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รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
เป็นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

ระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มี ประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนบูรณาการของกลยุทธ์ การท าให้รัฐบาลมีความทันสมัย และ เกิดคุณค่าสาธารณะ โดย

จ าเป็นต้องอาศัยระบบนิเวศของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Ecosystem) ในการสร้างและเข้าถึงข้อมูล (Data) บริการ 
(Service) และเนื้อหาต่าง ๆ (Content) ผ่านการปฎิสัมพันธ์กับรัฐบาล โดยผู้เล่นหลักประกอบไปด้วย องค์กรรัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาค
ราชการ (NGOs) ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ และปัจเจกชน (OECD 2014)

นวัตกรรมบริการภาครัฐ
(Public service innovation) 

รัฐบาลแบบเปิด  
(Open Government)

เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy)

ท่ีมา:  ดัดแปลงบางส่วนจากรัฐบาลดิจิทัล: บทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายรฐับาลดิจิทัลของประเทฯไทยในทศวรรษหน้า
โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ กรรมการผู้อ านวยการ บจ. โนวิสเคป คอนซัลติ้ง กรุ๊ป วันท่ี 6 พ.ค. 2558

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสก์ับรัฐบาลดิจิทัล
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Comparing E-Government and Digital Government 
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พัฒนาการของรัฐบาล
เพื่อแสดงบทบาทอย่างเหมาะสมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

รัฐบาลแบบดั้งเดิม
Traditional Government

รัฐบาลดิจิทัล
Digital Government

รัฐบาลที่ชาญฉลาด
Smart Government

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / เทคโนโลยีดิจิทัล
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บทบาทของรัฐบาลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล



หลักการเปลี่ยนผ่านจาก “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” สู่ “รัฐบาลดิจิทัล” 
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Government Digital Transformation เป็นการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) มีการท างานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) ให้บริการโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง (Driven 
Transformation) โดยมีหลักการ ดังนี้ 

1. การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น ระบบการยืนยันตัวตน (ID) ข้อมูล (Data) และการใช้จ่ายเงิน 
(Payment) ที่มั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

2. บุคลากรภาครัฐต้องมีทัศนคติ (Mindset) ที่เปิดกว้าง รับฟัง (Openness) มองผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-
Centric) สร้าง Digital Services ที่ตรงความต้องการ ง่ายต่อการใช้งาน (Simplicity) และสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  รวมถึงการมี Digital Mindset ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดจิิทัลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

3. ความสามารถในการปรับตัว รับมือ และตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ Disruptive Technology 
4. การสร้างให้เกิด Ecosystem และมี Partner ที่เข้มแข็งในการร่วมขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนผ่าน
5. ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (People) เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด/การท างาน 

(Process) และน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม (Technology) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานข้าม
หน่วยงาน ส่งมอบบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส



แนวคิดการเปลี่ยนผา่นจาก “รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส”์ สู่ “รัฐบาลดิจิทัล” 
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Digital Government Transformation
The Future Government
• Riding the disruption wave 

– don’t avoid it
• Horizon-scanning 

capability
• Work around legacy 

system
• Build partnership and 

ecosystem
• Flip orthodoxies
• Fail fast, fail quickly

HACKING
BUREAUCRACY

MINDSETS

DIGITAL INFRASTRUCTURE & 
CYBERSECURITY

Co-Creation

1.ID
2.Payment

3.Data
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Traditional Government
• Government-driven
• Distant customer contact
• Gut-based policy making
• Multi-station-based 

process
• Silo
• Centralized
• Analogue
• Passive relationship with 

citizens
• Conservative



องค์ประกอบการเปลี่ยนผ่านจาก “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส”์ สู่ “รัฐบาลดิจิทัล”
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เป้าหมาย

แนวคิดการเปลี่ยนผ่านภาครฐัสูยุ่คดิจิทัล
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แนวทางการเปลี่ยนผา่นภาครัฐสูยุ่คดิจิทัล
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โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านบรกิารภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล 
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ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านบริการภาครฐัสู่ยุคดิจิทัล 



รัฐบาลที่เปิดเผย
และเชื่อมโยงกัน

(Open and Connected 
Government)

หน่วยงานภาครัฐ

ภาคธุรกิจและประชาชน

1. แลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล       
(Data Sharing and Integration)

2. บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
(Shared Digital Infrastructure)

3. ติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
(Communication and Collaboration) 

1. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Government Data)

2. การสื่อสารสองทาง 
(Two-Way Communication)

3. การให้บริการ 
(Service Delivery) 

4. การอ านวยความสะดวก
(Facilitation)

หน่วยงานภาครัฐ

เทคโนโลยีดจิิทัล

เทคโนโลยีดจิิทัล
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 Transparency — Making government activities visible and accountable by releasing data to internal 
employees and the public (where not constrained by issues of privacy or security)

 Participation — Making it easier for employees and the public to provide feedback and input to 
government through social networking tools

 Collaboration — Making it easier for employees and the public to work with each other on crowd sourcing 
and other problem solving activities

องค์ประกอบของ Open Government

Source: Gartner (May 2012)

Participation

Collaboration Transparency

Open Government
17



1. Complete:  ข้อมูลสาธารณะทั้งหมดต้องเปดิเผยต่อสาธารณชน ยกเว้น ข้อมูลเกี่ยวกับ              
ความมั่นคงของชาติ หรือข้อมูลส่วนบุคคล

2. Primary:  เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลขัน้ปฐมที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลมาแล้ว

3. Timely:  เปิดเผยข้อมูลเรว็ที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อรักษาคุณค่าและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

4. Accessible: ต้องเปิดเผยอย่างกว้างขวางที่สุด และเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย

หลักการของ Open Government Data 8 ประการ (1/2) 

Source: https://opengovdata.org/
18



5. Machine Processable: อยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไปประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้

6. Non-Discriminatory: เปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ

7. Non-Proprietary: ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือควบคุมได้แต่                     
เพียงคนเดียวหรือกลุม่เดียว

8. License-free: ข้อมูลต้องไม่มีข้อห้ามในเรื่องสิทธิบตัร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ
ข้อจ ากัดในเชิงการค้า ทั้งนี้ อาจผ่อนผันได้ในเรื่องเก่ียวกับความลับทางการค้าหรือความมั่นคง
บางประการ 

Source: https://opengovdata.org/

หลักการของ Open Government Data 8 ประการ (2/2) 
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20202019 2021

Timeline Open Data

• Community Development 

• Pilot project to innovate new products and services

• Publish High Value Dataset were increased 6 Domains

• Community Development 

• Pilot project to innovate new products and services

• Publish High Value Dataset 6 Domains

• Initiative is a consultative and inclusive process that will open up high value 

datasets from across government ministry

• Data Governance Framework Implementation

• Initiate Open Data Sharing Platform

20



VOLUME VARIETY VELOCITY

Artificial Intelligence Blockchain Internet of Things Economic

Society Environment

1 Source: Becoming A Data Driven Organization, forbes.

Open Data 
Index 

Open Data 

OECD

Barometer 

Role & Responsibility

Process

Policy & Standard

Data Governance Framework

Maturity Model

Guideline Data Innovation

Open Data

Data Sharing

Data Exchange

Data Interoperability

Data Innovation is the ultimate goal 

21



20 Groups of High Value Dataset/ the numbers in each group

Agriculture Social and welfare

Land Ownership

AccountabilityCrime

Education Weather forecastEnvironment

Transport 

Timetable

Health

Company 

Register

Election Results

LegislationGovernment 

Budgets

National Statistics

National MapInnovation and 

Technology

Tourism 

Information

EconomyLocation

8 7 7 3 3 3 3 3 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Selecting High Value Dataset
Selecting high value dataset is one of the highest impact methods to gain mor

e transparency. In which, the selected dataset need to match with the open

data criteria.

The number of High Value Dataset
2017: 22 Dataset  2018: 43 Dataset

High Value Dataset aspects

Transparency Legal Obligation Public Task Cost Reduction Target Audience

High Value Dataset

22
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Data Driven for Thailand 4.0 – Big Data Agenda
Service (Food, Tourism …)

Disaster and Prevention

Transport & LogisticLabour, Machine, Cost

Agricultures

Infrastructure

Health

Poverty Agricultures Education & Labour Tourism & Transport

Health Water Management Waste Management Energy Management

23
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Case Study 1 - Thailand Government Spending 

https://govspending.data.go.th/

24
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Case Study 2 – Election Result

http://opendata.ect.go.th/dash/index.php/mp/mp1
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Case Study 3 – Digital Bio-Economy

ProcessPolicy &

Standard
Framework Maturity Guideline

IUU eCROP eLABs

Role & 

Responsibility

Inspection Compliance
Competitive 
Advantage

26
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Case Study 4 – General Transit Feed Specification

Routes

Stop timesCalendar

Calendar dates

Fare attributes
Fare rules

Shapes

Frequencies

Transfers

Ministry of Transport
Department of Land 
Transport

Marine Department
State Railway of Thailand
Airports of Thailand 

Bangkok Mass Transit 
Authority

Office of Transport and
Traffic Policy 
and Planning

27



ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นรฐับาลดิจิทัล

28

ความพร้อมของภาคประชาชนในการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557-2559

จ านวนผู้ลงทุเบียนและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557-2559

Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))



ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นรฐับาลดิจิทัล

29Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))



ความพร้อมด้านดิจิทัลของบคุลากรภาครฐั (1/3)

30

จากผลการส ารวจความพร้อมรัฐบาลดจิิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจ าปี 2560 พบว่าภาพรวมของศักยภาพเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ
ด้านดิจทัลของหน่วยงานกลางในระดับกรม มีระดับความพร้อมทีร่้อยละ 66 และระดับจังหวัดมีความพร้อมทีร่้อยละ 36.5

Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))
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ความพร้อมด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (2/3)

Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))
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ความพร้อมด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (3/3)

Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))



กฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดจิิทัล (1/3)

33

ด้านกฎหมาย : กฎหมายที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดจิิทัล

Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))
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กฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดจิิทัล (2/3)

มติและข้อสั่งการ : แนวนโยบายที่ขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))
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กฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดจิิทัล (3/3)

มาตรฐาน : มาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดจิิทัลที่ประกาศใช้แล้ว

Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทัิล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))



ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (1/2)

36Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))



ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (2/2)

37

ประโยชน์ที่ได้รับ

Source: รายงานสถานภาพการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2560 โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทัิล (องค์การมหาชน) (หรือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เดิม))



DIGITAL GOVERNMENT CONCEPTUAL FRAMEWORK

38

Citizen Co-Creation

Government Access Channel/Service Integration 

Open Government Data 

Connected Government/Data Integration/Big Data 

Shared Infrastructure

Digital capability

R&D/Innovation/Em
erging Technology

Policy/Governance/Organization

เป้าหมาย ทุก Ranking ดีขึ้น 10 อันดับ
•Corruption Perception Index 
•Open Data Index 
•Network Readiness Index
•UN e-Participation Index

หลักการส าคัญ
• รู้จักและใช้ประโยชน์จาก “ความเร็ว” และ “ความแม่นย า” ของระบบดิจิทัล
• ปฏิรูปการท างานของภาครัฐอย่างมีนัยส าคัญ จนประชาชนสามารถสัมผัสได้  
(ให้ความสุขแก่ประชาชน)

ที่มา: การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy), รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

กลไกส าคัญในการขับเคลื่อน 
• การก าหนดนโยบาย แผน มาตรฐานก ากับ (Governance) และหน่วยงานที่รับผิดชอบ (Organization) ให้ชัดเจน รวมถึง การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร (Digital 

capability) ตลอดจนการค้นคว้า และการพัฒนาต่อยอดทางความคิดด้วยเทคโนโลยี จนก่อเกิดนวัตกรรม (R&D/Innovation/Emerging Technology) 
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ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขับเคลื่อน New S-Curve 
เพ่ิมศักยภาพ 
สร้างธุรกิจ 
เพ่ิมมูลค่า

3. สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างการมีส่วนร่วม 

การใช้ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียม

5. พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

สร้างคน สร้างงาน 
สร้างความเข้มแข็งจาก

ภายใน

4. ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

โปร่งใส อ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว เช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียว

6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

กฎระเบียบทันสมัย 
เช่ือมั่นในการลงทุน

มีความมั่นคงปลอดภัย
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Digital Government

Government Integration

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงาน เพื่อสามารถ
• เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน 
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations

การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
• มีการเช่ือมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ 
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services

การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยภาครัฐ
จะต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอ านวย                         
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

Driven Transformation

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูร่ัฐบาลดิจิทัลใน
ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการท างาน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ 
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
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การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การให้ข้อมูล

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การค้า (น าเข้า / ส่งออก)

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ
การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ

การเงินและการใช้จ่าย โครงสร้างพ้ืนฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ                     
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล                      
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการ                  

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับ

ความต้องการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาล
ดิจิทัล                 ทุกระดับของ
บุคลากรภาครัฐ

แผนพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย 
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครฐัภายใต้แผนพัฒนารฐับาลดิจิทัล 26 ด้าน
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การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ

4

1 2

• การเงินและการใช้จ่าย: การบริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรวมศูนย์ เพื่อประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด

• การจัดซ้ือจัดจ้าง: การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถึงอย่างเท่าเทียม 

• การบริหารสินทรัพย:์ การบริหารสินทรพัย์กลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อความมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน: การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่
เชื่อมโยงและได้มาตรฐาน

• สวัสดิการประชาชน: การให้บริการความ
ช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การศึกษา: การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และ
การยกระดับการบริการด้านการศึกษา

• การสาธารณสุข: การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการ
บริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้
ให้บริการด้านสุขภาพ

• การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

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

ส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
• คมนาคม: การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับไปสู่

การให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
• สาธารณูปโภค: การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและ

การยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค

การยกระดับความมั่นคง
และเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน3

• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความเสี่ยง
ผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่าน
ช่องทางอัตโนมัติ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข้อมูล เพื่อ
ป้องกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤต: การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการใน
ภาวะวิกฤต

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล5
• การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ: การบูรณาการผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธ:ิ การยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การให้ข้อมูล: การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

• การรับฟังความคิดเห็น: การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

• โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล: การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุน
การท างานบนโครงสร้างพื้นฐานกลาง

• ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: การเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะและความเช่ียวชาญดิจิทัล

ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล



45

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 านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2) กรมการปกครอง
3) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
4) สถาบันอุดมศึกษา
5) กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจดัเก็บทะเบียนประวตัผิู้เรียนและบุคลากร

ในสังกัด
2) โครงการพัฒนาระบบติดตามเดก็ออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
3) โครงการบูรณาการเชือ่มโยงการใชป้ระโยชนข์้อมูลระหวา่งหน่วยงาน
4) โครงการศูนย์กลางการให้บริการและฐานองค์ความรู ้สื่อการเรียนรู ้และ

หลักสูตรการศึกษา (e-Education Hub)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานในสังกัด
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 างานของ
ผู้ให้บริการสุขภาพ
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 ภาครัฐสามารถวางแผนบริหารจัดการได้ดียิ่งข้ึนจากการ

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการและ
การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของภาคธุรกิจ
การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร การท่องเที่ยว

การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก)

ภาษีและรายได้

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การคมนาคม สาธารณูปโภค

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4) หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบระบบบริการ

เกษตรกรฐานข้อมูลเกษตรกลาง (Farmer One)
2) โครงการพัฒนาระบบบริการเกษตรดิจิทัล

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

5) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาค

ธุรกิจ (Biz Portal)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ SME Information Portal

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา
2) กรมการกงสุล กระทรวงการ  

ต่างประเทศ

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)

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจใน
ด้านต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว 
การอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่มศักยภาพแก่
ผู้ประกอบการส่งออก/น าเข้า และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของภาครัฐ การบูร
ณาการข้อมูลและบริการด้านการขนส่ง ตลอดจนการพัฒนาระบบ
บริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งท้ังหมดน้ี เพื่อการมุ่งไปสู่การ
เติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ความท้าทาย
o ความท้าทายในการบูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงาน

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
o ความซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้นของการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ
o การเลือกน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ปรับปรุง

กระบวนการท างานต่างๆ

แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลและบริการด้านธุรกิจ โดยลดความ

ซ้ าซ้อนหรือกระบวนการที่ล่าช้า ลดการใช้เอกสาร และเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการทางดิจิทัล

o พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและของ

ประเทศโดยรวม
o เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการของภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมสรรพากร
โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการพัฒนาระบบบริการจัดท าและน าส่ง

ข้อมูลก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การ
ช าระแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

2) โครงการพัฒนาระบบน าเข้าและคัดแยก
ข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การบริหารการจัดเก็บภาษี (National E-
Payment)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการโครงสร้าง

พื้นฐานงานทางของประเทศไทย
2) ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
3) ศูนย์บูรณาการข้อมูลเดินทาง
4) ศูนย์ NMTIC

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

และหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวง

2) หน่วยงานผู้ให้บริการไฟฟ้า 
ประปา และโทรศัพท์

3) กรุงเทพมหานคร
4) กระทรวงพลังงาน

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการน าร่องพัฒนาระบบ Smart Grid 
2) ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสารหลักฐานการขอใช้ไฟ/ประปา
3) โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการ

จัดการผลิตและสง่จา่ยน้ า (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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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับความมั่นคงและเพิม่ความปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและเพิ่ม

ความปลอดภัยของประชาชน
ความปลอดภัยสาธารณะ

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การบริหารจัดการชายแดน

การจัดการในภาวะวิกฤต

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อบูรณาการการรกัษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว (ภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข)

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) ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูล

สาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าใน
ระดับพื้นท่ี

2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการสิ่งของส ารองจ่าย 
(E-Stock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile Application “DPM 

Reporter”
2) ระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts)

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัยจากทั้งภัย
ภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยน
จากการแกไ้ขสถานการณ์มาเปน็การป้องกันกอ่นเกิดเหตุมากขึน้ 
รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวกิฤต 
ให้สามารถให้ความช่วยเหลือแกผู่้ประสบภัยและฟื้นฟูพืน้ที่ประสบภัย
ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาโดยเร็ว
ที่สุด ซ่ึงจะต้องอาศัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐใน
การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ความท้าทาย
o ความท้าทายในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความทั่วถึง

ส าหรับการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยโดยรัฐ
o การพัฒนาระบบบูรณาข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อประเมิน

ความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญ ป้องกันและคาดการณ์เหตุหรือ
ภาวะวิกฤตล่วงหน้า

แนวทางการแก้ปัญหา
o เพิ่มงบประมาณในการลงทุนจัดท าระบบด้านความม่ันคงและ

ความปลอดภัยของประชาชนและประเทศ
o บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงาน โดยอาศัยระบบ 

ICT เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล 
การลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการท างาน ตลอดจนการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การยกระดับประสทิธิภาพภาครฐั
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับ

ประสิทธิภาพภาครัฐ
การจัดซ้ือจัดจ้างการเงินและการใช้จ่าย

การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
2) กรมบัญชีกลาง
3) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
4) ส านักงบประมาณ
โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) New GFMIS Thai
2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้

และเกิดความโปร่งใส
3) โครงการ Smart e-budgeting

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

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการจัดท าฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และ

สิ่งปลูกสร้าง
2) โครงการศูนย์ข้อมูลราคาประเมนิอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
3) ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1
4) New GFMIS Thai (ระบบบริหารสินทรัพย์รวม)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมบัญชีกลาง     

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการพัฒนาระบบการจดัซ้ือจัดจา้งภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รองรับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจดัจา้งและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

2) โครงการการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัดซ้ือภาครัฐ (Procurement Card) 
ส าหรับการจัดซื้อจัดจา้งตามวงเงินที่กฎหมายก าหนด

3) โครงการการบูรณาการขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งด้านการจัดซ้ือจดัจา้ง
ผ่าน Web Service

4) โครงการการเสนอราคาผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ (Mobile Application)
5) โครงการระบบการบรหิารโครงการงานก่อสร้าง

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

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ DPIS 5.0
2) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของรัฐ : Thai Government 

Integrated HR management system (ThaiGov iHRMS)

การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนนิงานภาครัฐ 
ผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลายหนว่ยงาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละ
การจ่ายเงินเดือน และเพื่อยกระดับการด าเนนิงานภาครัฐ 
ให้สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ความท้าทาย
o ต้องจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบ

ที่แตกต่างกัน
o ความซับซ้อนของการเชือ่มโยงข้อมูลและระบบบริการระหว่าง

ระบบ/หน่วยงาน
o การรองรับของข้อบทกฎหมาย

แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอ้มูลและการบริหารจดัการกลางในแต่

ละด้าน
o การปรับปรุงกฎหมายให้เอือ้อ านวยต่อการยกระดับรัฐบาล

ดิจิทัลในด้านต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานภาครัฐ 
o เพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ
o เพิ่มการเข้าถงึการบริการโดยภาครัฐ
o เพิ่มการเข้าถงึข้อมูลภาพรวมทีถู่กต้องและทันสมัย 

ส าหรับการวางแผนและนโยบายต่างๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับ

โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล
การรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย และกรมการปกครอง)
2) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5) ส านักงานกิจการยุติธรรม 

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) Linkage Center
2) Smart Card Reader
3) พระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล

(Digital Government Act)
4) บริการ Smart Service
5) ระบบบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล
6) Data Exchange Center: DXC

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน 

(บริการ Gov Channel)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2) หน่วยงานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับนิติ

บุคคล

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบบัญชีผู้ใชอ้ิเล็กทรอนิกส์กลาง 

(Government ID, E-Citizen and    E-
Business Single Sign-on)

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

มหาชน)

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการขยายผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ภาครัฐ 1111
2) ระบบวิเคราะห์ความต้องการประชาชนใน

เชิงรุก (Proactive Needs Analysis)

การบูรณาการการให้บริการภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลาย
หน่วยงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภาครัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิง-ดิจิทัลให้กับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ความท้าทาย
o ต้องจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการความปลอดภัยและความ

เป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมทั้งการรองรับข้อบทกฎหมาย
o ระดับการใช้โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

แต่ละหน่วยงานรัฐไม่เท่ากัน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้าง
ให้เหมาะสม และครอบคลุมทุกหน่วยงาน

o ความท้าทายจากแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว

o ความซับซ้อนในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและบริการระหว่าง
หน่วยงาน

o ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการเพิ่มขีดความสามารถหรือทักษะ
เชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการกลางในแต่ละด้านเพื่อให้บริการแก่

ประชาชน
o การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้ออ านวยต่อการยกระดับรัฐบาลดิจิทัล
o ให้หน่วยงานกลางจัดสรรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลาง 

เพื่อบูรณาการและแบ่งปันการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
o ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องให้ความส าคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถหรือ

ทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการท างานและการให้บริการของภาครัฐ
o เพิ่มทักษะและขีดความสามารถเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ

หน่วยงานรัฐโดยรวม

การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)
3) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)
4) หน่วยงานที่ดูแลข้าราชการ
นอกเหนือจากข้าราชการพลเรือน

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการ

และบุคลากรของรัฐ

โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)
2) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
3) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)

4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

5) ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

6) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงาน

ภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความ
ต้องการ

2) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

3) การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานที่มีความต้องการ 

4) โครงการ Data Center Modernization (พัฒนา
ระบบ Data Center ของภาครัฐให้มีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ)

5) โครงการ Government IoT Network
6) โครงการ Government Data Analytics Center
7) โครงการการจัดการรวมซื้อซอฟต์แวร์และโซลูชัน

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ
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Thank You

www.dga.or.th

contact@dga.or.th

https://www.facebook.com/DGAThailand

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


