


Estonia Singapore Canada UAE US Thailand VN

หน�วยงานภาครัฐ GovTech ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Digital ID ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Platform รวมข�อมูลและเอกสารของประชาชนเพื่อ
ประสานงานภาครัฐโดยง�าย

✔ ✔

One Stop Service ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ศูนย�รับแจ�งเรื่องร�องเรียนออนไลน� ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Lamppost as a platform ✔ ✔

ประสานงานให� Start up เข�ามารับงานภาครัฐ ✔ ✔ ✔

E-residency ✔

E-Participate ✔ ✔

CEO of Innovation ✔ ✔

ที่มาและความสาํคญั 2
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การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล

Source : https://govtechglobal.co.uk/

“เปนศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจร ในการสงเสริม สนับสนุน

ภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลเพื่อสงมอบคุณคาการบริการอยางท่ัวถงึ เทาเทียม”
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ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐดวย

นวัตกรรมดิจิทัล

การนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชในการบริหารงาน

ภาครัฐเปนหลัก
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รวมสรางสรรคนวัตกรรม
กับเครือขายพันธมิตร 

เชิงกลยุทธ 

อํานวยความสะดวก
สําหรับทดสอบดานดิจิทัล

ผลักดันใหเกิดนวัตกรรม
บริการภาครัฐรวมกับ

รวมกับเครือขาย
ผูประกอบการนวัตกรรม
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มูลคาทางการตลาด

ผลักดันใหความรวมมือในทุกภาคสวน สนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลและ สราง

โอกาสทางการตลาดดานนวตักรรมดจิิทัลภาครฐั เปา 10,000 ลานบาท ใน 3 ป
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สัดส�วน GDP ของประเทศไทย
เท�ากับ

0.56% ของ GDP โลก

Accenture ระบุว�า ท่ัวโลกมีค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ GovTech รวมประมาณ 400,000 ล�านเหรียญสหรัฐ

เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจคาดการณ�ว�า
ประเทศไทยจะมีค�าใช�จ�าย

เก่ียวกับ GovTech ประมาณ 74,592-ล�านบาท



เพื่อเป�นศูนย�กลางในการทดสอบบริการดิจิทัลให�กับภาครฐั 
(POC Center) และนํานวัตกรรม Digital Solution มาสู�การ
ปฎิบัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการบรหิารและบรกิารภาครฐั 

เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ให�รองรับ
การดําเนินงานรัฐบาลดิจิทัล 

ศูนย�กลางในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู�เรื่องการนําวัต
กรรมไปใช�งานจริงในภาครัฐ ผลักดันให�เกิดการนํา
ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลไปใช�ประโยชน�
ในภาครัฐได�จริง   

เปาหมาย

ผลักดันให�เกิดการแก�ไขป�ญหาภาครัฐผ�านพันธมติรเพื่อให�เกิด
การใช�นวัตกรรม และเกิดความโปร�งใส ตรวจสอบได� 



DGTi Stakeholder

Digital Platform

Talent & Training

DGTi
Service Offerings

Advisory

Collaboration Space

Sandbox and Showcase

Networking & Matchmaking

Academic & Research Institutions



รูปแบบความร�วมมือระหว�างหน�วยงานรฐัเพื่อผลักดัน GovTech ผ�าน “ศูนย�เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดิจิทัลภาครฐั”

จัดตั้งและดําเนินการ “ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ภาครัฐ” เพ่ือเปนแหลงความรู งานวิจัยและเทคโนโลยีภาครัฐ 

รวมถึงสรางพันธมิตรทุกภาคสวนเพ่ือผลักดันใหการแกไขปญหา

ภาครัฐและเกิดการใชนวัตกรรมในภาครัฐ 

(G2G Protocol & Project Management)

สงเสริมเครือขาย Startups ใหสามารถนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใช

กับโจทยภาครัฐท่ีมี และสนับสนุนเงินทุนเพ่ือชวยเหลือ Startups 

ในการแกไขโจทยภาครัฐ หรือ Prototypes (Grant) (Venture 

Builder)

สนับสนุนและเช่ือมโยงเครือขาย Startups ท่ีสนใจในการพัฒนา

หรือตอยอดบริการหรอืผลติภัณฑท่ีมีมาประยุกตใชในการแกไข

ปญหา หรือโจทยภาครัฐ (Service Provider Aggregator & 

Business Network)

จัดระบบ Cloud และ Sandbox ตลอดจนConfiguration ตางๆ

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเช่ือมตอกับระบบหนวยงานภาครัฐ

อ่ืน ๆ ท่ีอยูภายใต GDCC เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนแบบ 

(Prototype) และพรอมนําเอาใชงานไดจริง (Readiness-To-

Use) 

พิจารณาและประสานงานกับหนวยภาครฐัอ่ืนๆ เพ่ือผลักดัน

นวัตกรรมไปใชตอยอดกับหนวยงานภาครัฐในกระทรวงอ่ืน ๆ 

ตลอดจนพิจารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืกฎกระทรวง หรือ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ (Regulator & Service Enabler) 

สนับสนุนความรวมมือระหวางเครือขายการศึกษาและหนวยงาน

ภาครัฐในพ้ืนท่ี รวมกับ ปชช. และ ผูประกอบการตาง ๆ เพ่ือรวม

กําหนดโจทย และประเด็นท่ีตองการจะแกไขปญหา รวมถึง

ขอเสนอแนะท่ีจะนําไปพัฒนาการบริการดิจิทัลภาครฐัรวม 

(Knowledge &  Prototypes)

สนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลตนแบบนวัตกรรม จน

สามารถถายทอดไปสูการใชประโยชน พรอมสงเสริมดานการพัฒนา

กําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เพ่ือนําไปสู 

บริการดิจิทัลภาครฐัตาง ๆ (R&D)

ความรวมมือระหวางเครือขายหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี EEC และ

รวมกับผูประกอบการท่ีใชบริการในพ้ืนท่ี เพ่ือรวมกําหนดโจทย 

และประเด็นท่ีตองการจะแกไขปญหา รวมถึงขอเสนอแนะท่ีจะ

นําไปพัฒนาการบริการดจิิทัลภาครัฐรวม (Issues & Concerns)



GovTech

Innovation

Hub

Digital University

Digital Government

Digital Partners

มช.

มอ.

มข.

จุฬาลงกรณ�

กลุมเปาหมาย

477 หนวยงาน

ระดับกรม

มหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ

Technology Enablers 
& Partners

Physical

Hubs

Online

Hubs

Key Strategic Partners
OPDC, OSCS, EEC, DEPA, & NIA
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สรางมูลคาเพ่ิมในการสงเสริม 

สนับสนุนการใชประโยชนจาก

นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 10,000 

ลานบาท ใน 3 ป



Value Proposition

Industry & academia matchmaking to address key
challenges through low cost transformative sandbox projects

Prototype supply agreements to enable diverse SME economic
advancement & significant potential for export capability

Tech transfer management, IP marketplace leverage & expansion, 
contracts & funds management, program promotion

Real world projects, strategic market references & cashflow
increasing venture value & global scale potential

Business acceleration services, skills & competencies 
development in an inspiring, immersive space

Access to strategic market  specialized expertise, thought
leadership, platforms & technology

Disruptive technology research applied to strategic markets aligned with 
industry 

Targeted entrepreneurship development creating a pipeline of new 
ventures and talent

Fourth Industrial Revolution thought leadership applied to educational 
experiences inspiring
the art of the possible

Public Sector Industry/Trade Associations/Digital Startup, SMEs

Academic & Research Institutions



แนวคิดการออกแบบ

Digital Government Technology & Innovation Center 10

Growth Innovate Share

Contribution Value

Digitization

Digital 

Platforms

Gov Open 

Data

Pain Points

Problem 

Statement

Interest to 

solves

Users



Key Milestones ป 63 11

เปดศูนย DGTi ณ ม.เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา และสรางความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ

เปดใชงาน Platform PK พรอมนํา

รองกับสามหนวยงานในการพัฒนา

บุคลากร กวา 2,000 คนไดแก ธกส 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

เปดใชงานระบบ chatbot ฟองดู 

เพ่ือบริหารจัดการอาคารสํานักงาน 

ของหนวยงานรัฐท่ัวประเทศ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทดสอบการนํา Traffy Fondue ทดลอง

ใชงานท่ีสพร. 

มี Open Source Code เพ่ือใหนักพัฒนา

นําไปใชตอยอดนวัตกรรมใน DGTi Git 

Service (govshare.data.go.th)

เปดใชงานระบบ chatbot ศูนยกลาง

ในการตอบคําถาม เรื่องการใหบริการ

ตางๆของ eec

มีเว็บ DGTi สําหรับติดตอเรื่อง 

GovTech

ทดสอบการใชงานระบบ AIP 

Platform ในพ้ืนท่ีมาบตาพุต
มี Digital ID Platform 

เปดใชงานระบบ chatbot สําหรับใช

กับ Contact Center ของ สพร.



DGTi Roadshow 2020

มหาวิทยาลัยบูรพา.

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
คณะวิศวกรรมศาสตร�

Jun Aug Aug

Jul Aug

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
วิทยาเขตหาดใหญ�



โครงการที่อยู�ใน DGTi



Personalized knowledge system  
Knowledge map that enables people seeking knowledge to find people 

within the organization with the necessary knowledge and skills

ระบบพัฒนาความรู ตามทักษะเฉพาะบุคคล เพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากรทั้ง

ภาครัฐ และภาคประชาชน ที่มีความสนใจ และประสงคจะเขารวมเปนสวนหนึ่ง

ในการพัฒนา  พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ซึ่งเปนองคความรูเฉพาะ 

ในเชิงมิติพ้ืนที่ และ มิติภาคการศึกษา (Local content) มิติภาคการเกษตร

ทองถิ่น และมิติแรงงานในทองที่ 
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Career Planning

Achievement Reward management

Profile Management Study Planning

Examination Management

Certificate Management
วางแผนอาชีพและความชํานาญของตนเองตาม Career path 

ท่ีกําหนดไว

จัดการความสําเร็จและรางวัลท่ีไดรับในการแลกเปล่ียนเปน

รายวิชาใหเรียนรูเพิ่มเติม

รวบรวมและจัดการขอมูลการอบรมของตนเองเปนรายป

จัดการใบประกาศนียบัตรตามหมวดความเชี่ยวชาญ

การจัดการการเรียนรู และชวยงานแผนการเรียนรู

ทักษะความชํานาญ

การจัดการการสอบ ควบคุมระยะเวลาและเนื้อหา

ขอสอบรวมถึงเกณฑในการสอบ



Chatbot 15
ศูนยกลางในการตอบคําถาม เรื่องการใหบริการตางๆของ eec ทั้งหมดของนักลงทุนทั้งรายใหญและ รายยอย 

โดยการใหคําอธิบาย และ URL ในการขอเขาใชบริการรวมถึงการใหองคความรู เก่ียวกับ ข้ันตอนการใชบริการ

ตลอดจนการอํานวยความสะดวกขอมูลอื่นๆ รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆที่ไดรับจากการลงทุนใน EEC  เพื่อเปน

ประโยชนในการตัดสินใจของนักลงทุน (เฟสสอง)ในขณะเดียวกันจัดเก็บขอมูลเพื่อนําไปใชพัฒนาและปรับปรุง

บริการใหตรงความตองการของนักลงทุนตอไปในอนาคต

จุดเดนของ Traffy Fondue ( powered by NECTEC ) 

1.ประชาชนมีสวนรวมในการแจงและแกปญหาของเมือง ผานทางแอปพลิเคชันมือถือ

2.เปนชองทางการติดตอส่ือสารระหวางประชาชนและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

3.มีระบบแจงเตือนสถานะการแกปญหา ถึงผูรับผิดชอบและผูติดตามแบบอัตโนมัติ

4.มีระบบของเจาหนาท่ีสําหรับบริหารจัดการและติดตามปญหา

5.บริการขอมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกําลังคน

6.หนวยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุมรับแจงและบริหารจัดการปญหาของตนเองได

• มีชองทางการแจงขอมูลปญหาเมือง

และมีสวนรวมในการแกไขปญหา

• ติดตามผลการแกไขปญหาได

• เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเมือง.

ประโยชนสําหรับประชาชน
• รับทราบปญหาของประชาชน และไดรับขอมูลเบื้องตนสําหรับแกปญหา

• เห็นภาพรวมของปญหา และมีขอมูลชวยในการวางแผนของบประมาณ

บํารุงรักษา

• มีระบบชวยเจาหนาท่ีในการบริหารจัดการและตดิตามความกาวหนาเชน 

การมอบหมาย การแจงเตือน การส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

ประโยชนสําหรับหนวยงาน
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DGTi Git Service
DGTi Git Service เป�นการพัฒนา Platform 
กลางในการเผยแพร�ข�อมูล เพ่ือบริหารจัดการ 
Version  (Version Control Repository) ของ 
Source หรือ เอกสาร ที่สามารถเข�าถึงได�ทุกที่
ผ�าน https://govshare.data.go.th

ตามมาตรฐานการเชื่อมต�อแบบเข�ารหัส SSL โดย
ข�อมูลทั้งหมดจะถูกเป�ดเผย และ แจกจ�ายให�ทุกคน
สามารถเข�าถึงได� เพื่อให�เกิดธรรมาภิบาลข�อมูล
ภาครัฐ

https://govshare.data.go.th/


ขอบคุณครับ


	Slide Number 1
	ที่มาและความสำคัญ
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	DGTi Roadshow 2020
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	ขอบคุณครับ

