัท่องเที่ยวสามารถให้คะแนนและแบ่งปัน
ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านชอ่งทางออนไลน์ (Travel Review)

 ระบบสามารถวิเคราะห์สถิติการท่องเทีย่วเพือ่น าไปใช้ในการพัฒนา
แผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง (Campaign effectiveness Evaluation)

 มีการจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ความสนใจของนักทอ่งเที่ยว งบการท่องเที่ยวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile)
 มีการบูรณาการขอ้มลูการท่องเที่ยวจากหน่วยงานตา่งๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเทีย่ว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดนิทาง ฯลฯ (Data Integration)
 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (Tourism Intelligence Centre)

 มีการให้ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของแตล่ะ
หน่วยงาน

 มีระบบการตลาดผ่านสื่อดิจทิัลโดย
ไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว 
(Mass Marketing)

 มีระบบจองการเดินทาง ที่พัก หรือกิจกรรม 
ด าเนินการโดยหน่วยงานและผู้ประกอบการตา่งๆ

 ระหว่างเดินทาง มีระบบส าหรับให้นักท่องเที่ยวเขา้ถึงขอ้มลูการท่องเที่ยว
ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน

 เมื่อเกิดเหตุรา้ย สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนต ารวจท่องเที่ยว

 มีการให้ข้อมูลการท่องเทีย่วผ่านเอกสาร
ซ่ึงอาจท าให้นักท่องเที่ยวได้รบัข้อมูลที่
ไม่เป็นปัจจุบัน

 ไม่มีการอ านวยความสะดวกต่อนักท่องเทีย่วในการ
จองหรือช าระเงินออนไลน์

 ระหว่างเดินทาง มีการให้ข้อมูลการทอ่งเทีย่วในรูปแบบเอกสาร ซ่ึงยากต่อ
การเข้าถึงข้อมูล

 เมื่อเกิดเหตุรา้ย ต ารวจท่องเทีย่วสามารถรับเรือ่งรอ้งเรยีน ณ จุดให้บริการ

เป้าประสงค:์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล เพื่อการบูรณาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

บริการด้านการท่องเที่ยว
แบบดั้งเดิม

บริการด้านการท่องเที่ยว
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร



สรุปแผนการด าเนินการฯ ด้านการท่องเที่ยวรายโครงการพัฒนาส าคัญ
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการ Tourism Intelligence 
Center

มีการบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว ข้อมูล
ที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจดัการทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการ Thailand Tourism 
Gateway

จัดท าระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวสามารถระบุขอ้มูลต่างๆ เช่น ความ
สนใจ งบประมาณ ประเภทการเดินทาง โดยระบบจะน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และเสนอ
แผนการท่องเที่ยวท่ีตรงตามความต้องการรายบุคคลโดยเฉพาะ ผ่านบริการแบบครบวงจร
ในหน้าเว็บไซต์ และผ่าน Mobile Application

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ระบบลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Visa)

การให้บริการ Electronic Visa แบบครบวงจรผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนักท่องเที่ยว
สามารถหาข้อมูล ยื่นขอวีซ่า ช าระเงิน และรับการอนุมัติผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนเดินทาง
มายังประเทศไทย

1) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

2560 2561 2562 2563 2564
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ระบบลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa)

โครงการ Thailand Tourism Gateway

โครงการ Tourism Intelligence Center
บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้งาน
ข้อมูลร่วมกันภายในกระทรวง

บูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก

บูรณาการข้อมูลครอคลุม
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ของประเทศ
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ผลส ารวจ
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประจ าปี 2559



กรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม 
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ผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
ประจ าปี 2559
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ผลการส ารวจระดับความพร้อมฯ ประจ าปี 2559 ระดับประเทศ
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

รวม (n = 234) รัฐ (130 หน่วยงาน)
รัฐวิสาหกิจ 

(39 หน่วยงาน)
องค์การมหาชน/ หน่วยงาน

อิสระ (65 หน่วยงาน)

Policies and Practices 75 76 74 75

Secure and Efficient Infrastructure 79 81 79 75

Smart Back Office Practices 79 82 80 72

E-Officer with Digital Capability 60 61 62 56

Accessible and Convenient Public Services 60 61 63 55

Smart Technologies and Practices 64 67 58 62

คะแนนรวม 70 71 69 66



บริการดิจิทัลภาครัฐ
(Government Digital Services)



กรอบการพัฒนางานบริการดิจิทัลภาครัฐ
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(ร่าง) ข้อก าหนดมาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ

52



แผนการขับเคลื่อน Digital Government  ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ภายใต้สภาปฎริูปเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ.

Shared Infrastructure 

Connected Government, Government Access Channel                                               

Open Government Data

Citizen Co-Creation ด้าน Government Application

2559 1 ปีครึ่ง 5 ปี (2556)

บริการโครงข่ายภาครัฐที่ปลอดภัย

ประชาชนสามารถร่วมพัฒนา App ให้ภาครัฐ /
เพื่อบริการประชาชนได้รวดเร็ว
ติดตามการใช้เงินภาษีอากร
วิเคราะห์ความ (ไม)่ โปร่งใสของภาครัฐ
ไม่มีการขอส าเนาเอกสารที่ออกโดยรัฐ / มีบริการ
จุดเดียวได้ทุกเรื่อง (พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก)

21st Century Digital Government Platform ภาครัฐบริการได้ดีขึ้น / ลดค่าใช้จ่าย / 
ปรับโครงสร้างบุคลากรและงบภาครัฐ
ให้เหมาะสม (ลดหรือย้ายบุคลากร)

• Corruption Perception Index ดีขึ้น 10 อันดับ
• Network Readiness Index เพิ่มขึ้น 10 อันดับ
• UN e-Participation Index เพิ่มขึ้น 10 อันดับ
• Open Data Index เพิ่มขึ้น 10 อันดับ

Cyber Security  Policy / Accreditation Body /
 Certification Body
 Testing / Auditor Body

Roadmap for Connected and 
Open Government (5 Years Plan)
• รู้จักและใช้ประโยชน์จาก “ความเร็ว” และ 

“ความแม่นย า” ของระบบดิจิทัล
• ปฏิรูปการท างานของภาครัฐอย่างมีนัยส าคัญ

จนประชาชนสามารถสัมผัสได ้
(ให้ความสุขแก่ประชาชน)
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การส ารวจการจ าแนกประเภทข้อมูลเล็กทรอนิกสส์ าหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 – 30 กันยายน 2558

กรอบการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐประเภทของระบบข้อมูลภาครัฐ
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การพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) Government Data Center Modernization



การพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) Government Data Center Modernization

แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

บูรณาการศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงเดียวกัน เพื่อให้เกิดการ
ใ ช้ ง า น พื้ น ที่ แ ล ะ ข้ อ มู ล อ ย่ า ง เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดย กระทรวงเป็นผู้ดูแล
และบริหารจัดการตามมาตรฐาน และมี
ข้อมูลด้าน “มั่นคง” และ “ส าคัญ”

เ พื่ อ เ ป็ นบ ริ ก า ร กล า ง ส า ห รั บ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจเป็น Main 
Site/Back Up Site หรือ DR Site 
และบริการจัดการโดยหน่วยงาน
กลาง มุ่งเน้นข้อมูล “ส าคัญ”

เ ป็นศู นย์ ข้ อมู ลหรื อบริ การ
คลาวด์ของเอกชน ให้บริการ
ระบบงานหรือข้อมูล “ทั่วไป”
ซึ่งภาคเอกชนจะต้องด าเนินการ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้
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จุดเด่นของ Data.go.th

 ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐที่ประชาชนสามารถน าไปใช้ต่อยอดได้
 ชุดข้อมูลถูกจัดเก็บด้วยรูปแบบมาตรฐานสะดวกแก่การน าไปใช้งานต่อ
 ชุดข้อมูลสะท้อนภาพของความโปร่งใสของภาครัฐที่เผยแพร่ออกสู่ประชาชน

www.data.go.th

99

Website

Mobile

Others

Govchannel.go.th

GAC
G-News 

Kiosk
Smart Box

Egov.go.th

Data.go.th

Info.go.th

48



จุดเด่นของ Info.go.th

 ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลเพ่ือให้การติดต่อราชการจากหลายหน่วยงาน ณ จุดเดียว
 ให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 สนับสนุน พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

www.info.go.th

99

Website

Mobile

Others

Govchannel.go.th

GAC
G-News 

Kiosk
Smart Box

Egov.go.th

Data.go.th

Info.go.th

การค้นหาตามชื่อหน่วยงาน
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โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
(Government Information Network : GIN)

What
คือการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าเป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐแบบบูรณา

การ (GIN) โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงไปยัง Application กลางต่างๆ (Common 
Service) ของงานภาครัฐ

Why เพื่อให้เกิดการใช้งานเครือข่าย GIN อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนในเชิงงบประมาณได้จริง

ปัจจุบันมีความซ้ าซ้อนด้านเครือข่าย การบูรณาการเพื่อการเข้าถึงระบบ
ให้บริการเฉพาะด้านผ่านเครือข่าย GIN

GIN

NSW

GFMIS

GIN

GFMIS

NSW
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โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (ต่อ)
(Government Information Network : GIN) 

กระทรวง
หนว่ยงาน
ระดบักรม

หนว่ยงาน
อสิระ

สว่นภมูถิาค
หนว่ยงานยอ่ย

หนว่ยงานยอ่ย

หนว่ยงานยอ่ย

ศาลากลางจงัหวดั

Internet

GIN

EGA Call Center

Call
CenterCommon 

Service

GFMIS

NSW

GSMS

CAB
NET

G-Procurement

ทะเบยีน
ราษฎร์

e-CMS
2.0

E-BUDGETING

Web
Conf.

SaaS

Value
added

Data
Center

Network
Consulting SLA

IPv6

Mail
Go

Thai

Cloud

DXC บรหิารจดัการน า้DXC งานยตุธิรรม
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คุณภาพการให้บริการและมาตรการรกัษาความปลอดภัย
 G-Cloud ให้บริการตามความต้องการจริง โดยจัดสรรทรัพยากรให้

เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึง จ านวนเครื่องแม่ข่าย
เสมือน ระบบปฏิบัติการ หน่วยความจ า และหน่วยประมวลผลกลาง

 มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญบริการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาทางเทคนิค 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

 มีความปลอดภัยสูง เพราะเป็นระบบ Cloud Computing 
มาตรฐานสากล ใช้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น บริหารจัดการโดย
หน่วยงานกลางของภาครัฐ และมีเสถียรภาพ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 99.5

 ช่วยหน่วยงานลดความซ้ าซ้อนด้านการลงทุน เช่น อุปกรณ์ เครื่องแม่
ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)

 สามารถเข้าถึงได้จากเครือขา่ย GIN (เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
ภาครัฐ) และอินเทอร์เน็ต

 รองรับระบบงานสนับสนุน Cloud ทุกระดับที่ EGA พัฒนาเพื่อ
ให้บริการ รวมถึงบริการพื้นฐาน (Common Service) จากภาครัฐ
ส่วนกลาง

 มีแผนการส ารองข้อมูลและกู้คืน (Restore) โดยการส ารองข้อมูลจะ
เป็นแบบ Full backup ทุก 24 ชั่วโมง และการกู้คืนข้อมูลย้อนหลัง
จะสามารถท าไดใ้นระดับเครื่องแม่ข่ายเสมือน ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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Cloud Computing คืออะไร?
เป็นระบบที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานเมื่อมีความ
ต้องการใช้ โดยมีระบบการจัดสรรทรัพยากร ทั้ง
ในส่วนของ Hardware และ Network ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้อย่างพอเหมาะ ซึ่ง
ซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บน
เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ 



Thailand Government Spending

ภาษีไปไหน?  
ข้อมูลแสดงการใช้จ่ายเงินภาษีของภาครัฐในแต่ละโครงการ 
Data about how the Thai Government spends taxpayers’ money on each 
project

Enhance political participation and transparency

http://govspending.data.go.th/

As of August 2016 , 

There are  3,470,704 
Government Projects 

using for Data Analyst.
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• ให้ขนาด Mail Box กับผู้ใช้งานทุกท่าน จ านวน 6 GB พร้อมแนบไฟล์ได้ 25 MB
• สามารถเข้าใช้งานระบบได้หลายช่องทาง เช่น Webmail, Mail Client, Mobile Device
• มีระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังในการตรวจจับไวรัสและจดหมายขยะ
• มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้าใช้งานผ่าน HTTPS, IMAPS, POP3S
• มีการการรับประกันระดับคุณภาพการให้บริการเทียบเท่าเอกชน (Services Level Agreement : SLA) ท่ี 99.5%

151,858

180,000

220,000
240,000

260,000

151,858
183,586

225,352
250,100

305,983

338,437

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน

ปี 2559 ก าหนด
เป้าหมายมีการ
ย้ายบัญชี
ผู้ใช้งานมาสู่
ระบบใหม่ 
(Commercial) 
ไม่น้อยกว่า 
35,000 บัญชี
รายชื่อ

หน่วย : บัญชีรายชื่อ
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Government News : G-News
ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
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ตัวอย่าง G-News 

บริการของ EGA 56



สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy 

สรอ. จัดตั้ง Thailand Digital Government Academy เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรื่องการยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัล
ของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผนึกก าลังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน า
ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

สรอ.ก าลังผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ ภายใต้ TDGA ได้รับการ
รับรองและก าหนดเป็น Digital Capability ที่บุคลากรภาครัฐทุก
ระดับจะต้องผ่านการอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถด้าน
ดิจิทัลเพียงพอที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู ่
Digital Thailand 

ปัจจุบัน สรอ. ได้ลงนามความร่วมมือแล้วกับ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
และสถาบันการศึกษาชั้นน า 3 แห่ง ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยมหิดล   
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ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) ผ่าน 3 ช่องทาง
สรอ. ให้บริการภายใต้แนวคิด “ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึง และ เท่าเทียม ทุกที่  ทุกเวลา” 

 เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
www.egov.go.th 

 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ 
www.info.go.th

 ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ www.data.go.th
 ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ www.apps.go.th

Other Channelsเว็บไซต์ www.govchannel.go.th

• ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ 
(GAC) 

• ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
(G-News) 

Mobile Applications 

• Government Kiosk
• G-Point
• Government Smart Box 

 ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ 
biz.govchannel.go.th

 ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ
govspending.data.go.th

1 2 3
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คู่มือ

บริการที่รวมอยู่ใน GovChannel ในปัจจุบัน 
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ตัวอย่าง Mobile Application เด่นๆ ที่ส าคัญ
1. Smart Job Center โดย กรมการจัดหางาน : ค้นหาต าแหน่ง

งานและ Matching ต าแหน่งตรงกับคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ 
มีการส่งข้อความนัดสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน

2. KasetQRCode โดย ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ : สามารถอ่าน QR Code Barcode บนสินค้า
เกษตรที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูข้อมูลและแหล่งผลิต นอกจากนี้ 
ยังใช้ค้นหาข้อมูลแหล่งจ าหน่าย สินค้าที่ได้รับรองด้านความ
ปลอดภัยอาหาร หรือ สินค้ามาตรฐาน Q และน าทางไปสู่ตลาด
ได้ด้วย

3. BMTA โดย องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ : สอบถามเส้นทางเดิน
รถโดยรถขนส่งมวลชนกรุงเทพ

4. LandsMaps โดย กรมที่ดิน : ตรวจสอบต าแหน่งแปลงที่ดินจะ
กลายเป็นเรื่องง่ายที่ท าได้ด้วยตนเอง เพราะเพียงแค่ป้อนเลข
โฉนดก็สามารถระบุต าแหน่งแปลงที่ดินได้

5. ร้องเรียนป่าไม้ โดย กรมป่าไม้ : ส าหรับการร้องเรียน หรือให้
เบาะแส เมื่อท่านพบเจอสิ่งผิดปกติบนผืนป่าเมืองไทย โดยผู้ร้อง
สามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนได้ 68

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel)
สรอ. ให้บริการภายใต้แนวคิด “ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึง และ เท่าเทียม ทุกที่  ทุกเวลา” 

G-News



ระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal)

สรอ. ได้ศึกษาและออกแบบระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ส านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
การเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างแท้จริง ลดระยะเวลา ขั้นตอน แบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานท่ีซ้ าซ้อน และด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่าง
ครอบคลุม โดยมีแนวทางการด าเนินการใน 3 ระยะ ดังนี้..
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ระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal)
https://biz.govchannel.go.th/
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Biz Portal (https://biz.govchannel.go.th/)

ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ
ระบบ Biz Portal เป็นระบบกลางในการขอเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการ นักลงทุนสามารถติดต่อขอเริ่มต้น
ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ กรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสารหลักฐานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงาน
ด้วยตนเอง ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการพัฒนา
ระบบ ปัจจุบันมี 34 บริการ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2559)
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แนวโน้มเทคโนโลยีส าคัญส าหรับรัฐบาลดิจิทัล

Strategic Technology Trends 
for Digital Government

Digital Workplace

บุคลากรภาครัฐในอนาคตทุกระดับขั้นจะเป็น
ผู้ที่มีความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านดิจิทัล และการ
ท างานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจะ
เปลี่ยนไปสู่การกระจายท างาน เพื่อความรวดเร็ว 
อิสระในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และน า
โมบายเทคโนโลยีมาปรับใช้

Multichannel Citizen 
Engagement

หน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการประชาชน
ผ่านช่องทางหลากหลาย และน าข้อมูลต่างๆ 
มาวิเคราะห์ เพื่อท าความเข้าใจความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้รับบริการ ก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การให้บริการเพื่อตอบสนองผู้รับบริการให้พึงพอใจ
มากที่สุด และเป็นช่องทางที่เอ้ืออ านวยมากที่สุด

Open Any Data

เปิด เผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ มีการปรับปรุง เว็บไซต์  และ
ฐานข้อมูล เพื่อสร้างการเข้าถึงจากสาธารณะ
มากขึ้น และผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่เปิดเผยเหล่าน้ันกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

Citizen e-ID

น า เ อ า เ ท ค โ น โ ล ยี บั ต ร ป ร ะ ช า ช น
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ต่างๆ แก่ผู้รับบริการ และเริ่มร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
ภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว 
โดยภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยในการใช้งาน Citizen e-ID

Analytics Everywhere

น าข้อมูล Big Data มาประมวล และใช้เป็น
เครื่องมือในการคาดการณ์ และประเมินสภาพธุรกิจ
การให้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และ Smart
Machine เพื่อให้การวิเคราะห์และตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการเป็นแบบ real-time

Smart Machines

หน่วยงานภาครั ฐน า เทคโนโลยี  Smart
Machine มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ 
และตอบสนองการให้บริการอัตโนมัติ โดยระบบ 
Smart Machine จะพัฒนาขึ้น และสามารถประเมิน
ปัญหา และจัดการสมดุลตลอดห่วงโซ่การบริการ

Digital Government 
Platforms

ภาครัฐปรับปรุงระบบการให้บริการใหม่
ที่รวมเอาบริการหลายด้านจากหน่วยงานทุกภาค
ส่วนเข้าไว้ ณ จุดๆ เดียว เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของภาครัฐเอง 
แ ล ะ ส าม า ร ถต อ บ สน อ ง แ ล ะ โ ต้ ต อ บ กั บ
ผู้รับบริการโดยตรง

Internet of Things

เทคโนโลยี IoT สร้างสภาพแวดล้อมให้
ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมาก
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าวยัง
สนับสนุนภาครัฐในด้านต่างๆ อาทิ การสื่อสาร 
การใช้โมบายเทคโนโลยี การวิเคราะห์ Big Data 
รวมไปถึงการประสานงานกับภาคธุรกิจและ
เอกชน

Software-Defined 
Architecture

หน่วยงานภาครัฐเริ่มปรับโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรมการให้บริการ โดยน า
ซอฟต์แวร์  และแอปพลิ เคชัน มาใช้ เป็น
เครื่องมือในการให้บริการ รวมถึงการบริหาร
จัดการ และการสร้างความคล่องตัวแก่องค์กร

Risk-Based Security

หน่วยงานภาครัฐต้องเตรียมการและจัดท า
แนวทางรองรับผลกระทบจากการโจมตีจากโลก
ไซเบอร์  ต้องมีการลงทุน จัดสรรหรือโยกย้ าย
ทรัพยากร (คน งบประมาณ และเวลา) มาจัดการ
ความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบต่างๆ 
ขององค์กร

ที่มา: Gartner (2016). Top 10 Strategic Technology Trends for Digital Government 2016.
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Technology Recommendation
for Digital Government

2016 - 2021

Virtual Reality / 
Augmented Reality

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี Virtual Reality 
(VR) และ Augmented Reality (AR) มาปรับใช้ใน
การจ าลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง เพื่อ
บริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะ การขยาย
พื้นที่การรักษาสุขภาพไปยังพื้นที่ห่างไกล 
(Telemedicine) รวมถึงการเพิ่มรูปแบบใหม่ๆ ใน
การเรียนการสอน และการท่องเที่ยว

Open Any Data

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ มีการปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูล 
เพื่อสร้างการเข้าถึงจากสาธารณะมากขึ้น และ
ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เปิดเผยเหล่าน้ัน
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน

Advanced Geographic 
Information System

Advanced Geographic Information 
Systemหน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี Advanced 
Geographic Information System มาใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลในเชิงพื้นที่ โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดสรรทรัพยากรด้านการเกษตร  
การบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง เป็นต้น

Big Data

น าข้อมูล Big Data มาประมวล และใช้
เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ และประเมิน
สภาพธุรกิจการให้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี 
IoT และ Smart Machine เพื่อให้การ
วิเคราะห์และตอบสนองต่อผู้รับบริการเป็นแบบ 
real-time

Smart Machine/Artificial 
Intelligence

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี Smart Machine
มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ และตอบสนอง
การให้บริการอัตโนมัติ โดยระบบ Smart Machine
จะพัฒนาขึ้น และสามารถประเมินปัญหา และจัดการ
สมดุลตลอดห่วงโซ่การบริการ

Internet of Things

เทคโนโลยี IoT สร้างสภาพแวดลอ้มให้ภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าวยังสนับสนุน
ภาครัฐในด้านต่างๆ อาทิ การสื่อสาร การใช้โมบาย
เทคโนโลยี การวิเคราะห์ Big Data รวมไปถึงการ
ประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชน

Block Chain / Distributed   
Ledger Technology

Block Chain ภาครัฐประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Block Chain ในการจัดเก็บข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และลดภาระการพึ่งพาคนกลางในการท า
ธุรกรรม ภายใต้ความปลอดภัยที่มคีวามน่าเชื่อถือ

1

ที่มา: การจัดประชุมระดมความคิดเห็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Technology 
Roadmap) ร่วมกับร่วมกับศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค หน่วยงานภายใต้ก ากับของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
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Cyber Security

หน่วยงานภาครัฐควรค านึงถึงความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดย
จัดท ามาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเหตุการณ์ 
และมีความยืดหยุ่น อีกทั้งปรับเปลี่ยน Mindset ใน
การจัดการประเด็นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

Cloud Computing

Cloud Computing  หน่วยงานภาครัฐน า
เทคโนโลยีด้าน Cloud Computing มาปรับใช้ใน
การเก็บข้อมูล เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง
ระบบ ลดต้นทุนในการดูแลระบบและต้นทุนส าหรับ
การก่อสร้างเครือข่ายด้วยต้นเอง

แนวโน้มเทคโนโลยีส าคัญส าหรับรัฐบาลดิจิทัล



กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ทีม่า: Gartner (2015).
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